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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) είναι το 
μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα για την οικονομική επιστήμη στη χώρα μας. 
Ιδρύθηκε το 1959 ως μία μικρή ερευνητική μονάδα με την επωνυμία «Κέντρον 
Οικονομικών Ερευνών», με βασικό σκοπό την επιστημονική μελέτη των οικονο
μικών προβλημάτων της Ελλάδος, την ενθάρρυνση των οικονομικών ερευνών 
και τη συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία. Τότε του ανατέθηκαν οι 
εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: πρώτον, η κατάρτιση σχεδίων για βραχυχρό
νια, μεσοχρόνια και μακροχρόνια προγράμματα ανάπτυξης, η εκπόνηση σχε
δίων προγραμμάτων περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και 
προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμ
μές της κυβέρνησης- δεύτερον, η παρακολούθηση και ανάλυση της βραχυ
πρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς και 
η διαμόρφωση προτάσεων για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και τρίτον, η 
επιμόρφωση νέων οικονομολόγων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμματισμού και 
οικονομικής ανάπτυξης. 

Σήμερα το ΚΕΠΕ επικεντρώνεται στη διεξαγωγή εφαρμοσμένων οικονομι
κών ερευνών που ενδιαφέρουν την ελληνική οικονομία και με την ιδιότητα του 
συμβουλευτικού οργάνου του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, από τον 
οποίο εποπτεύεται, παρέχει στην κυβέρνηση τεχνικές υπηρεσίες σε θέματα 
οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών εντάσσεται και η δημοσίευση των 
σειρών: (α) Μελέτες, που είναι επιστημονικές μονογραφίες, (β) Εκθέσεις, που 
είναι κείμενα εφαρμοσμένης ανάλυσης με προτάσεις πολιτικής σε επίπεδο 
κλάδων, περιφερειών και άλλων οικονομικών θεμάτων, (γ) Στατιστικές Σειρές, 
που παρουσιάζουν με επεξεργασμένη μορφή πρωτογενή στατιστικά δεδομένα, 
καθώς και (δ) Εργασίες για Συζήτηση, που είναι σχέδια εργασιών σε προχω
ρημένο στάδιο προσκεκλημένων επιστημόνων ή μελών του ερευνητικού προ
σωπικού του Ιδρύματος. Επίσης δημοσιεύονται (ε) Ερευνητικές Συνεργασίες, 
οι οποίες εκπονούνται από κοινού με άλλα ερευνητικά ιδρύματα ή συναφείς 
οργανισμούς. Οι εκδόσεις του ΚΕΠΕ από την ίδρυση του έως σήμερα υπερ
βαίνουν τις 650. 
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Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε επικοινωνία με αντίστοιχα επιστημονικά ιδρύματα του 
εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και απόψεις και πληροφορίες, 
πάνω σε θέματα τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων οικονομικής 
έρευνας, συμβάλλοντας και με αυτόν τον τρόπο στην προαγωγή της οικονομι
κής επιστήμης στη χώρα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας εφαρμογής των ενεργητικών πολιτι
κών της αγοράς εργασίας, στις οποίες εντάσσεται και η άτυπη επαγγελματική 
κατάρτιση, αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Στρα
τηγικής Απασχόλησης και του δικού μας Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απα
σχόληση. Ήδη από την προγραμματική περίοδο του fî' ΚΠΣ υιοθετήσαμε ένα 
σύστημα κατάρτισης ανέργων με την εφαρμογή μέτρων συνεργίας, όπως είναι 
ο εκσυγχρονισμός των Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 
(ΚΠΑ), η σύσταση του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Κατάρτισης 
(ΕΚΕΠΙΣ), η νομοθετική ρύθμιση για την καθιέρωση ενός ενιαίου συστήματος 
διαχείρισης της Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΣΔΕΚ) και για την εισαγωγή 
συνθηκών ανταγωνισμού μεταξύ των Επαγγελματικών Κέντρων Κατάρτισης 
(ΚΕΚ). 

Ο συγγραφέας, αξιοποιώντας το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο και τα διαθέσι
μα στατιστικά δεδομένα, επιχειρεί μία αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
του συστήματος κατάρτισης ανέργων, με κριτήριο το βαθμό προσέγγισης των 
προκαθορισμένων στόχων του. Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης του 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται κυρίως στην 
ικανοποιητική απορροφητικότητα των πόρων του ΕΚΤ, στόχος που επιτυγχά
νεται, και όχι στο αποτέλεσμα που προκύπτει από την εφαρμογή των μέτρων 
συνεργίας, το οποίο δεν εμφανίζεται ενθαρρυντικό. Επισημαίνει τα προβλήμα
τα και τις αδυναμίες του συστήματος και προβαίνει σε συγκεκριμένες προτά
σεις επίλυσης τους. 

Πιθανόν ο αναγνώστης να διαφωνεί, ή να έχει επιφυλάξεις με τις θέσεις του 
συγγραφέα, οι οποίες είναι προσωπικές και δεν εκφράζουν απόψεις του ΚΕΠΕ. 
Ωστόσο, θεωρήσαμε σκόπιμη την έκδοση της μελέτης, αφενός μεν διότι καθι
στά ευρύτερα γνωστά θέματα που σχετίζονται με την κατάρτιση ανέργων, σε 
μία κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, αφετέρου διότι επιχειρεί να αναδείξει τη 
σημασία της συστηματικής αξιολόγησης των ενεργητικών πολιτικών της αγο
ράς εργασίας, με έμφαση στην κατάρτιση ανέργων, σύμφωνα με πρακτικές 
που ακολουθούνται διεθνώς. 

Καθηγητής ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ Π. ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ 
Πρόεδρος του Δ.Σ. και 

Επιστημονικός Διευθυντής 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
Νοέμβριος 2008 
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Η αξιολόγηση των πολιτικών της αγοράς εργασίας, και ειδικότερα των ενερ
γητικών μέτρων, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ΕΕ. Σε ορι
σμένες χώρες, παλαιότερα μέλη της, παρατηρούνται σημαντικά βήματα κατά 
την τελευταία δεκαετία. Αυτό αποδίδεται στη σταδιακή μετάβαση από τη γρα
φειοκρατική διοίκηση των κρατικών φορέων της αγοράς εργασίας (Δημόσιες 
Υπηρεσίες Απασχόλησης και Κατάρτισης) στη διοίκηση βάσει συγκεκριμένων 
στόχων, καθώς και στην παρακολούθηση της ανάθεσης εφαρμογής ενεργητι
κών μέτρων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

Σημαντικό εμπόδιο στις αξιολογήσεις των διαφόρων ενεργητικών μέτρων 
αποτελεί η έλλειψη πληροφόρησης και, ειδικότερα, η ανομοιόμορφη στατιστι
κή κάλυψη. Το τελευταίο εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και τη διαφορετική έκταση 
με την οποία καλύπτονται τα θέματα των αξιολογήσεων και τα διαφορετικά 
αποτελέσματα στα οποία καταλήγουν. 

Η τεχνική-επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί ένα από τα πλέον βασικά και 
δαπανηρά ενεργητικά μέτρα. Το μέτρο της κατάρτισης ανέργων στην Ελλάδα 
χαρακτηρίζεται ως αναποτελεσματικό. Συνήθως γίνεται αναφορά σε κάποιες 
διαπιστώσεις αδυναμιών, αλλά σπάνια αναζητούνται τα βαθύτερα αίτια και 
ακόμα σπανιότερα προτείνονται σαφείς λύσεις για την αντιμετώπιση συγκεκρι
μένων προβλημάτων. Με την παρούσα μελέτη επιχειρήσαμε να κάνουμε ένα 
βήμα προς την αναζήτηση και ανάδειξη βασικών αιτιών των αδυναμιών του 
συστήματος κατάρτισης ανέργων και την υποβολή προτάσεων πολιτικής. 

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους συναδέλφους του ΚΕΠΕ, οι οποίοι 
αφιέρωσαν πολύτιμο χρόνο και με τις παρατηρήσεις τους συνέβαλαν στη βελ
τίωση του τελικού κειμένου της μελέτης: 

Τον Κώστα Κανελλόπουλο, ο οποίος παρακολούθησε συστηματικά όλα τα 
στάδια της μελέτης και οι παρατηρήσεις του, μέχρι και την ολοκλήρωση της, 
ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητικές. 

Τον Πρόδρομο Προδρομίδη, για τις ιδιαίτερα χρήσιμες διορθωτικές και βελ
τιωτικές παρεμβάσεις του, κυρίως στην οικονομετρική ανάλυση της μελέτης. 

Ευχαριστίες ακόμη οφείλονται στους φίλους και συναδέλφους Φ. Ζερβού, 
Β. Μπουσούνη και Η. Πούπο, είτε για την ανταλλαγή απόψεων που είχα μαζί 
τους, είτε γιατί συνέβαλαν στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την 
εκπόνηση της μελέτης. 

Ευχαριστώ ακόμη τους φίλους και συναδέλφους Στέλλα Αώτη και Δημήτρη 
Ψαλίδα, από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Υπουργείου Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας, για την αρχική συγκέντρωση των στατιστικών 
δεδομένων, τη συνάδελφο του ΚΕΠΕ Π. Παπακωνσταντίνου για τη βοήθεια της 
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στην επεξεργασία των στοιχείων αυτών με τον Η/Υ, καθώς και την κα Ελένη 
Σουλτανάκη, επιμελήτρια εκδόσεων, για την επιμέλεια του κειμένου της παρού
σας μελέτης. 

Στην αναζήτηση και συλλογή της σχετικής βιβλιογραφίας, ιδιαίτερα χρήσι
μη ήταν επίσης η συμβολή της προϊστάμενης κας Ε. Χαλβαδάκη και των στελε
χών της βιβλιοθήκης του ΚΕΠΕ. Τους ευχαριστώ όλους. 

Ο αναγνώστης της παρούσας μελέτης ενδεχομένως να εντοπίσει λάθη ή 
παραλείψεις, που βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο το συγγραφέα. 

ΚΩΣΤΑΣ Β. ΕΥΣΤΡΑΤΟΓΑΟΥ 
Σεπτέμβριος 2008 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η επαγγελματική κατάρτιση των ανέργων αποτελεί ένα από τα βασικότερα 
ενεργητικά μέτρα της πολιτικής της αγοράς εργασίας. Το μέτρο στοχεύει στη 
βελτίωση των προσόντων των ανέργων, ιδιαίτερα εκείνων που πλήττονται 
περισσότερο, για την κινητοποίηση και προώθηση τους στην απασχόληση. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης της Λισα-
βόνας (2000) και τα θέματα της νέας κοινωνικής ατζέντας, η βελτίωση της 
παραγωγικότητας του εργατικού δυναμικού προϋποθέτει υψηλή προστιθέ
μενη αξία των κατάλληλων πολιτικών εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης. Προϋποθέτει την ενίσχυση της επένδυσης στον άνθρωπο και 
τη διαρκή προσαρμογή του εργατικού δυναμικού στις μεταβαλλόμενες 
ανάγκες της αγοράς εργασίας, με τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80, με τη βοήθεια των κοινοτικών 
χρηματοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), η επαγγελ
ματική κατάρτιση αρχίζει να αναπτύσσεται στην Ελλάδα χωρίς να ακολου
θείται μια συγκεκριμένη στρατηγική. Ενισχύθηκε δε ακόμη περισσότερο 
καθ' όλη τη διάρκεια των δύο επόμενων δεκαετιών, του 1990 και του 2000, 
στο πλαίσιο του Β' ΚΠΣ (1994-1999) και του Γ ΚΠΣ (2000-2006), αντίστοιχα. 

Με τη στήριξη και τις κατευθύνσεις της ΕΕ υλοποιείται σημαντικός αριθ
μός βραχυχρόνιων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης από πλή
θος φορέων, ιδιωτικών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων (ΜΚΟ) και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στην Ελλάδα, τα 
προγράμματα σχεδιάζονται από τα ίδια τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρ
τισης (ΚΕΚ). Για τις γνώσεις που αποκτούν οι άνεργοι παρέχονται απλές 
βεβαιώσεις από τα ίδια τα εκπαιδευτικά κέντρα, ενώ για τις αποκτηθείσες 
δεξιότητες παρέχονται συστατικές επιστολές από τις επιχειρήσεις πρακτι
κής άσκησης. Δηλαδή, δεν εφαρμόζεται ένα ενιαίο, κοινά αποδεκτό από το 
κράτος και τους κοινωνικούς εταίρους, σύστημα πιστοποίησης προγραμ
μάτων τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης και σύστημα πιστοποίησης 
επαγγελματικών προσόντων. 

Ήδη από την αρχή της προγραμματικής περιόδου του Β' ΚΠΣ (1994-
1999), τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό, επιχειρείται η χάραξη μιας 
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ενιαίας στρατηγικής για την άτυπη επαγγελματική κατάρτιση και τη σύν
δεση της με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, την υιοθέτηση συστημάτων 
πιστοποίησης των εκπαιδευτικών φορέων, των εκπαιδευτών και των απο
κτούμενων επαγγελματικών προσόντων από τους καταρτισθέντες. Με 
άλλα λόγια, επιχειρείται η συγκρότηση ενός συστήματος κατάρτισης ανέρ
γων, όπου τα προγράμματα κατάρτισης αποτελούν ένα στοιχείο αυτού του 
συστήματος. 

1.1. Αντικείμενο της μελέτης 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση του συστήματος της 
επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων στην Ελλάδα. Ως σύστημα ορίζουμε 
το σύνολο των αλληλοσυμπληρούμενων μέτρων, με κοινό στόχο τη βελ
τίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων, με προτεραιότητα στις 
ευπαθείς ομάδες ανέργων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, για 
την κινητοποίηση και άμεση προώθηση τους στην απασχόληση ή τη βελ
τίωση των προσόντων και της απασχολησιμότητάς τους. Τα μέτρα του 
συστήματος είναι ενταγμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση 
και Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΕΠΑΕΚ) του Γ' ΚΠΣ της προγραμματικής 
περιόδου 2000-2006, και χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ κατά 75% και από 
εθνικούς πόρους κατά 25%. Στο σύστημα της επαγγελματικής κατάρτισης 
ανέργων εντάσσουμε τα ακόλουθα μέτρα συνεργίας: 

1. Το μέτρο λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης των δομών 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ) για την πιστο
ποίηση των φορέων κατάρτισης, των εκπαιδευτών, των προγραμμά
των κατάρτισης (σε συνεργασία με το Εθνικό Παρατηρητήριο Απα
σχόλησης - ΠΑΕΠ Α.Ε, για την παραγωγή επαγγελματικών προφίλ)1 

και των προσόντων των καταρτιζομένων. 

2. Το μέτρο λειτουργίας των Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης 
(ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ, ως προς τη δραστηριότητα που αφορά την εξατο
μικευμένη παρέμβαση και τη σύνταξη Ατομικών Σχεδίων Δράσης 
(ΑΣΔ) των ανέργων, προκειμένου να τους παραπέμψουν σε ενεργητι-

1. Με το Ν. 2150/1993 δημιουργήθηκε το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας (ΝΠΙΔ) για τη μελέ
τη και έρευνα της αγοράς εργασίας, την παρακολούθηση της άτυπης επαγγελματικής 
κατάρτισης και το σχεδιασμό και την αξιολόγηση των προγραμμάτων. Το EIE συγχωνεύ
τηκε με το Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης-ΟΑΕΔ. Έκτοτε η αρμοδιότητα αυτή ανή
κει στο Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική ΠΑΕΠ Α.Ε., όπως μετο
νομάστηκε αργότερα. 
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Εισαγωγή 

κά μέτρα. Ένα βασικό ενεργητικό μέτρο είναι η επαγγελματική κατάρ
τιση. 

3. Την ενίσχυση του ρόλου του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης (ΠΑΕΠ 
Α.Ε) στην καταγραφή αναγκών της αγοράς εργασίας σε εξειδικευμέ
νο εργατικό δυναμικό, από τα διαθέσιμα στοιχεία των ΚΠΑ - ΟΑΕΔ, ή 
από ερευνητικές εργασίες. 

4. Το μέτρο υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων σε πιστο
ποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ). 

5. Τη διαδικασία υλοποίησης του παραπάνω μέτρου (περίπτωση 4), με 
τη λειτουργία της οιονεί αγοράς (εφαρμογή αρχών ανταγωνισμού). 

Η επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί μία από τις βασικές μορφές επέν
δυσης στον άνθρωπο. Συνεπάγεται κόστος και οφέλη. Τα οφέλη δεν αφο
ρούν μόνο το άτομο αλλά ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο. Σύμφωνα δε με 
τα συμπεράσματα της πλειονότητας των εμπειρικών ερευνών, τα κοινωνικά 
οφέλη υπερβαίνουν τα ατομικά. Επομένως, στην επενδυτική απόφαση για 
εκπαίδευση και κατάρτιση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το κοινωνικό και 
όχι το ατομικό όφελος. Οι ατέλειες στην αγορά του ανθρώπινου κεφαλαί
ου, η ύπαρξη εξωτερικών οικονομιών και η σημασία της εκπαίδευσης-
κατάρτισης στη δικαιότερη κατανομή του εισοδημάτων των εργαζομένων, 
δικαιολογούν την κρατική παρέμβαση στον τομέα παροχής υπηρεσιών 
κατάρτισης, τόσο για την ποσοτική όσο και για την ποιοτική της επάρκεια. 
Αυτό δε για το οποίο συνήθως γίνεται λόγος στη διεθνή βιβλιογραφία δεν 
είναι η αναγκαιότητα ή μη της κρατικής παρέμβασης, αλλά η κατάλληλη 
μορφή της. 

Τα τελευταία χρόνια, σε πολλές χώρες της ΕΕ, το κράτος δεν παράγει 
το ίδιο αλλά χρηματοδοτεί την εφαρμογή ενεργητικών μέτρων. Το έργο 
παραγωγής των υπηρεσιών αναλαμβάνουν ιδιωτικοί και άλλοι μη κερδο
σκοπικοί φορείς, που σε πολλές περιπτώσεις ανταγωνίζονται φορείς του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα. Αυτό έγινε το 2001 και στη χώρα μας, στην 
εφαρμογή του μέτρου «Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα ΚΕΚ». Η δε 
εφαρμογή των συμπληρωματικών μέτρων που αναφέραμε (μέτρα συνερ
γίας), ξεκίνησε από το 1994 (Β' ΚΠΣ). 

Η συνεχής αύξηση των δαπανών εφαρμογής ενεργητικών μέτρων, με 
την παράλληλη τάση περιορισμού των κρατικών δαπανών και την ταυτό
χρονη διατήρηση της ανεργίας σε υψηλά επίπεδα, έκανε επιτακτικότερη 
την ανάγκη διενέργειας αυστηρών αξιολογήσεων της αποτελεσματικότη
τας των ενεργητικοί μέτρων της αγοράς εργασίας. 
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Στη διεθνή βιβλιογραφία οι αξιολογήσεις της επαγγελματικής κατάρτι
σης ανέργων, κατά κανόνα, περιορίζονται στα υλοποιούμενα μεμονωμένα 
προγράμματα κατάρτισης. Εξετάζονται οι μικροοικονομικές ή μακροοικο
νομικές επιπτώσεις της κατάρτισης. Από την πλευρά της μικροοικονομικής 
ανάλυσης, εξετάζονται οι άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις, δηλαδή, εάν και 
σε ποια έκταση προέκυψαν ατομικά οφέλη γι' αυτούς που συμμετείχαν 
στην κατάρτιση. Εάν η εφαρμογή ενός μεμονωμένου προγράμματος 
κατάρτισης αποτέλεσε την αιτία να βρουν εργασία οι άνεργοι που καταρ
τίσθηκαν, ή αν βελτιώθηκαν μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα οι προοπτι
κές απασχόλησης τους και η αμοιβή της εργασίας τους, σε σύγκριση με 
ανέργους που είχαν τα ίδια ατομικά χαρακτηριστικά αλλά δεν συμμετείχαν 
στο πρόγραμμα. 

Ακόμα, εξετάζεται το μακροοικονομικό αποτέλεσμα της εκπαίδευσης 
και κατάρτισης. Δηλαδή, οι τυχόν μακροχρόνιες ή έμμεσες θετικές επιπτώ
σεις, πέρα από τα ατομικά οφέλη για τον άνεργο, όπως είναι π.χ. η συμβο
λή στην οικονομική ανάπτυξη, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επι
χειρήσεων, το καθαρό αποτέλεσμα στη συνολική απασχόληση και στη μεί
ωση της ανεργίας, η μεταβολή στη σύνθεση των ανέργων, κ.ο.κ. 

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα του μέτρου της κατάρτισης ανέργων 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο λειτουργίας ολόκληρου του 
συστήματος κατάρτισης ανέργων και όχι από το περιεχόμενο ή τον τρόπο 
εφαρμογής ενός μεμονωμένου προγράμματος κατάρτισης. Δηλαδή, εξαρ
τάται από το σύνολο των συμπληρωματικών μέτρων που σχεδιάστηκαν για 
να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος. 

Για την εξέταση των επιδράσεων των παραγόντων του συστήματος στον 
προκαθορισμένο στόχο της κατάρτισης ανέργων, όπως διατυπώνεται στα 
Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση (ΕΣΔΑ) της περιόδου 1998-
2003 και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική 
Κατάρτιση» (ΕΠΑΕΚ) της περιόδου του Γ' ΚΠΣ (2000-2006), και πιο πρό
σφατα, στο Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση (2005-2008), ακολουθούμε μία διαφορετική μεθοδολογική 
προσέγγιση αξιολόγησης, σε σχέση με την πρακτική που ακολουθείται στις 
εμπειρικές έρευνες που συναντάμε στη διεθνή βιβλιογραφία. Δηλαδή, δεν 
εξετάζουμε εάν οι άνεργοι που συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα βρήκαν 
εργασία, ή βελτιώθηκε η πιθανότητα απασχόλησης τους ή η αμοιβή της 
εργασίας τους, σε σύγκριση με παρόμοιους ανέργους που δεν συμμετεί
χαν στο πρόγραμμα. Αυτό που θέλουμε κυρίως να εξετάσουμε δεν είναι τα 
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οφέλη των καταρτισθέντων από το πρόγραμμα, σε σύγκριση με ανέργους 

που δεν καταρτίστηκαν. Θέλουμε να εξετάσουμε την επίδραση ολόκληρου 

του συστήματος της κατάρτισης ανέργων ως προς τη βελτίωση της ποιό

τητας των υλοποιούμενων από τα ΚΕΚ προγραμμάτων. Κριτήριο αξιολόγη

σης είναι η προσέγγιση των προκαθορισμένων στόχων του συστήματος και 

των προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων που υλοποιούν τα ΚΕΚ. 

Ένα άλλο ερώτημα στο οποίο θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στην 

παρούσα μελέτη είναι η αποτελεσματικότητα εφαρμογής των συνθηκών 

της αγοράς (λειτουργία της οιονεί αγοράς) στο χώρο της επαγγελματικής 

κατάρτισης 

Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα μελέτη εξετάζουμε: 

1. Εάν οι συμμετέχοντες στο μέτρο κατάρτισης ανέργων είναι εκείνοι 
για τους οποίους σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε αυτό, με τη συμβολή 
των ΚΠΑ-ΟΑΕΔ. 

2. Εάν επιτυγχάνεται και σε ποιο βαθμό ο δηλούμενος στόχος προώθη

σης της απασχόλησης των ανέργων που συμμετέχουν στο πρόγραμ

μα κατάρτισης. 

3. Την επίδραση των συμπληρωματικών μέτρων του συστήματος (μέτρα 

συνεργίας) και τυχόν άλλων παραγόντων στην επίτευξη του επιδιω

κόμενου στόχου και συγκεκριμένα: 

• Εάν η πιστοποίηση των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 

από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ) και η αντίστοιχη βαθ

μολογία για τον κτιριακό και λοιπό εξοπλισμό, την οργάνωση των υπη

ρεσιών και τη στελέχωση τους, είχαν θετική επίδραση στο αποτέλε

σμα της προώθησης των καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας συνα

φείς με την κατάρτιση. 

• Εάν στο πλαίσιο του διενεργούμενου διεθνούς διαγωνισμού, λειτούρ

γησε το κριτήριο επιλογής των ΚΕΚ, σύμφωνα με τα κριτήρια της αγο

ράς για την πλέον συμφέρουσα προσφορά για το Δημόσιο. Συγκεκρι

μένα, μετά από την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι καταρτισθέντες 

από τα προγράμματα των ΚΕΚ με υψηλότερη βαθμολογία της τεχνι

κής τους αξιολόγησης, βοηθήθηκαν περισσότερο στην προώθηση 

τους σε κατάλληλες θέσεις εργασίας; Λειτούργησε το κριτήριο επιλο

γής των ΚΕΚ με βάση την οικονομικότερη προσφορά που προάγει το 

δημόσιο συμφέρον; 
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• Η εξατομικευμένη παρέμβαση των ΚΠΑ και η σύνταξη του Ατομικού 
Σχεδίου Δράσης για κάθε άνεργο, που υποδεικνύεται στα ΚΕΚ για 
κατάρτιση, είχαν επίδραση στο αποτέλεσμα της σύνδεσης κατάρτι
σης και απασχόλησης; Υπήρξε κάποιο θετικό αποτέλεσμα στην κατά 
προτεραιότητα απασχόληση εκείνων των ομάδων ανέργων με τα λιγό
τερα προσόντα; 

Πέρα όμως από τους παράγοντες του συστήματος στους οποίους ανα
φερθήκαμε (μέτρα συνεργίας), οφείλουμε να ελέγξουμε την επίδραση 
τυχόν άλλων παραγόντων στην αποτελεσματικότητα του συστήματος. Ορι
σμένα χαρακτηριστικά των ΚΕΚ και των προγραμμάτων, καθώς και άλλοι 
παράγοντες, ενδεχομένως να επιδρούν στη διαμόρφωση του αποτελέσμα
τος της απασχόλησης καταρτισθέντων. Μεταξύ αυτών των παραγόντων 
επιλέξαμε μόνο εκείνους που είναι παρατηρήσιμοι-μετρήσιμοι και συγκε
κριμένα: 

• Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΚΕΚ. 

• Τη δυναμικότητα τους. 

• Το διαθέσιμο στελεχιακό-εκπαιδευτικό προσωπικό των ΚΕΚ. 

• Την αρτιότητα των διαθέσιμων ειδικών υπηρεσιών των ΚΕΚ για την 
προώθηση των ανέργων σε θέσεις πρακτικής άσκησης ή στην απα
σχόληση. 

• Το σχεδιασμό του προγράμματος (επιλογή του αντικειμένου κατάρτι
σης, αναλογία ωρών πρακτικής-θεωρητικής εκπαίδευσης, συνεργασία 
με τις επιχειρήσεις για την πρακτική άσκηση και στη συνέχεια την 
πρόσληψη καταρτισθέντων). 

• Τις δαπάνες των εκπαιδευτών ως ποσοστό του συνόλου των δαπανών. 

1.2. Διάρθρωση του περιεχομένου της μελέτης 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της μελέτης παρουσιάζουμε: α) τα βασικά σημεία 
της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου, που σχετίζονται με την επένδυση 
επαγγελματικής κατάρτισης των ανέργων και β) την έννοια και τα χαρα
κτηριστικά της οιονεί αγοράς. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παραθέτουμε τις εξελίξεις στην πολιτική απασχόλη
σης στο χώρο της ΕΕ. Το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στην εφαρμογή 
των ενεργητικών μέτρων και ειδικότερα στην επαγγελματική κατάρτιση 
ανέργων. Η πολιτική της αγοράς εργασίας στην ΕΕ μάς αφορά άμεσα. Η 
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χώρα μας αποτελεί μέλος της ΕΕ και είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί 
κάποιες βασικές κατευθύνσεις της κοινοτικής πολιτικής και να τηρεί τους 
όρους και τις προϋποθέσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων (ΔΤ) για τη χρη
ματοδότηση συγκεκριμένων μέτρων της πολιτικής της. Μεταξύ των μέτρων 
αυτών είναι και τα μέτρα του εξεταζόμενου συστήματος της κατάρτισης 
ανέργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. 

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στην προσαρμογή της εθνικής πολιτι
κής απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης (ΕΣΑ). Προ
βαίνουμε σε μία ποιοτική ανάλυση, εξετάζοντας τα συμπληρωματικά μέτρα 
για την ποιοτική αναβάθμιση της κατάρτισης και τη βελτίωση της αποτελε
σματικότητας της, ως προς την προώθηση των καταρτισθέντων στην απα
σχόληση. Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινω
νικό Ταμείο μέτρα συνεργίας, ενταγμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΕΠΑΕΚ) και στα ετήσια Εθνι
κά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση (ΕΣΔΑ). 

Στο πέμπτο κεφάλαιο επιχειρούμε ακόμα μία ποιοτική ανάλυση, εξετά
ζοντας χωριστά το μέτρο υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων 
σε πιστοποιημένα ΚΕΚ. 

Στο έκτο κεφάλαιο ασχολούμαστε γενικά με τις προσπάθειες που κατα
βάλλονται στον τομέα της αξιολόγησης της επαγγελματικής κατάρτισης, 
ανέργων και ειδικότερα στην ΕΕ, στα κράτη μέλη της και στην Ελλάδα. Η 
αξιολόγηση των προγραμμάτων κατάρτισης, και γενικότερα των ενεργητι
κών μέτρων, αποκτά όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η χρηματοδότηση 
των εθνικών πολιτικών από τα ΔΤ συνδέεται πλέον στενότερα με την ακο
λουθούμενη εθνική πολιτική απασχόλησης (ΕΠΑΕΚ), στις κατευθύνσεις της 
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης (ΕΣΑ) και του κανονισμού εφαρ
μογής του ΕΚΤ. Οι χρησιμοποιούμενες έννοιες και μέθοδοι αξιολόγησης 
της κατάρτισης ανέργων και τα συμπεράσματα αυτών, σε διεθνές επίπεδο, 
περιγράφονται στο κεφάλαιο αυτό. 

Η χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία αξιολόγησης του συστήματος κατάρ
τισης στην παρούσα μελέτη αποτελεί αντικείμενο του έβδομου κεφαλαίου. 
Στο κεφάλαιο αυτό αναφερόμαστε στην ποσοτική και ποιοτική ανάλυση 
που ακολουθούμε. Καθορίζουμε πρώτα τη μέθοδο μιας γενικής ποσοτικής 
εκτίμησης των αποτελεσμάτων και επιπτώσεων του μέτρου «Κατάρτιση 
ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ», στη βάση των προκαθορισμένων στόχων 
του. Στη συνέχεια αναφερόμαστε στα κριτήρια που θα χρησιμοποιήσουμε 
για την αξιολογική προσέγγιση της επίδρασης των συμπληρωματικών 
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μέτρων του συστήματος (μέτρα συνεργίας), στην επίτευξη των στόχων του 
μέτρου. Για το σκοπό αυτό, καθορίζουμε τις μεταβλητές που θα χρησιμο
ποιήσουμε, αναφέρουμε τις πηγές και τα στατιστικά στοιχεία που διαθέ
τουμε και κάνουμε προβλέψεις για την επίδραση αυτών των μεταβλητών. 
Ακολούθως, προσδιορίζουμε τη μεθοδολογία που θα εφαρμόσουμε για να 
εξετάσουμε τα οφέλη από την εφαρμογή λειτουργίας της οιονεί αγοράς 
στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων. 

Στο όγδοο κεφάλαιο, μετά από τις ποσοτικές (στατιστικές και οικονομε
τρικές) και ποιοτικές αναλύσεις, παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα. 

Στο ένατο κεφάλαιο της μελέτης εξάγουμε κάποια συμπεράσματα και 
υποβάλλουμε προτάσεις, που μπορούν να ληφθούν υπόψη για το μελλο
ντικό σχεδιασμό του μέτρου υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης ανέρ
γων ή του τρόπου εφαρμογής αυτού, ή για τις παρεμβάσεις που κρίνουμε 
αναγκαίες και αφορούν ολόκληρο το σύστημα (μέτρα συνεργίας) της επαγ
γελματικής κατάρτισης ανέργων. Ολοκληρώνουμε το κεφάλαιο αυτό 
παρουσιάζοντας συνοπτικά τη δυνατότητα εναλλακτικής παρέμβασης για 
την προώθηση των πλέον ευάλωτων ομάδων ανέργων στην απασχόληση. 
Κάνουμε μία πρόταση που πιστεύουμε ότι μπορεί να μας οδηγήσει σε 
καλύτερα αποτελέσματα, χωρίς κάποια πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 
Η πρόταση αυτή χρειάζεται μεγαλύτερη διερεύνηση και ενδεχομένως μία 
πρώτη πιλοτική (μικρής κλίμακας) εφαρμογή, συνοδευόμενη από στενή 
παρακολούθηση και άμεση αξιολόγηση των τελικών αποτελεσμάτων που 
θα προκύψουν. Τέλος, κρίναμε αναγκαίο να προτείνουμε θέματα, των οποί
ων η παραπέρα διερεύνηση θα είχε ενδιαφέρον για μία πληρέστερη ανά
λυση του θέματος που εξετάσαμε και με τα οποία δεν ασχοληθήκαμε στα 
περιορισμένα πλαίσια αυτής της εργασίας. 
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Η εκπαίδευση, η κατάρτιση εργαζομένων εκτός ή εντός του εργασιακού 
χώρου, η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, η επαγγελματική κατάρτιση 
ανέργων, η φροντίδα της υγείας, η γεωγραφική μετακίνηση για λόγους 
απασχόλησης, η συγκέντρωση πληροφοριών στην αναζήτηση κατάλληλης 
θέσης εργασίας από τον άνεργο κ.ά., αποτελούν διάφορες μορφές άυλης 
επένδυσης στον άνθρωπο. 

Από τις αρχές της δεκαετίας του '60 οι οικονομολόγοι, εξειδικευμένοι 
στη μικροοικονομική ανάλυση και σε θέματα της αγοράς εργασίας, ασχο
λούνται με την επένδυση στον άνθρωπο και επικεντρώνουν το ενδιαφέρον 
τους αρχικά στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση, εκτός ή εντός εργασια
κού χώρου, καθώς και στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. 

Η επένδυση σε γνώσεις και δεξιότητες βελτιώνει την παραγωγικότητα του 
εργαζόμενου. Κατά συνέπεια, βελτιώνει το επίπεδο της απασχόλησης και της 
αμοιβής από την εργασία του. Επειδή δε από την εκπαίδευση/ κατάρτιση προ
κύπτουν όχι μόνο ατομικά αλλά και κοινωνικά οφέλη (εξωτερικές οικονομίες), 
το ενδιαφέρον των οικονομολόγων, που ασχολούνται με τη μακροοικονομική 
ανάλυση, επικεντρώθηκε στην εξέταση της επίδρασης της εκπαίδευσης/ 
κατάρτισης στην οικονομική ανάπτυξη και σε άλλα μακροοικονομικά μεγέθη, 
όπως είναι η συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό, η απασχόληση, η ανεργία 
κ.ά. Η σημαντικότητα δε των επιδράσεων της εκπαίδευσης και κατάρτισης 
στο άτομο και στην κοινωνία αποτελεί έναν από τους βασικότερους λόγους 
εκδήλωσης του κρατικού ενδιαφέροντος για την αποτελεσματική λειτουργία 
της αγοράς εκπαίδευσης-κατάρτισης και την ικανοποίηση τόσο της ατομικής 
όσο και της κοινωνικής ζήτησης για το είδος της επένδυσης αυτής. 

Αρχικά εξετάζονται τα ατομικά οικονομικά (μετρήσιμα) οφέλη που προ
κύπτουν από την επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση και ακολούθως 
τα μακροοικονομικά. Έστω και αν αναγνωρίζεται η ύπαρξη πρόσθετων 
ατομικών αλλά και κοινωνικών ωφελειών, που δεν μπορούν να μετρηθούν 
στη βάση οικονομικών όρων, η ποσοτική εκτίμηση αυτών κρίνεται ανεπαρ
κής, λόγω των δυσκολιών που συνεπάγεται. 
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Από τα μέσα της δεκαετίας του '90 η ΕΕ επισημαίνει την ανάγκη πρόληψης 
της ανεργίας και ενίσχυσης των ενεργητικών μέτρων για την κινητοποίηση 
των ανέργων, έναντι των παθητικών (παροχών ανεργίας). Με το πέρασμα στις 
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, πολλά κράτη μέλη της ΕΕ βρέθηκαν 
απροετοίμαστα να ανταποκριθούν στην ανάγκη μεταρρυθμίσεων για την απο
τελεσματικότερη εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των ενεργητι
κών τους πολιτικών. Ειδικά δε για τις περιπτώσεις κρατών μελών με τις μεγα
λύτερες οικονομικές ενισχύσεις από το ΕΚΤ, έπρεπε να καταβληθούν μεγα
λύτερες προσπάθειες, ώστε οι πόροι του ΕΚΤ να απορροφηθούν έγκαιρα, 
σύμφωνα με τον κανονισμό εφαρμογής του ΕΚΤ και με ταυτόχρονες προ
σαρμογές των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, σύμφωνα με συστάσεις 
της ΕΕ. Η ανάγκη μεταρρυθμίσεων σε υφιστάμενους θεσμικούς φορείς της 
αγοράς εργασίας, η δημιουργία νέων, και η εισαγωγή μεθόδων σύγχρονης 
διαχείρισης των θεσμικών φορέων και των νέων ενεργητικών μέτρων, κρίθη
καν αναγκαίες. Το πέρασμα από τη γραφειοκρατική διοίκηση στην αποκε
ντρωμένη διοίκηση, με βάση την επίτευξη προκαθορισμένων στόχων, προϋ
ποθέτει αυστηρά συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης. Στο πλαίσιο 
των προσπαθειών για τη βελτίωση της κρατικής παρέμβασης στην παροχή 
υπηρεσιών υποστήριξης των ανέργων, σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ ξεκίνησε 
η προσπάθεια δημιουργίας ανταγωνιστικών συνθηκών. Επιχειρείται η εισαγω
γή δυνάμεων της αγοράς στην παροχή υπηρεσιών απασχόλησης και επαγ
γελματικής κατάρτισης του εργατικού δυναμικού, που προηγουμένως παρή
γαγαν θεσμικοί κρατικοί φορείς της αγοράς εργασίας, όπως π.χ. οι Δημόσιες 
Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΔΥΑ) και τα δημόσια Κέντρα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΚΕΚ). Πρόκειται για την ανάπτυξη της οιονεί αγοράς (quasi 
market) ή εσωτερικής αγοράς (internal market), (Le Grand, 1991). 

Στην πρώτη ενότητα του κεφαλαίου αυτού ασχολούμαστε με τη θεωρία 
της επένδυσης στον άνθρωπο και τους λόγους της κρατικής παρέμβασης 
στην αγορά του ανθρώπινου κεφαλαίου και ειδικότερα στην αγορά της 
επαγγελματικής κατάρτισης. Στη δεύτερη ενότητα εξετάζουμε τη θεωρητι
κή βάση της εφαρμοζόμενης πολιτικής για την κατάρτιση ανέργων στην ΕΕ 
και την Ελλάδα. Στην τρίτη ενότητα αναφερόμαστε στη θεωρία της οιονεί 
αγοράς κατάρτισης. 

2.1. Το ατομικο-οικονομικό όφελος από την επένδυση στον άνθρωπο 

Στην ανάπτυξη της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου και της εμπειρι-
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κής έρευνας για την επαλήθευση της, διερευνήθηκαν οι προσδιοριστικοί 
παράγοντες της ζήτησης για επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, με κριτή
ριο πραγματοποίησης της επένδυσης και του μεγέθους αυτής τη σχέση 
δαπάνης επένδυσης και αναμενόμενων μελλοντικών οικονομικών ωφελει
ών. Η εκπαίδευση βελτιώνει την παραγωγικότητα του ανθρώπου ή, ακόμα, 
αποτελεί ένδειξη ικανότητας και αποδοτικότητας για την πρόσληψη του 
από τον εργοδότη. 

Η εκπαίδευση συνεπάγεται κόστος σε χρήμα και χρόνο (έξοδα μετακι
νήσεων, εκπαιδευτικού υλικού, δίδακτρα και κυρίως απώλεια εισοδήματος 
λόγω αποχής από την εργασία) και αναμενόμενα οφέλη (συμμετοχή στο 
εργατικό δυναμικό και την απασχόληση, βραχύτερα διαστήματα ανεργίας, 
υψηλότερο εισόδημα, ποιοτικά καλύτερη θέση εργασίας, αλλά και άλλα 
οφέλη που δεν συνδέονται με την εργασία). Η ζήτηση για εκπαίδευση 
εξαρτάται από τη σχέση του ύψους της πραγματοποιούμενης δαπάνης 
εκπαίδευσης και της παρούσας αξίας των αναμενόμενων οικονομικών ωφε
λειών, λόγω της επένδυσης (G. Becker, 1962). 

Η εισαγωγή κατάλληλων οικονομετρικών συναρτήσεων για τη μέτρηση 
της επίδρασης της εκπαίδευσης, εργασιακής εμπειρίας και της ποιότητας 
της εκπαίδευσης στις αμοιβές των εργαζομένων, άνοιξε το δρόμο στην 
ευρύτερη διερεύνηση του θέματος. Ο Jacob Mincer (1974) είναι από τους 
πρώτους οικονομολόγους που προώθησε τη μορφή οικονομετρικών 
συναρτήσεων κατάλληλων για την εμπειρική διερεύνηση της σύνδεσης της 
αρχικής εκπαίδευσης, της εργασιακής κατάρτισης ή εμπειρίας και της ποι
ότητας της εκπαίδευσης με το ύψος των αποδοχών. Περισσότερα έτη σχο
λικής εκπαίδευσης και εργασιακής εμπειρίας, καθώς και η ποιοτικά ανα
βαθμισμένη εκπαίδευση, συνδέονται με υψηλότερες αμοιβές από την 
εργασία. Χρησιμοποίησε στοιχεία απογραφής των ΗΠΑ (1960) και εκτιμά 
την απόδοση της επένδυσης στο εισόδημα εργαζομένων σε 10% για την 
εκπαίδευση και σε 8% για την απόδοση εργασιακής εμπειρίας, ενώ η ποιό
τητα του συστήματος εκπαίδευσης φαίνεται να έχει υψηλότερη ακόμα από
δοση, σε σχέση με τη μέση διάρκεια σπουδών. 

Μετά την πρωτοποριακή εργασία του J. Mincer χρησιμοποιήθηκαν εναλ
λακτικά στατιστικά στοιχεία διαφόρων περιόδων, εναλλακτικές οικονομε
τρικές συναρτήσεις με την εισαγωγή μεταβλητών για ακριβέστερο έλεγχο 
της επίδρασης της εκπαίδευσης στο ατομικό εισόδημα. Διατυπώνονται 
προβληματισμοί ως προς την αιτιώδη σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και εισο
δήματος και εξετάζονται με μεγαλύτερη προσοχή προσδιοριστικοί παρά-
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γοντες των εισοδημάτων εκτός της εκπαίδευσης, όπως είναι το οικογενει
ακό περιβάλλον, η διαφορετική ικανότητα των ατόμων, η περιοχή απασχό
λησης κ.ά. Εξετάζονται επίσης σε μεγαλύτερο βάθος προσδιοριστικοί 
παράγοντες των εισοδημάτων που συνδέονται με την ποιότητα της εκπαί
δευσης και όχι με τη διάρκεια ή το επίπεδο σπουδών. Σε γενικές γραμμές, 
οι ερευνητικές εργασίες επιβεβαιώνουν τη σχέση επένδυσης στη γνώση 
και εισοδήματος της εργασίας, με μία θετική επίδραση στο εισόδημα της 
τάξης του 10% περίπου. 

Στο μοντέλο του J. Mincer, η κατάρτιση στον εργασιακό χώρο θεωρή
θηκε ως μια ανεξάρτητη μεταβλητή που επιδρά στο εισόδημα, πέρα από 
την εισοδηματική επίδραση της αρχικής εκπαίδευσης του εργαζόμενου. 
Ωστόσο, η κατάρτιση στον εργασιακό χώρο μπορεί να επηρεάζεται από το 
επίπεδο αρχικής εκπαίδευσης. Οι έχοντες περισσότερες γενικές γνώσεις, 
πριν ενταχθούν στην αγορά εργασίας, τείνουν να επενδύουν και περισσό
τερο στον εργασιακό τους χώρο. Το κόστος της επένδυσης, είτε αφορά 
τον εργοδότη είτε τον εργαζόμενο, είναι χαμηλότερο και η απόδοση της 
ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης μεγαλύτερη. 

Την εξάρτηση-επίδραση της εκπαίδευσης στη μετέπειτα επένδυση στο 
χώρο εργασίας (on-the-job training) εξέτασαν οι Psacharopoulos, George 
and Layard Richard (1979). Στο μοντέλο τους επιχειρούν να καταστήσουν 
δυνατή την εκτίμηση της απόδοσης της εργασιακής κατάρτισης, η οποία 
εξαρτάται από την αρχική εκπαίδευση. Εφαρμόζοντας το μοντέλο τους σε 
τυχαίο δείγμα 7.000 εργαζομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο, βρίσκουν ισχυρή 
συσχέτιση μεταξύ αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο χώρο εργα
σίας. Η απόδοση της σχολικής επένδυσης εκτιμήθηκε στο 10%. Η δε από
δοση της εργασιακής κατάρτισης εξαρτάται από το επίπεδο αρχικής εκπαί
δευσης και μάλιστα εμφανίζεται να έχει μεγαλύτερη απόδοση από την 
επένδυση στην τυπική γενική εκπαίδευση. 

Το ποιοτικό επίπεδο της εκπαίδευσης, ως ένας βασικός προσδιοριστι
κός παράγοντας επίδρασης στην παραγωγικότητα των ατόμου και κατ' 
επέκταση στην αμοιβή της εργασίας του, προσέλκυσε το ενδιαφέρον των 
οικονομολόγων και διερευνήθηκε σε μεγαλύτερη έκταση. Εάν η ποιότητα 
της παρεχόμενης εκπαίδευσης διαφέρει μεταξύ των χωρών που συμπερι
λαμβάνονται σε μία οικονομετρική ανάλυση (cross section analysis), τότε 
δεν θα είναι ορθή η εκτίμηση της επίδρασης της διάρκειας, ή του επιπέδου 
σπουδών, στη διαμόρφωση του εισοδήματος της εργασίας. Σε συνάρτηση 
του εισοδήματος από την εργασία, οι David Card and Alan Β. Krueger 
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(1992) περιλαμβάνουν ανεξάρτητες μεταβλητές που μετρούν την ποιότητα 
της σχολικής εκπαίδευσης, όπως είναι ο λόγος μαθητών προς δάσκαλο, η 
αμοιβή των εκπαιδευτών, καθώς και η μέση διάρκεια της εργασιακής τους 
σύμβασης. Ελέγχθηκαν δε παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την 
εξαρτημένη μεταβλητή (εισόδημα), όπως είναι το οικογενειακό εισόδημα, 
η περιοχή απασχόλησης κ.ά. Το συμπέρασμα είναι ότι η ποιότητα του 
εκπαιδευτικού συστήματος τείνει να έχει θετική επίδραση και στατιστικά 
σημαντική στις απολαβές από την εργασία. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις βασιζόμενες σε μεθόδους που λαμβάνουν 
υπόψη διαρθρωτικές καινοτομικές παρεμβάσεις στο εκπαιδευτικό σύστη
μα, η απόδοση της εκπαίδευσης τείνει να είναι υψηλότερη τουλάχιστον 
κατά 20%, σε σχέση με τις συνήθεις μεθόδους εκτιμήσεων της σχέσης 
εισοδήματος και διάρκειας ή επιπέδου εκπαίδευσης (David Card, 1999). 

Η απόδοση της επένδυσης της κατάρτισης στον εργασιακό χώρο εμφα
νίζεται ιδιαίτερα σημαντική, συγκεντρώνοντας την προσοχή των οικονομο
λόγων στην εξήγηση της συμπεριφοράς εργαζομένων και εργοδοτών ως 
προς αυτό το είδος της επένδυσης. Επιχειρήθηκε η εξαγωγή συμπερα
σμάτων από τη θεωρητική ανάλυση που θα βοηθούσε στην εφαρμογή πολι
τικών για την παραπέρα βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας 
εντός του εργασιακού χώρου, την προσαρμοστικότητα των εργαζομένων, 
ως προς τις γνώσεις και δεξιότητες τους στις διαρκείς τεχνολογικές αλλα
γές και την αντιμετώπιση κοινωνικών ανισοτήτων. 

Σύμφωνα με τη θεωρητική ανάλυση του G. Becker (1964), η κατάρτιση 
εντός του εργασιακού χώρου (on-the-job training) διακρίνεται στη γενική 
και στην ειδική επένδυση-κατάρτιση. Η θεωρητική αυτή ανάλυση οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι η λειτουργία της αγοράς κατάρτισης μπορεί να λει
τουργήσει αποτελεσματικά, με την κατανομή του κόστους της επένδυσης 
για τη γενική ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση στον εργαζόμενο και για την 
ειδική στον εργοδότη. 

Η γενική επένδυση σε γνώσεις και δεξιότητες μέσα στον εργασιακό 
χώρο ωφελεί και άλλους εργοδότες, αφού η επένδυση αυτή αυξάνει γενι
κά το οριακό προϊόν της εργασίας του εργαζόμενου. Σε μια ανταγωνιστική 
αγορά εργασίας ο ονομαστικός μισθός του εργαζόμενου ισούται με το 
οριακό προϊόν της εργασίας του σε οποιαδήποτε επιχείρηση και αν απα
σχοληθεί. Έτσι, στο κόστος της επένδυσης αυτής δεν είναι πρόθυμοι να 
συμβάλλουν οι εργοδότες, αφού δεν είναι βέβαιη η παραμονή του εργαζό
μενου στην επιχείρηση που ανέλαβε την εκπαίδευση του. 
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Αντίθετα, η επένδυση στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και 
δεξιοτήτων σε συγκεκριμένο χώρο δουλειάς, μέσα στην επιχείρηση, αυξά
νει το οριακό προϊόν της εργασίας του εργαζόμενου μόνο στη συγκεκριμέ
νη επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος έχει συμφέρον να 
παραμείνει στην επιχείρηση που καταρτίστηκε και μετά την κατάρτιση. Ο 
εναλλακτικός του μισθός σε άλλες επιχειρήσεις θα παραμείνει ο ίδιος με 
εκείνον που ελάμβανε πριν την κατάρτιση. Στην περίπτωση δε της ειδικής 
εκπαίδευσης, οι εργοδότες θα είναι πρόθυμοι να αναλάβουν την επένδυση. 
Το κόστος κατανέμεται μεταξύ του εργοδότη και του εργαζόμενου, αφού 
μετά την κατάρτιση μπορεί να καταβάλλει στον εργαζόμενο μισθό μικρότε
ρο του οριακού του προϊόντος αλλά μεγαλύτερο από τον εναλλακτικό του 
μισθό σε άλλη επιχείρηση. 

Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει είναι ότι η αγορά του ανθρώπινου 
κεφαλαίου μέσα στον εργασιακό χώρο μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσμα
τικά, εφόσον οι εργαζόμενοι μπορούν να αναλάβουν το κόστος της επένδυ
σης που θα τους αποφέρει μεγαλύτερα μελλοντικά εισοδήματα, είτε με χρή
ματα που μπορούν να δανειστούν στην αγορά κεφαλαίου, είτε με αποδοχή 
χαμηλότερου μισθού κατά τη διάρκεια της επένδυσης. Βέβαια, στην παρα
πάνω θεωρητική ανάλυση δεν εξετάζονται ατέλειες της αγοράς κεφαλαίου 
και η ανεπάρκεια πληροφόρησης για την προσφορά και ζήτηση εργασίας. 

Στο βαθμό που η πληροφόρηση στην αγορά εργασίας δεν είναι πλήρης, 
όπως υποθέτει ο G. Becker (1964) στη θεωρητική του ανάλυση για τη γενι
κή και ειδική κατάρτιση, τα πορίσματα που εξάγει, ως προς τη δυνατότητα 
αποτελεσματικής λειτουργίας της αγοράς κατάρτισης και κατανομής του 
κόστους της επένδυσης μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη, δεν ισχύουν. 

Σε αντίθεση με τον Becker, οι Stigler J. George (1962), Katz E. and Α. 
Ziderman, (1990) και Acemoglu D. and J. S. Pischke (1999a), θεωρούν ότι 
στην πραγματικότητα η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από την ανεπάρ
κεια πληροφόρησης ή ακόμη από ασυμμετρία πληροφόρησης. Υπάρχει 
ασυμμετρία πληροφόρησης για το μέγεθος και το είδος των γνώσεων 
μεταξύ του εργοδότη που ανέλαβε τη γενική εκπαίδευση του εργαζόμενου, 
και επομένως γνωρίζει πολύ καλύτερα το είδος και το περιεχόμενο της 
επένδυσης αυτής, σε σχέση με τον εργοδότη που θα θελήσει να τον προ
σλάβει εκ των υστέρων για να καρπωθεί τα οφέλη από την επένδυση που 
πραγματοποιήθηκε σε άλλη επιχείρηση. 

Η απόκτηση πληροφοριών αποτελεί μια άλλη μορφή επένδυσης στον 
άνθρωπο, που συνεπάγεται κόστος και αναμενόμενο όφελος. Ο εργοδότης 
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δεν γνωρίζει τα χαρακτηριστικά εκείνων που θέλει να προσλάβει, όπως και 
οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά μιας διαθέσιμης θέσης 
εργασίας. Η ανεπαρκής πληροφόρηση του νέου εργοδότη, ως προς τα 
χαρακτηριστικά της επένδυσης του εργαζόμενου που πραγματοποιήθηκε 
σε άλλη επιχείρηση, αποτελεί περιοριστικό παράγοντα της κινητικότητας 
του εργαζόμενου, μεταξύ της επιχείρησης που παρείχε την κατάρτιση και 
σε οποιαδήποτε άλλη. Δηλαδή, η έλλειψη πληροφόρησης περιορίζει την 
κινητικότητα του εργαζόμενου και δίνει τη δυνατότητα στον εργοδότη που 
ανέλαβε τη «γενική» εκπαίδευση να καρπωθεί τα μελλοντικά οφέλη από τη 
μεγαλύτερη παραγωγικότητα του εργαζόμενου στον οποίο επένδυσε. 

Την ίδια ανάγκη πληροφοριών έχει και ο εργαζόμενος που αναζητά άλλο 
εργοδότη, ως προς τη διαθεσιμότητα θέσεων εργασίας, τον προσφερόμε
νο μισθό, τις προοπτικές αναβάθμισης των προσόντων του στην επιχείρη
ση, τη διάρκεια απασχόλησης κ.ά. (Rees Α.Ε., 1966). Η απόκτηση των ανα
γκαίων πληροφοριών συνεπάγεται κόστος για τον εργαζόμενο και καθιστά 
τη μετακίνηση του δυσκολότερη. Άρα, ο κίνδυνος αποχώρησης του εργα
ζόμενου, μετά τη γενική ή ειδική επένδυση, ουσιαστικά δεν υπάρχει. Η 
έλλειψη πληροφόρησης, από την πλευρά του εργαζόμενου αυτή τη φορά, 
μειώνει επίσης την κινητικότητα του. Σύμφωνα με το σκεπτικό αυτό, ακόμα 
και στην περίπτωση της γενικής επένδυσης στο χώρο μιας επιχείρησης, 
εργοδότης και εργαζόμενος μοιράζονται το κόστος της. Ο κίνδυνος μετα
κίνησης του εργαζόμενου σε άλλη επιχείρηση, που ενώ δεν συμμετείχε στη 
δαπάνη της επένδυσης θα επιδιώξει να τον προσλάβει (poaching 
externalities), όπως ισχυρίζεται ο Becker, στην πραγματικότητα δεν ισχύει. 
Αυτό που ισχύει όμως είναι η περιορισμένη κινητικότητα της εργασίας, 
λόγω ανεπαρκούς πληροφόρησης για την αγορά εργασίας (Stigler S., 
George J., 1962). Κατά συνέπεια, η έλλειψη πληροφόρησης στην αγορά 
εργασίας περιορίζει τη δυνατότητα για μία άριστη κατανομή του βασικότε
ρου παραγωγικού συντελεστή της εργασίας. 

2.2. Λόγοι κρατικής παρέμβασης στην επένδυση σε γνώσεις 
και δεξιότητες 

2.2.1. Ατέλειες στην αγορά κεφαλαίου 

Παρά τη γενική διαπίστωση της θετικής και στατιστικά σημαντικής επί
δρασης της επένδυσης (εκπαίδευση-κατάρτιση) στο ατομικό οικονομικό 
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όφελος του εργαζόμενου, ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο υποεπένδυσης 
στο ανθρώπινο κεφάλαιο, λόγω αδυναμιών της αγοράς κεφαλαίου, είτε 
πρόκειται για επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, είτε για επέν
δυση στη συγκέντρωση χρήσιμων πληροφοριών που αφορούν την αγορά 
εργασίας, ή άλλες μορφές άυλης επένδυσης. 

Για την πραγματοποίηση μιας επένδυσης απαιτούνται τα αναγκαία 
κεφάλαια. Στην αγορά κεφαλαίου το κόστος του χρήματος (επιτόκιο δανει
σμού) και ο συντελεστής απόδοσης, με την εκτίμηση της παρούσας αξίας 
της απόδοσης μιας υλικής επένδυσης, με δεδομένο το οικονομικό περι
βάλλον του επενδυτή και τους κινδύνους που αναλαμβάνει, αποτελούν 
τους βασικούς παράγοντες προσδιορισμού της λήψης μιας επενδυτικής 
απόφασης και του ύψους της επένδυσης. Η παρεχόμενη εγγύηση προς το 
δανειστή, έναντι του προσφερόμενου κεφαλαίου προς επένδυση, κατοχυ
ρώνει το δανειστή για τυχόν κινδύνους απώλειας του κεφαλαίου του, 
περιορίζοντας σημαντικά τον κίνδυνο αυτό και κατά συνέπεια το κόστος 
δανεισμού. 

Μία βασική όμως ατέλεια στην αγορά κεφαλαίου αφορά τη χρηματοδό
τηση των άυλων επενδύσεων, όπως είναι η επένδυση στον άνθρωπο. Η 
επένδυση σε γνώσεις ή σε πληροφόρηση έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηρι
στικά. Συνδέεται με το ίδιο το άτομο, δεν αποτελεί μεταβιβάσιμο περιου
σιακό στοιχείο, έχει αβέβαιη απόδοση. Αυτό οδηγεί είτε στην απροθυμία 
χρηματοδότησης αυτού του είδους της επένδυσης από τους πιστωτικούς 
φορείς, είτε την καθιστά ιδιαίτερα δαπανηρή και επομένως ασύμφορη για 
το δανειζόμενο, είτε μη πραγματοποιήσιμη λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης 
των οικονομικών του υποχρεώσεων. Ο δανειστής δεν μπορεί να ασκήσει το 
δικαίωμα κυριότητας, ή να ανακτήσει την κυριότητα του επενδυτικού αγα
θού, σε περίπτωση μη εξόφλησης του δανείου. Τα δικαιώματα επί του 
επενδυτικού αγαθού δεν μπορούν να παραμείνουν σε αυτόν που χρηματο
δοτεί, αλλά μεταβιβάζονται εξ ολοκλήρου στο άτομο στο οποίο έγινε η 
επένδυση (T.W. Schultz, 1971). Επομένως, υφίσταται θέμα εξασφάλισης 
του κεφαλαίου και παροχής εγγυήσεων προς το δανειστή. Έτσι, η αγορά 
κεφαλαίου έχει ατέλειες που συνεπάγονται αδυναμία χρηματοδότησης 
άυλων επενδύσεων, όπως η επένδυση στον άνθρωπο. Ιδιαίτερα οι άνεργοι 
με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες δεν θα είναι σε θέση να την 
πραγματοποιήσουν, λόγω της ανεπάρκειας επενδυτικού κεφαλαίου. Η ανε
πάρκεια ίδιων κεφαλαίων από τα άτομα που ανήκουν στο εργατικό δυναμι
κό, και ιδιαίτερα από τους ανέργους, μπορεί να οδηγήσει στην αδυναμία 
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ανάληψης επωφελούς για τους ίδιους, και γενικότερα για το κοινωνικό 
σύνολο, άυλης επένδυσης (έρευνα της αγοράς εργασίας για την αναζήτη
ση κατάλληλης εργασίας, εκπαίδευση, κατάρτιση, κ.ο.κ). Στην περίπτωση 
αυτή οδηγούμαστε σε ελλειμματική επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, 
παρά το γεγονός ότι τα ατομικά οφέλη υπερβαίνουν το κόστος της επέν
δυσης. Το γεγονός αυτό αποτελεί έναν από τους λόγους που δικαιολογούν 
την κρατική παρέμβαση στην επένδυση στον άνθρωπο. 

2.2.2. Εξωτερικές οικονομίες από την επένδυση στον άνθρωπο 

Τα γενικότερα, οικονομικά και μη, οφέλη της επένδυσης στον άνθρωπο, 
ιδιαίτερα της γενικής εκπαίδευσης, δύσκολα μπορούν να αποτιμηθούν σε 
νομισματικούς όρους. Τα οφέλη δε που προκύπτουν μπορεί να καρπωθεί 
όχι μόνο το άτομο που αναλαμβάνει την επένδυση αλλά ολόκληρο το κοι
νωνικό σύνολο. 

Ένα αναπάντητο ερώτημα παραμένει ακόμα. Το ιδιωτικό (ατομικό) όφε
λος από την εκπαίδευση, που εξετάζεται από μικροοικονομετρικές αναλύ
σεις οικονομολόγων, είναι ίσο, μικρότερο, ή μεγαλύτερο από το κοινωνικό 
όφελος; Αυτό το ερώτημα αποτελεί και βασικό σημείο τριβής μεταξύ οικο
νομολόγων με διαφορετική άποψη ως προς τη συμβολή της εκπαίδευσης 
στην οικονομική ανάπτυξη και όχι μόνο. Το κοινωνικό όφελος είναι μεγα
λύτερο του ατομικού; Οι θεωρητικές και εμπειρικές αναλύσεις των ερευ
νητικών προσπαθειών αφορούν τη διερεύνηση του βαθμού στον οποίο η 
ανάπτυξη επηρεάζεται από την εκπαίδευση και με ποιο τρόπο συμβαίνει 
αυτό. Το ενδιαφέρον δε επεκτείνεται και πέρα από τη συμβολή της εκπαί
δευσης στην οικονομική ανάπτυξη, την προσέλκυση φυσικού κεφαλαίου 
και τη βελτίωση της παραγωγικότητας του συνόλου του εργατικού δυναμι
κού. Επεκτείνεται σε θέματα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως 
είναι η ποιότητα ζωής, η υγεία, ή η μείωση της εγκληματικότητας, πάνω 
στα οποία η επίδραση της εκπαίδευσης δύσκολα μπορεί να ερευνηθεί και 
εκτιμηθεί ποσοτικά. 

Η βελτίωση της παραγωγικότητας των ατόμων λόγω της εκπαίδευσης-
κατάρτισης δεν ωφελεί μόνο αυτούς αλλά και όσους βρίσκονται στο ίδιο 
εργασιακό περιβάλλον. Η παραγωγικότητα θεωρείται ως ένα δημόσιο 
αγαθό. Το όφελος της εκπαίδευσης-κατάρτισης δεν είναι μόνο ατομικό 
(ιδιωτικό) αλλά και κοινωνικό (δημόσιο αγαθό). Αν και αναγνωρίζονται πρό
σθετα μετρήσιμα οικονομικά ή άλλα μη μετρήσιμα οφέλη για το κοινωνικό 
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σύνολο (εξωτερικές οικονομίες), η επιβεβαίωση της ύπαρξης τους ακο
λούθησε μεταγενέστερα και πρώτα για τα οικονομικά μετρήσιμα οφέλη. 
Πρόκειται για τη θεωρητική ανάλυση και εμπειρική έρευνα οικονομολόγων 
μακροοικονομικής ανάλυσης, σχετικά με τη συμβολή της εκπαίδευσης 
στην οικονομική ανάπτυξη, λόγω εξωτερικών οικονομιών (positive 
externalities), που αποδίδονται στην αύξηση της συνολικής παραγωγικότη
τας των συντελεστών της παραγωγής, καθώς και στην προαγωγή της και
νοτομίας (Nelson and Phelps, 1966). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάμε πολύ συχνά τις εκτιμήσεις των επι
πτώσεων της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στην αύξη
ση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης μιας οικονομίας, στην αύξη
ση της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και της απασχόλησης, στη μεί
ωση της ανεργίας (Barbara Sianesi and John Van Reenen, 2002), ή στη μεί
ωση της εγκληματικότητας (Lance Lochner and Enrico Moretti, 2002). Ανά
λογα κοινωνικά οφέλη προκύπτουν και από την επένδυση στην πληροφό
ρηση για την αγορά εργασίας. Το κοινωνικό όφελος προκύπτει μέσα από 
την καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων, λόγω περιορισμού της 
ανεργίας τριβής και εν μέρει της διαρθρωτικής, ή λόγω καλύτερης κατα
νομής των ανθρώπινων πόρων μεταξύ περιοχών, τομέων, κλάδων και επι
χειρήσεων, που φθίνουν ή αναπτύσσονται. 

2.2.3. Η συμβολή της εκπαίδευσης-κατάρτισης στην οικονομική 
ανάπτυξη 

Στη σύγχρονη μακροοικονομική θεωρία τονίζεται η σημασία του ανθρώ
πινου κεφαλαίου στην οικονομική ανάπτυξη (Lucas, 1988- Romer, 1990-

Benhabid and Spiegel, 1994- Barro and Sala-i-Martin, 1995" Aghion and 
Cohen, 2004, κ.ά.). 

To ενδιαφέρον των οικονομολόγων συγκεντρώθηκε στην εξέταση της 
θετικής επίδρασης της εκπαίδευσης αλλά και κατάρτισης στο κατά κεφα
λήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Στο διευρυμένο νεοκλασικό μοντέλο ανά
πτυξης (Solow) η εκπαίδευση εισάγεται ως μία ανεξάρτητη μεταβλητή 
προσδιορισμού του ρυθμού ανάπτυξης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, όπως είναι 
οι συντελεστές εργασίας και φυσικού κεφαλαίου. Η αύξηση του ΑΕΠ για 
μία δεδομένη χρονική περίοδο είναι ανάλογη με την αύξηση του αποθέμα
τος του ανθρώπινου κεφαλαίου κατά την ίδια χρονική περίοδο. Η επένδυ
ση στην εκπαίδευση και κατάρτιση συμβάλλει στην αύξηση του ΑΕΠ. Με 
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άλλα λόγια, η ανάπτυξη εξαρτάται από τη συσσώρευση ανθρώπινου κεφα
λαίου. Στη μακροχρόνια περίοδο, για να διατηρείται ο αυξητικός ρυθμός 
ανάπτυξης, θα πρέπει να συνεχίσει η συσσώρευση ανθρώπινου κεφαλαίου. 
Σύμφωνα δε με το μοντέλο αυτό, η εκπαίδευση αυξάνει στην ίδια έκταση 
την παραγωγικότητα όλων των εργαζομένων, ανεξάρτητα από το επάγγελ
μα που ασκούν. 

Ωστόσο, η συσσώρευση του ανθρώπινου κεφαλαίου, ως μία πρόσθετη 
ανεξάρτητη μεταβλητή στη συνάρτηση παραγωγής (Cobb Douglas), πέρα 
από τους συντελεστές του κεφαλαίου και της εργασίας, εμφανίζεται με 
στατιστικά ασήμαντη επίδραση στις μεταβολές του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Στο 
νεοκλασικό μοντέλο της οικονομικής ανάπτυξης του Solow, η φθίνουσα 
απόδοση του φυσικού κεφαλαίου, η παράλειψη του ρόλου και της αυξανό
μενης αξίας του αποθέματος του ανθρώπινου κεφαλαίου, καθώς και ο εξω
γενής χαρακτήρας της τεχνολογίας, αδυνατούν να ερμηνεύσουν τα εμπει
ρικά δεδομένα ως προς τις μεταβολές στο κατά κεφαλήν εισόδημα και 
στους ρυθμούς ανάπτυξης που παρατηρούνται μεταξύ των διαφόρων 
χωρών (Gene Μ. Grossman and Elhanan Helpman, 1994). 

Από εμπειρική ανάλυση μέτρησης της επίδρασης της συσσώρευσης του 
ανθρώπινου κεφαλαίου, με τον ίδιο τρόπο που μετρούμε την επίδραση του 
φυσικού κεφαλαίου στην αύξηση του ΑΕΠ και χρησιμοποιώντας ως μετα
βλητή για το ανθρώπινο κεφάλαιο το μέσο εκπαιδευτικό επίπεδο του εργα
τικού δυναμικού, σε διαστρωματική ανάλυση (cross-section analysis) δια
φόρων χωρών, προέκυψε ότι: Η επίδραση της μεταβλητής για το ανθρώπι
νο κεφάλαιο είχε θετική και στατιστικά σημαντική, αλλά σχετικά μικρή επί
δραση (10%) στην αύξηση του κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊ
όντος, έναντι 40% της θετικής επίδρασης του φυσικού κεφαλαίου στην 
αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (Ruth Judson, 2002). 

Σύμφωνα με τη θεωρία της «ενδογενούς ανάπτυξης», η αύξηση της 
συνολικής παραγωγικότητας των συντελεστών (τεχνολογική πρόοδος) 
εξαρτάται από το απόθεμα του ανθρώπινου κεφαλαίου και όχι από τη συσ
σώρευση αυτού. Στο εναλλακτικό αυτό μοντέλο ενδογενούς ανάπτυξης, η 
τεχνολογική πρόοδος δεν αποτελεί έναν εξωγενή προσδιοριστικό παράγο
ντα της ανάπτυξης. Το ανθρώπινο κεφάλαιο επιδρά θετικά στην τεχνολογι
κή πρόοδο και επομένως στην αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας 
των συντελεστών παραγωγής, μέσω της απορρόφησης και δημιουργίας 
νέων τεχνολογιών (Nelson and Phelps, 1966). Βασική αρχή της προσέγγι
σης αυτής είναι ότι το καλύτερα εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό είναι ικα-
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νότερο να χρησιμοποιήσει, ενσωματώσει και αξιοποιήσει την εισαγόμενη 
τεχνολογία, αλλά ακόμα και να δημιουργήσει και να προαγάγει νέα τεχνο
λογία (Benhabid and Spiegel 1994, και Aghion and Cohen, 2004). 

Ο βαθμός επίδρασης της εκπαίδευσης στην οικονομική ανάπτυξη σχετί
ζεται τόσο με ποσοτικές μετρήσεις της μεταβλητής της εκπαίδευσης όσο 
και με ποιοτικές. Ποιοτικές διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημά
των διαφόρων χωρών συνδέονται με σημαντικές διαφορές στην παραγωγι
κότητα και τους ρυθμούς ανάπτυξης (Ε. Hanushek and Kimko, 2000). Από 
εμπειρική ανάλυση 100 χωρών (cross-section analysis) με μεταβλητή τη 
συγκρίσιμη διεθνή βαθμολογική κατάταξη των σχολών σε βασικά μαθήμα
τα (Robert J. Barro, 2001), προέκυψε ότι η θετική επίδραση της ποιότητας 
της εκπαίδευσης ήταν μεγαλύτερη της ποσοτικής (έτη παρακολούθησης 
δευτεροβάθμιας και ανώτερης εκπαίδευσης). Άρα για την ενσωμάτωση -
διάχυση των νέων τεχνολογιών και την ανάπτυξη της καινοτομίας, που 
συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, η επίδραση της ποιότητας της 
εκπαίδευσης στην οικονομική ανάπτυξη εμφανίζεται θετική και μεγαλύτερη 
εκείνης της ποσότητας (έτη σπουδών). 

Διαχρονικά παρατηρούμε ότι η έλλειψη κατάλληλων στατιστικών δεδο
μένων, η αδυναμία προσδιορισμού κατάλληλης μορφής των εξεταζόμενων 
συναρτήσεων-μοντέλων ανάπτυξης, η δυσκολία κατάλληλων στοιχείων για 
τη μέτρηση της μεταβλητής της εκπαίδευσης, η αδυναμία εξασφάλισης 
συγκρίσιμων δεδομένων που μετρούν την επένδυση στην εκπαίδευση και η 
ανομοιογένεια της ποιότητας της εκπαίδευσης μεταξύ ανεπτυγμένων και 
μη ανεπτυγμένων χωρών, που συμπεριλαμβάνονται σε cross-section ανα
λύσεις, αποτελούν βασικές αιτίες ώστε να εμφανίζονται αντίθετα αποτελέ
σματα επίδρασης της εκπαίδευσης στην οικονομική ανάπτυξη (Hans 
Jürgen Engelbrecht, 2003). Για να απαντήσουμε με βεβαιότητα στο ερώτη
μα της συμβολής της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη και γενικότερα στην 
ευημερία του κοινωνικού συνόλου και την άριστη κατανομή των πόρων, 
απαιτείται η βελτίωση των χρησιμοποιούμενων οικονομετρικών μεθόδων, 
της μορφής των χρησιμοποιούμενων μοντέλων και ο προσδιορισμός, 
καθώς και η ποιότητα, των μετρούμενων μεταβλητών. 

Στην άσκηση της πολιτικής για την εκπαίδευση δεν πρέπει να περιορι
ζόμαστε μόνο στη συμβολή της στην οικονομική πρόοδο αλλά και σε άλλες 
τυχόν θετικές επιδράσεις της εκπαίδευσης, που δύσκολα μπορούν να απο
τιμηθούν με οικονομικούς όρους. Η σημασία αυτών των θετικών επιδράσε
ων δεν πρέπει να υποεκτιμάται αλλά να λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη 
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απόφασης επένδυσης στον άνθρωπο. Άρα το ερώτημα πόσο πρέπει να 
δαπανήσουμε - επενδύσουμε στην εκπαίδευση, εξετάζοντας το οικονομικό 
όφελος στην ανάπτυξη, δεν μπορεί να απαντηθεί. Αυτό που πρέπει να μας 
απασχολεί δεν είναι μόνο η οικονομική επίδραση της εκπαίδευσης στην 
ανάπτυξη, αλλά η κατάλληλη πολιτική για την παροχή κινήτρων μεγαλύτε
ρης συμμετοχής στην εκπαίδευση, η ποιότητα της προσφερόμενης εκπαί
δευσης με το διαρκή της εκσυγχρονισμό και η κατάλληλη κατανομή των 
ήδη διαθέσιμων πόρων (Temple R.W. Jonathan, 2001). 

Από την πλειονότητα των εμπειρικών ερευνών εξάγεται το συμπέρασμα 
ότι το κοινωνικό όφελος από την επένδυση στη γνώση είναι υψηλότερο από 
το ατομικό οικονομικό όφελος. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τις κατευ-
θύνσεις-πολιτικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής πολιτικής. Η μοντέρ
να θεωρία της ανάπτυξης εξετάζει θέματα που σχετίζονται με την επένδυ
ση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, την ανάπτυξη και τη λειτουργία της αγοράς 
εργασίας. Η πολιτική της αγοράς εργασίας για την εύρυθμη λειτουργία της 
και η εκπαιδευτική πολιτική για την ποιοτική αναβάθμιση των εκπαιδευτι
κών συστημάτων αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία στην αναπτυξιακή 
προσπάθεια και στην προσαρμογή των πολιτικών και το συντονισμό μεταξύ 
τους (μείγμα πολιτικών) για τη βελτίωση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων 
μιας χώρας με ταυτόχρονη κοινωνική συνοχή. Σε μια τέτοια περίπτωση θεω
ρείται σκόπιμη η κρατική παρέμβαση, ώστε η ζήτηση της επένδυσης στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο να προσδιορίζεται με βάση τις κοινωνικές και όχι τις 
ατομικές ανάγκες. Και το κοινωνικό όφελος από την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση δεν είναι μόνο οικονομικό. Απλά, το οικονομικό όφελος είναι εκεί
νο που κατά κάποιο τρόπο μπορεί να μετρηθεί και να συσχετισθεί με το 
κόστος που συνεπάγεται η επένδυση. Οφέλη όμως σαν κι αυτά που προα
ναφέραμε, που συνδέονται με την εκπαίδευση και αφορούν ολόκληρο το 
κοινωνικό σύνολο, δύσκολα μπορούν να εκτιμηθούν σε οικονομικούς όρους. 

2.2.4. Ο ρόλος της επένδυσης στην εκπαίδευση-κατάρτιση 
για τη δικαιότερη κατανομή των εισοδημάτων και την άσκηση 
κοινωνικής πολιτικής 

Ένα εξίσου σημαντικό πρόβλημα, που δεν αποδίδεται στις ατέλειες της 
αγοράς, συνδέεται με τη δυνατότητα πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των 
ατόμων στην εκπαίδευση-κατάρτιση. Η επένδυση σε γνώσεις και δεξιότη
τες αποτελεί έναν βασικό προσδιοριστικό παράγοντα της ευημερίας των 
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ατόμων. Οι ευκαιρίες όμως δεν είναι ίδιες για όλα τα άτομα, αφού οι οικο
νομικές τους δυνατότητες διαφέρουν. Οι έχοντες μεγαλύτερη οικονομική 
ανάγκη είναι εκείνοι με τα λιγότερα προσόντα, λιγότερη επένδυση σε γνώ
σεις και δεξιότητες. Η κατανομή των πόρων για την επένδυση στον άνθρω
πο αποτελεί ένα βασικό μέσο βελτίωσης της κοινωνικής κινητικότητας, της 
δικαιότερης κατανομής των εισοδημάτων, της ενίσχυσης της κοινωνικής 
δικαιοσύνης και συνοχής. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών, τόσο μεταξύ ανε
πτυγμένων όσο και μεταξύ αναπτυσσόμενων χωρών, καλύτερα εκπαι
δευμένοι εργαζόμενοι απολαμβάνουν υψηλότερες αποδοχές, έχουν 
μικρότερα διαστήματα ανεργίας και καλύτερες επαγγελματικές προοπτι
κές (Psacharopoulos and Patrinos, 2002). Στην Ελλάδα, οι παρατηρού
μενες ανισότητες στην αγορά εργασίας αποδίδονται κυρίως στο επίπεδο 
εκπαίδευσης, που φαίνεται να αποτελεί τον πλέον σημαντικό παράγοντα 
κατανομής του εισοδήματος και προσδιορισμού του επιπέδου της φτώχει
ας (Panos Tsakloglou and loannis Cholezas, 2005). Βέβαια, το ζήτημα της 
ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης αποτελεί μία άλλη αιτία κρατικής 
παρέμβασης που δεν έχει καμιά σχέση με την οικονομική αποτελεσματικό
τητα και τους μηχανισμούς λειτουργίας της αγοράς. Η κρατική παρέμβαση 
στην επένδυση ανθρώπινου κεφαλαίου κρίνεται αναγκαία, όχι μόνο γιατί το 
κοινωνικό όφελος υπερισχύει του ατομικού, αλλά και διότι μπορεί να εξα
σφαλίσει συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής. 

Για την αναγκαιότητα παρέμβασης του κράτους στην επένδυση γνώσε
ων και δεξιοτήτων, κατά κανόνα, δεν εκφράζονται επιφυλάξεις μεταξύ των 
οικονομολόγων. Αντίθετα, για τη μορφή της κρατικής παρέμβασης υπάρχει 
πληθώρα διαφορετικών απόψεων. Οι απόψεις σχετικά με τη μορφή της 
κρατικής παρέμβασης διαφοροποιούνται σημαντικά. Στη διεθνή βιβλιογρα
φία το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην αποτελεσματικότητα του κράτους, 
όταν το ίδιο παράγει τις υπηρεσίες, ή όταν απλά τις χρηματοδοτεί και ανα
θέτει την παραγωγή τους σε άλλους, μη κρατικούς φορείς, αξιοποιώντας 
τις δυνάμεις της αγοράς για τη μεγιστοποίηση του ατομικού και κοινωνικού 
συμφέροντος. Κυριαρχεί δε η άποψη της κρατικής χρηματοδότησης και 
όχι της παραγωγής και προμήθειας των υπηρεσιών αυτών από το ίδιο το 
κράτος. Αλλά ακόμα και για την περίπτωση αυτή διατυπώνονται διαφορετι
κές σκέψεις. Όπως για παράδειγμα η άποψη ότι, ακόμα και στην περίπτω
ση που οι εργαζόμενοι έχουν εμπόδια στην εξεύρεση των αναγκαίων 
πόρων για να επενδύσουν, η καλύτερη λύση φαίνεται να είναι η βελτίωση 
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των αγορών κεφαλαίου, αν έχουν ατέλειες, και όχι η χρηματοδότηση από 
το κράτος (Acemoglu D. and J. S. Pischke, 1999a). 

Σε οποιαδήποτε όμως περίπτωση κρατικής παρέμβασης, ενιαία είναι η 
άποψη ότι το αποτέλεσμα αυτής πρέπει να εξετάζεται και αξιολογείται, εάν 
και κατά πόσο διορθώνει τις ατέλειες της αγοράς, αφού και το κράτος έχει 
τις δικές του ατέλειες. Έτσι δεν υπάρχουν μόνο η πλήρως ανταγωνιστική 
αγορά ή η κρατική παρέμβαση. Υπάρχουν λύσεις για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων, τόσο των ατελειών της αγοράς, όσο και της κρατικής 
παρέμβασης (De Ville, Η. G., 1986 και Wolf, Charles Jr., 1988). Δίνοντας 
μεγαλύτερη έμφαση στις αδυναμίες της κρατικής παρέμβασης, ο Finegold 
D. (1996) σημειώνει ότι «το κόστος από την αδυναμία της αγοράς θα πρέ
πει να είναι μεγαλύτερο εκείνου της κρατικής παρέμβασης για να δικαιο
λογείται η οποιαδήποτε κρατική παρέμβαση». 

2.3. Η θεωρητική διάσταση της εφαρμοζόμενης πολιτικής στην ΕΕ και 
στην Ελλάδα για την επένδυση στον άνθρωπο και ειδικότερα για την 
κατάρτιση ανέργων 

Από μια μακροοικονομική άποψη, σε ένα γενικό σύστημα ισορροπίας 
που περιλαμβάνει τις δαπάνες και τις εξωτερικότητες συναλλαγής, τα 
ενεργητικά μέτρα συμβάλλουν: 

• Στη βελτίωση της αποδοτικότητας της διαδικασίας εναρμόνισης της 
προσφοράς και ζήτησης εργασίας με τη λειτουργία των Δημόσιων 
Υπηρεσιών Απασχόλησης. Έτσι, περιορίζουν το κόστος συναλλαγών, 
λόγω έλλειψης ή ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ αυτών που 
ζητούν και αυτών που προσφέρουν εργασία. Ως αποτέλεσμα περιορί
ζεται η διαρθρωτική ανεργία, ενώ επιτυγχάνεται καλύτερη αξιοποίηση 
των ανθρώπινων πόρων. 

• Στην ενίσχυση της επένδυσης στην κατάρτιση ή άλλες μορφές επέν
δυσης στο εργατικό δυναμικό, στο βαθμό που τα κοινωνικά οφέλη 
είναι μεγαλύτερα από τα ατομικά (χρηματοδότηση ή υλοποίηση προ
γραμμάτων κατάρτισης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας κλπ.). 

Με βάση το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο έχουμε ήδη αναφερθεί, 
μπορούμε να εξηγήσουμε τις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ που αφο
ρούν την επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση και γενικότερα στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο. Στον τίτλο VIII της Συνθήκης του Άμστερνταμ (1994) 
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για την απασχόληση, στο άρθρο 125 επισημαίνεται η ανάγκη κοινής προ
σπάθειας όλων των κρατών μελών για καλά εκπαιδευμένο και προσαρμό
σιμο εργατικό δυναμικό. Η εκπαίδευση κρίνεται βασικός παράγοντας προ
ώθησης των αναγκαίων προσαρμογών σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον. Όχι μόνο η απορρόφηση τεχνολογιών αλλά και 
η δημιουργία νέων, στο πλαίσιο της εγχώριας παραγωγικής διαδικασίας, 
καθώς και η ανάπτυξη της καινοτομίας, αποτελούν τη σημερινή πρόκληση 
για τα κράτη μέλη της ΕΕ (27). 

Η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο πρέπει να συνοδεύεται από την 
αναγκαία προσαρμοστική ικανότητα, τόσο του εργατικού δυναμικού και 
των επιχειρήσεων, όσο και των εκπαιδευτικών συστημάτων για την ποιοτι
κή αναβάθμιση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της δια βίου μάθη
σης. Έτσι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ταχύτερη οικονομική ανά
πτυξη, περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης και κοινωνική 
συνοχή. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έκθεση της δηλώνει ότι οι οικονομίες με καλά 
εκπαιδευμένο και προσαρμόσιμο εργατικό δυναμικό είναι πιο ικανές να 
ανταποκριθούν στις αναγκαίες προσαρμογές, να αξιοποιήσουν σε μεγαλύ
τερο βαθμό και να δημιουργήσουν νέες τεχνολογίες (COM, 2005). 

Στις ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση (2005-2008), η ΕΕ τονίζει τη σπουδαιότητα προώθησης της 
προσαρμοστικής ικανότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων (Ενο
ποιημένη Κατευθυντήρια Γραμμή 21) ώστε «Η Ευρώπη να βελτιώσει την 
ικανότητα της στην πρόβλεψη, προώθηση, και απορρόφηση των οικονομι
κών και κοινωνικών αλλαγών». Ακόμα, συστήνει τον εκσυγχρονισμό οργά
νωσης της εργασίας και αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς εργασίας, 
με μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια της εργασίας για την ικανοποίηση 
των αναγκών εργαζομένων και επιχειρήσεων. Η έννοια της προσαρμοστι
κότητας, στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ, συνδέεται με την ανακατανομή 
των πόρων, σύμφωνα με τις οικονομικές μεταβολές. Η έννοια αυτή σχετί
ζεται επίσης με τις ιδέες που, δεκαετίες πριν, είχαν ήδη εκφραστεί για την 
ανάπτυξη (επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και προσαρμοστικότητα για 
την τεχνολογική πρόοδο και καινοτομία) στις εργασίες των Nelson and 
Phelps (1966) και Schultz (1975). 

Από εμπειρική ανάλυση της περιόδου 1960-2000 με στοιχεία των 14 
παλαιών κρατών μελών της ΕΕ (εκτός Λουξεμβούργου) προέκυψε ότι ένα 
προσαρμόσιμο εργατικό δυναμικό (υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων που 
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παρακολουθεί προγράμματα δια βίου μάθησης) και υψηλότερα επίπεδα 
αποθέματος ανθρώπινου κεφαλαίου (υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο των 
εργαζομένων) επιδρά σημαντικά στην τεχνολογική πρόοδο (ρυθμός αύξη
σης της συνολικής παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής) 
{Employment in Europe, 2006, Chapter 4). 

Όπως καθορίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας 
(2000), βασικός στόχος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με χρονικό ορίζοντα το 
2010, ήταν να καταστεί η πλέον ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία στον 
κόσμο, βασισμένη στη γνώση και στη σταθερή οικονομική ανάπτυξη, με 
περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, εξασφαλίζοντας μεγαλύτε
ρη κοινωνική συνοχή. Η αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισαβόνας (2005) 
που οδήγησε στον αποτελεσματικότερο συντονισμό των πολιτικών (μακρο
οικονομικών, μικροοικονομικών και της αγοράς εργασίας) και στην ενοποί
ηση των κατευθυντήριων γραμμών για την ανάπτυξη και την απασχόληση 
για την περίοδο 2005-2008, έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στην ανάγκη επέν
δυσης στην έρευνα, την καινοτομία και στο ανθρώπινο κεφάλαιο, μέσα από 
τη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Η ΕΕ, με δεδομένη την ανεργία, που διατηρείται από το 1973 και ύστε
ρα σε υψηλά επίπεδα, τις δημογραφικές τάσεις συρρίκνωσης του πληθυ
σμού και του εργατικού δυναμικού και τα διαρθρωτικά προβλήματα στην 
αγορά εργασίας, θέτει ως πολιτική προτεραιότητα την καλύτερη αξιοποίη
ση των ανθρώπινων πόρων, με πολιτικές ενίσχυσης της ζήτησης εργασίας 
για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, με παράλληλη αύξηση 
της προσφοράς εργασίας και της αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτή
των του εργατικού δυναμικού. 

Συστήνει δε στα κράτη μέλη: 
• Την εφαρμογή μείγματος μακροοικονομικών, μικροοικονομικών πολι

τικών και πολιτικών της αγοράς εργασίας, για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση. 

• Τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου της εργασίας για μεγαλύ
τερη ευελιξία. 

• Την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ενεργητικών και παθητι
κών πολιτικών, ώστε η ευελιξία να συνοδεύεται με την ασφάλεια της 
εργασίας 

Για τον περιορισμό των ατελειών της αγοράς εργασίας ως προς την 
ανεπάρκεια πληροφόρησης και το υψηλό κόστος συναλλαγών, με συνέπεια 
τον περιορισμό της κινητικότητας της εργασίας, επισημαίνεται διαρκώς η 
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ανάγκη εφαρμογής μέτρων εκσυγχρονισμού των δημοσίων Υπηρεσιών 
Απασχόλησης, ενίσχυσης του ρόλου των ιδιωτικών Γραφείων Εργασίας, 
επιχορήγησης προγραμμάτων ενίσχυσης της γεωγραφικής, τομεακής, κλα
δικής ή διεπιχειρησιακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και αύξη
σης της συμμετοχής του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας στο εργατικό δυνα
μικό. 

Ενθαρρύνεται η επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα με την επιχορή
γηση μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων ποιοτικής αναβάθμισης της εκπαί
δευσης και κατάρτισης, με την εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης 
εργαζομένων και ανέργων και την προώθηση της δια βίου μάθησης. Ακόμα, 
την προώθηση συστημάτων πιστοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης και 
της πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, 
ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αποκτήθηκαν. 

Αναγνωρίζοντας την υπεροχή του κοινωνικού οφέλους έναντι του ατομι
κού από την επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση, η ΕΕ ενισχύει τις 
εθνικές πολιτικές με πόρους του ΕΚΤ, για τον εκσυγχρονισμό των συστη
μάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και κυρίως την εφαρμογή προγραμμά
των κατάρτισης και δια βίου μάθησης. Συγχρηματοδοτεί δράσεις κατάρτι
σης εργαζομένων που βελτιώνουν τα προσόντα του εργατικού δυναμικού, 
για την πρόληψη και καταστολή της ανεργίας. Διακρίνεται δε η παραδοχή 
της έννοιας της γενικής και ειδικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Η ΕΕ απο
δέχεται τη χρηματοδότηση ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης εργαζομένων 
στο χώρο της επιχείρησης, εφόσον αυτή έχει γενικότερο χαρακτήρα και 
δεν περιορίζεται σε γνώσεις και δεξιότητες που συνδέονται στενά με τη 
συγκεκριμένη επιχείρηση που τις παρέχει. Επειδή μάλιστα ωφελείται και η 
επιχείρηση με την επένδυση αυτή, θα πρέπει να επιβαρυνθεί με ένα μέρος 
της δαπάνης. Το είδος δε της γενικής κατάρτισης θεωρεί ότι δεν βλάπτει 
τον ανταγωνισμό, με τη μερική έστω χρηματοδότηση εκείνων των επιχει
ρήσεων που παρέχουν ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση, εφόσον οι γνώσεις 
και δεξιότητες των εργαζομένων μπορούν να αξιοποιηθούν σε οποιαδήπο
τε άλλη επιχείρηση (αποδοχή της ύπαρξης εξωτερικών οικονομιών). Το 
ΕΚΤ, για παράδειγμα, στην περίπτωση κατάρτισης εργαζομένων σε ιδιωτι
κές επιχειρήσεις θέτει τον όρο συμμετοχής της επιχείρησης στη συνολική 
δαπάνη κατάρτισης του προσωπικού της σε ποσοστό 50%. Στο υπόλοιπο 
50% της συνολικής δαπάνης συμμετείχε το ΕΚΤ με ποσοστό 75%. Ανάλογη 
είναι και η περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ προγραμμάτων 
πρόσληψης ανέργων για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. 
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Στην περίπτωση όμως της κατάρτισης ανέργων, το ΕΚΤ συμμετέχει στο 
σύνολο της δαπάνης κατά 75%. Δίνει δε προτεραιότητα σε άνεργους με τα 
λιγότερα προσόντα και μεγαλύτερη ανάγκη βοήθειας. Πρώτον, διότι οι δια
θέσιμοι πόροι δεν επαρκούν για παρεμβάσεις για το σύνολο των ανέργων. 
Δεύτερον, μειώνεται η πιθανότητα μηδενικού αποτελέσματος (deadweight 
effect), διότι σημαντικός αριθμός των ανέργων, που συμμετέχουν στο 
μέτρο της κατάρτισης, θα εύρισκαν εργασία και χωρίς τη συμμετοχή τους 
σε αυτό. 

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το περιεχόμενο του συνόλου των επίσημων 
εγγράφων της πολιτικής απασχόλησης (Βλέπε Κεφάλαιο 4), η κατάρτιση 
ανέργων θεωρείται επένδυση. Αποφέρει μελλοντικά οφέλη στον καταρτι
ζόμενο, άλλοτε προσδιορισμένα και μετρήσιμα και άλλοτε όχι. Αποδεχόμα
στε δε τα ευρύτερα οφέλη και πέρα από τα ατομικά που αφορούν τον 
άνεργο, όπως είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
η ανάπτυξη της καινοτομίας, τα μακροοικονομικά οφέλη και η κοινωνική 
δικαιοσύνη με την παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην κατάρτιση και 
την απασχόληση σε άτομα με ειδικές δυσκολίες και μεγαλύτερη ανάγκη. 

Ο άνεργος δεν συμμετέχει στη δαπάνη κατάρτισης. Το κόστος ευκαι
ρίας θεωρητικά είναι μηδέν για τον άνεργο καταρτιζόμενο. Αλλά προκειμέ
νου να μπορέσει να καλύψει τις βασικές οικονομικές του ανάγκες που 
συνεπάγεται η παρακολούθηση ενός προγράμματος, του παρέχεται εκπαι
δευτικό επίδομα. Εκτός αυτού, οι δαπάνες για τις μετακινήσεις και την 
εξασφάλιση στέγης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του προγράμμα
τος, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. 

Η κατάρτιση ανέργων έχει χαρακτήρα γενικής επένδυσης, για τις γνώ
σεις και δεξιότητες που αποκτά στο σχολικό χώρο, και περισσότερο ειδι
κής επένδυσης, για την πρακτική του άσκηση σε συγκεκριμένη θέση εργα
σίας μιας επιχείρησης. Βέβαια, επειδή η ειδική κατάρτιση παρέχεται σε 
άνεργο και όχι σε εργαζόμενο της επιχείρησης, η δαπάνη όχι μόνο δεν επι
βαρύνει την επιχείρηση, αλλά, αντίθετα, η επιχείρηση αμείβεται για τη 
συμβολή της στην πρακτική άσκηση του ανέργου. Επομένως, στην περί
πτωση ανέργων, το Δημόσιο καλύπτει τόσο τη δαπάνη της γενικής κατάρ
τισης, που πραγματοποιείται στο ΚΕΚ, όσο και της ειδικής, που πραγματο
ποιείται στην επιχείρηση. 

Για να λειτουργήσει η αγορά κατάρτισης και να συμμετέχουν οι άνεργοι 
στην κατάρτιση, θα πρέπει τα αναμενόμενα οφέλη μετά την κατάρτιση να 
είναι μεγαλύτερα από το κόστος σε χρόνο και χρήμα, κατά την περίοδο 
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κατάρτισης. Οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να αναμένουν βελτίωση στις προ
οπτικές απασχόλησης. Άρα το κόστος επένδυσης στην κατάρτιση συνδέε
ται με τα παραπάνω οφέλη από την απόκτηση προσόντων. Διαφορετικά δεν 
αναμένουμε τη ζήτηση κατάρτισης. Κριτήριο των επιχειρήσεων είναι τα 
κέρδη και η επιβίωση. Εάν επιλέξει το χαμηλό κόστος παραγωγής με χαμη
λή ποιότητα προϊόντων, χαμηλής στάθμης προσωπικό και μαζική παραγω
γή, τότε το υψηλά εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό δεν θα έχει ζήτηση. 
Πρόκειται για μία ισορροπία της αγοράς σε χαμηλό επίπεδο τεχνικών γνώ
σεων και δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού. Αντίθετα, εάν επιλέξει μια 
αγορά διάθεσης προϊόντων πολύ υψηλής ποιότητας, υψηλού κόστους 
παραγωγής με υψηλή τιμή διάθεσης του προϊόντος και μικρότερη παραγω
γή, θα απαιτηθεί υψηλής ειδίκευσης εργασία και ο ρόλος των καλά καταρ
τισμένων και του καλού συστήματος κατάρτισης θα είναι διαφορετικός. Η 
πολιτική της ΕΕ και των κρατών μελών βρίσκεται προς την κατεύθυνση 
αυτή. Η επένδυση στον άνθρωπο, στις νέες γνώσεις και δεξιότητες, στην 
έρευνα, στις νέες τεχνολογίες και στην καινοτομία, στον εκσυγχρονισμό της 
παραγωγικής βάσης και της οργάνωσης της εργασίας, αποτελούν ακρογω
νιαίο λίθο στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης για οικονομική και κοινωνική ευημερία των πολιτών της. 

2.4. Η οιονεί αγορά κατάρτισης 

Σύμφωνα με τη θεωρία της οιονεί αγοράς (Le Grand, 1991 και Le Grand 
and Bartlett, 1993) για την παραγωγή και διάθεση κοινωνικών υπηρεσιών, 
όπως είναι οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα θεσμικά όργανα της αγοράς 
εργασίας (Υπηρεσίες απασχόλησης, επαγγελματικού προσανατολισμού, 
κατάρτισης κ.ά.), παρέχεται η δυνατότητα: 

• οικονομικότερων λύσεων για το Δημόσιο, λόγω του ανταγωνισμού 
κόστους μεταξύ προμηθευτών 

• επιλογής των υπηρεσιών από τους δικαιούχους ή τον εκπρόσωπο 
αυτών, που ορίζεται από το κράτος-

• καλύτερης ανταπόκρισης από τους προμηθευτές, σύμφωνα με τις 
προτιμήσεις των δικαιούχων των υπηρεσιών, με κίνητρο την ανάληψη 
μεγαλύτερου έργου από το Δημόσιο-

• ισότητας, εφόσον στο πλαίσιο της ακολουθούμενης κοινωνικής πολι
τικής, η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών καθορίζεται από την ανά
γκη των ατόμων και όχι από τη διάθεση χρήματος. 
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Η αγορά αυτή διαφέρει από την παραδοσιακή αγορά. Οι προμηθευτές 
είναι πολλοί αλλά έχουν διαφορετική νομική μορφή και καθεστώς ιδιοκτη
σίας, δηλαδή είναι καθαρά ιδιωτικές επιχειρήσεις, μη Κυβερνητικές Οργα
νώσεις (ΜΚΟ), ή ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Έτσι, μη κερδο
σκοπικοί φορείς ανταγωνίζονται κερδοσκοπικούς για την υπογραφή συμ
βάσεων με το Δημόσιο. Το κέρδος δεν αποτελεί κίνητρο για όλους. Οι μη 
ιδιωτικοί φορείς λειτουργούν σε συνθήκες ανταγωνισμού αλλά με διαφο
ρετικό κίνητρο, δηλαδή αυτό του δημόσιου συμφέροντος. Στη διεθνή 
βιβλιογραφία συναντά κανείς και διαφορετικές απόψεις ως προς το κίνη
τρο των μη ιδιωτικών φορέων, όπως είναι η πολιτική σκοπιμότητα, η προ
σπάθεια διαχείρισης σημαντικών πόρων από κρατική υπηρεσία που ταυτί
ζει το ύψος του προϋπολογισμού με το κύρος της, κ.ά. 

Η ζήτηση των υπηρεσιών προέρχεται είτε από δημόσιους φορείς για 
λογαριασμό των δικαιούχων, ή από τους ίδιους τους δικαιούχους, με την 
επιχορήγηση του κράτους, ή με τη διάθεση κουπονιών, χωρίς τη διαμεσο
λάβηση χρήματος (Le Grand, J. and Bartlett, W., 1993). 

Η οιονεί αγορά διευκολύνει ακόμα την ενίσχυση της υπευθυνότητας των 
ατόμων να προβούν στη δική τους επιλογή, ως προς το μέτρο που θεω
ρούν περισσότερο κατάλληλο γι' αυτούς, αρκεί να αναλάβουν και οι ίδιοι 
τις δικές τους υποχρεώσεις. Για παράδειγμα, τέτοιες υποχρεώσεις απορ
ρέουν μετά την εξατομικευμένη παρέμβαση των εργασιακών συμβούλων 
των Υπηρεσιών Απασχόλησης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 
Απασχόλησης, όπου για κάθε άνεργο συντάσσεται ένα Ατομικό Σχέδιο 
Δράσης, τους όρους του οποίου πρέπει να αποδεχθεί ο άνεργος, θεωρού
μενος συνυπεύθυνος για την εφαρμογή του. 

Στην Ελλάδα, η εφαρμογή αρχών της αγοράς στην επαγγελματική 
κατάρτιση ξεκίνησε το 2001, με τη διενέργεια δημόσιου διεθνούς διαγωνι
σμού για την επιλογή αναδόχων (ΚΕΚ), με κλειστές προσφορές και κριτή
ριο επιλογής αναδόχων (ΚΕΚ) τη συμφερότερη προσφορά για το Δημόσιο. 

Λόγω της φύσης των ενεργητικών προγραμμάτων απασχόλησης και 
κατάρτισης, η εκτίμηση της ποιότητας και του κόστους παραγωγής τους 
από την πλευρά του αγοραστή είναι δύσκολη. Υπάρχει ασυμμετρία πληρο
φόρησης μεταξύ των προμηθευτών των υπηρεσιών και του αγοραστή, που 
είναι το κράτος το οποίο χρηματοδοτεί την παραγωγή των υπηρεσιών, ως 
προς την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και το κόστος παρα
γωγής τους. Η εκτίμηση της ποιότητας των υπηρεσιών και η ορθολογική 
εκτίμηση του κόστους παραγωγής τους αποτελούν δύο προβλήματα που 
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αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο λειτουργίας της οιονεί αγοράς, με την κατάρ
τιση συμβάσεων μεταξύ αναθέτουσας Αρχής και των προμηθευτών. Ωστό
σο, το κόστος συναλλαγών, στο πλαίσιο συμβατικών σχέσεων, είναι σημα
ντικό. Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η οιονεί αγορά, είναι απαραίτη
το να υπάρχει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, που θα εξασφαλίζει τον αντα
γωνισμό μεταξύ των προμηθευτών του Δημοσίου (Ludo Struyven and Geert 
Steurs, 2005). Ο θεσμικός ρόλος του κράτους, όπως θα δούμε σε επόμενο 
κεφάλαιο, ειδικά για την περίπτωση της οιονεί αγοράς της άτυπης, ή συνε
χιζόμενης, επαγγελματικής κατάρτισης, είναι καθοριστικής σημασίας για 
την επιτυχία ή αποτυχία της λειτουργίας της. Για να λειτουργεί σωστά, 
απαιτείται η κατάλληλη προετοιμασία και ορθή εφαρμογή του θεσμικού 
της πλαισίου (προκήρυξη των όρων για την επιλογή αναδόχων ενός έργου, 
αξιολόγηση των προσφορών που υποβάλλουν οι προμηθευτές, κατάρτιση 
και έλεγχος των συμβάσεων με αναδόχους του έργου, εφαρμογή, παρακο
λούθηση, έλεγχος των παραδοτέων κ.ο.κ.). 

Από το σαφή προσδιορισμό του παραδοτέου των συμβάσεων εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Συχνά, λόγω 
τεχνικών δυσκολιών μέτρησης-διαπίστωσης της ποιότητας των προσφερό
μενων υπηρεσιών και του σημαντικού κόστους παρακολούθησης του παρα
γόμενου προϊόντος και των ποιοτικών του χαρακτηριστικών, η εξειδίκευση 
των προδιαγραφών του προϊόντος στη σύμβαση τείνει να αναφέρεται 
στους συντελεστές παραγωγής. Η παραγωγική διαδικασία περιγράφεται 
επίσης στη σύμβαση. Από την άλλη πλευρά, αυτό μπορεί να αποτελεί αντι
κίνητρο ευελιξίας σε κάθε τ ι καινοτόμο. Για το λόγο αυτό, δεν είναι λίγες οι 
περιπτώσεις όπου το ενδιαφέρον στρέφεται άμεσα στον ποσοτικό και ποι
οτικό έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών και όχι στους συντελεστές 
παραγωγής τους. Ακόμα όμως και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν προ
βλήματα στο σαφή προσδιορισμό της ποιότητας της κατάρτισης. 

Ειδικά στην περίπτωση εφαρμογής της οιονεί αγοράς για την παροχή 
υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, ο έλεγχος της ποιότητας πραγμα
τοποιείται είτε με την καθιέρωση συστημάτων πιστοποίησης των γνώσεων 
και δεξιοτήτων των καταρτισθέντων, είτε με την τοποθέτηση αυτών σε 
θέσεις εργασίας, μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης. Πρόκειται για 
εναλλακτικές συμβατικές δεσμεύσεις που συναντά κανείς σε χώρες του 
ΟΟΣΑ και της ΕΕ, στις οποίες εφαρμόζεται ήδη η λειτουργία της οιονεί 
αγοράς. Η εφαρμογή των μηχανισμών της αγοράς συνεπάγεται μεγαλύτε
ρο ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών και μικρό-
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τερο για τους συντελεστές και τη διαδικασία παραγωγής τους. Στην περί
πτωση αυτή, εάν δεν ληφθούν κατάλληλα μέτρα, οι προμηθευτές θα επι
διώξουν να παρουσιάσουν μεγαλύτερα αποτελέσματα, επιλέγοντας μετα
ξύ των ανέργων εκείνους με τα περισσότερα προσόντα και τις λιγότερες 
δυσκολίες ένταξης στην απασχόληση. Για το λόγο αυτό οι Ludo Struyven 
and Geert Steurs (2005) προτείνουν εφαρμογή κριτηρίων αξιολόγησης για 
την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς, και κριτηρίων για την αποτε
λεσματικότητα των προγραμμάτων, σύμφωνα με τον προκαθορισμένο 
τους στόχο. Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στην αποτελεσματική λει
τουργία της αγοράς, αλλά επεκτείνεται και στην επίδραση των προγραμ
μάτων στην προώθηση της απασχόλησης των καταρτισθέντων και ιδιαίτε
ρα των ατόμων με τις μεγαλύτερες ανάγκες. Προφανώς, επειδή η καλή 
λειτουργία της αγοράς δεν είναι αυτοσκοπός, για το λόγο αυτό, σε σχετι
κή εμπειρική έρευνα για την εφαρμογή προγραμμάτων της αγοράς εργα
σίας (Αυστραλίας και Ολλανδίας) εξετάζουν τόσο το πρόβλημα της μερο
ληπτικής επιλογής υποψηφίων ανέργων με τις λιγότερες δυσκολίες κατάρ
τισης και απασχόλησης, στο πλαίσιο λειτουργίας της οιονεί αγοράς, όσο 
και το τελικό αποτέλεσμα της προώθησης των ανέργων στην απασχόληση, 
μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων. Δηλαδή, ξεχωρίζουν την αξιο
λόγηση της οιονεί αγοράς ως προς τα οφέλη από τη λειτουργία της και τα 
οφέλη από την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς 
τους δικαιούχους, συνδέοντας έτσι την ποιότητα των υπηρεσιών με το 
αποτέλεσμα ένταξης των ανέργων στην απασχόληση. 

Στην Ελλάδα ο έλεγχος της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών 
επαγγελματικής κατάρτισης έχει επικεντρωθεί, σχεδόν αποκλειστικά, στην 
ποιότητα των συντελεστών παραγωγής τους (πιστοποίηση δομών, εκπαι
δευτών, προγραμμάτων), που θα υλοποιήσουν τα ΚΕΚ, σύμφωνα με την 
τεχνική τους προσφορά. Όπως θα δούμε στο όγδοο κεφάλαιο, οι τοποθε
τήσεις των καταρτισθέντων αποτελούν μεν στόχο αλλά όχι συμβατική 
δέσμευση (υποχρεωτικό συμβατικό όρο ή παραδοτέο προϊόν της σύμβα
σης), ενώ η πιστοποίηση των προσόντων που αποκτούν οι καταρτιζόμενοι, 
αρμοδιότητας του ΕΚΕΠΙΣ, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. 

Το ΕΚΤ συγχρηματοδοτεί την κατάρτιση ανέργων που παρέχεται από 
ιδιωτικά ΚΕΚ, ή από τα ΚΕΚ των μη κυβερνητικών οργανώσεων (παραγω
γή των υπηρεσιών κατάρτισης από τον ιδιωτικό κερδοσκοπικό και μη 
τομέα), καθώς και τα ΚΕΚ που εποπτεύονται από τον ΟΑΕΔ-Επαγγελματι-
κή Κατάρτιση ΑΕ, ή τα ΚΕΚ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (παραγωγή των 
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υπηρεσιών από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα). Επομένως, σε ορισμένες 
περιπτώσεις το ίδιο το κράτος παράγει και διαθέτει τις υπηρεσίες κατάρτι
σης σε ανέργους και σε άλλες τις χρηματοδοτεί μόνο. Στη δεύτερη περί
πτωση, επιλέγεται απλά η χρηματοδότηση της κατάρτισης ανέργων, εισά
γοντας τον ανταγωνισμό της αγοράς και στο χώρο αυτό. Η ΕΕ μάς προ
τρέπει μάλιστα να εφαρμόσουμε τα ίδια κριτήρια ανάθεσης έργου στα ΚΕΚ 
που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, εισάγοντας τον ανταγωνισμό 
μεταξύ ιδιωτικών και κρατικών φορέων κατάρτισης. Στο πλαίσιο αυτό 
ασκούνται πιέσεις στη χώρα μας για τα ΚΕΚ του ΟΑΕΔ (Επαγγελματική 
Κατάρτιση Α.Ε) που είναι πιστοποιημένα από το ΕΚΕΠΙΣ αλλά δεν συμμε
τέχουν στο διαγωνισμό ανάθεσης έργου. Η λειτουργία τους χρηματοδοτεί
ται από πόρους του ΕΠΑΕΚ και του ΟΑΕΔ. 

Η ΕΕ με τον κοινοτικό Κανονισμό 52/1990 για τις αναγκαίες ακολουθού
μενες διαδικασίες και τους όρους των κρατικών προμηθειών, στο Παράρ
τημα Μ, περιλαμβάνει και τις υπηρεσίες κατάρτισης ανέργων. Οι υπηρεσίες 
αυτές μπορούν να ανατεθούν σε εξωτερικούς αναδόχους, στο πλαίσιο μιας 
ανταγωνιστικής αγοράς. Ειδικά δε για την περίπτωση αυτή αναγνωρίζει τη 
δυνατότητα εφαρμογής από τα κράτη μέλη απλούστερων διαδικασιών για 
την προμήθεια τέτοιων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ υπηρεσιών, σε 
σχέση με τον κανονισμό που ισχύει για τις κοινές περιπτώσεις προμηθειών 
του Δημοσίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Εισαγωγή 

Με βάση την προηγούμενη ανάλυση για την αναγκαιότητα κρατικής 
παρέμβασης στην αγορά του ανθρώπινου κεφαλαίου και ειδικότερα στην 
αγορά της επαγγελματικής κατάρτισης, εξετάζουμε πώς διαμορφώνεται η 
σχετική πολιτική στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η κατάρτιση ανέργων αποτελεί ένα από τα βασικότερα ενεργητικά 
μέτρα της πολιτικής απασχόλησης σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ αλλά και 
στον ευρύτερο χώρο των κρατών μελών του ΟΟΣΑ. Οι ενέργειες κατάρτι
σης υλοποιούνται πλέον από δημόσιους φορείς, από μη κυβερνητικούς (μη 
κερδοσκοπικούς) φορείς, καθώς και από αμιγώς κερδοσκοπικούς φορείς 
του ιδιωτικού τομέα. 

Το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στη διαχρονική εξέλιξη των ενεργη
τικών μέτρων και ειδικότερα στο μέτρο της κατάρτισης ανέργων. Δηλαδή 
στην επένδυση στον άνεργο για την απόκτηση προσόντων (γνώσεων και 
δεξιοτήτων), ώστε να καταστεί ανταγωνιστικότερος στην αγορά εργασίας 
και να διευκολυνθεί η απασχόληση του και παράλληλα να περιοριστεί η 
διαρθρωτική ανεργία. Για το λόγο αυτό περιοριζόμαστε στην εξέταση: 

• του μέτρου της τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων για 
την αντιμετώπιση της ανεργίας-

• των ενεργητικών μέτρων συμπληρωματικού χαρακτήρα, που κρίνουμε 
ότι σχετίζονται άμεσα, ή έμμεσα, με την εφαρμογή και αποτελεσματι
κότητα των μέτρων της επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων και την 
προώθηση τους στην απασχόληση· 

• των μεθόδων, διαδικασιών και χρησιμοποιούμενων εργαλείων αποτί
μησης των αποτελεσμάτων των προαναφερθέντων μέτρων 

Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται καλύτερα η διαχρονική εξέλιξη και ο 
ρόλος της τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης για την αντιμετώπιση 
της ανεργίας ως ένα ενεργητικό μέτρο της πολιτικής απασχόλησης της ΕΕ. 

Ο βασικός στόχος του ΕΚΤ είναι η οικονομική υποστήριξη της εφαρμο
γής της πολιτικής απασχόλησης, σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. Το περιε
χόμενο των Κανονισμών λειτουργίας των Διαρθρωτικών Ταμείων διαμορ-
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φώνεται ανάλογα με τις προτεραιότητες και κατευθύνσεις της πολιτικής 
της ΕΕ. Κατά συνέπεια, μέτρα της πολιτικής που συγχρηματοδοτούνται 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (εν προκειμένω από το ΕΚΤ), όπως είναι η 
κατάρτιση ανέργων, επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τους όρους συγ-
χρηματοδότησης, δηλαδή από τον Κανονισμό Εφαρμογής του Ταμείου. Με 
εξαίρεση το είδος και το περιεχόμενο ενός προγράμματος κατάρτισης 
ανέργων που προτείνεται από τα κράτη μέλη, η διαδικασία διαχείρισης, 
εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης του συγχρηματοδοτούμε
νου μέτρου τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων είναι κοινή 
και προβλέπεται από τον Κανονισμό Εφαρμογής του ΕΚΤ, που ισχύει κάθε 
φορά. Κατά συνέπεια, το υφιστάμενο κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο για τη συγ-
χρηματοδότηση μέτρων κατάρτισης ανέργων καθορίζει και το αντίστοιχο 
δικό μας κανονιστικό πλαίσιο. 

Η διαμόρφωση της πολιτικής απασχόλησης στην Ελλάδα, ιδιαίτερα 
μετά το 1998, επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τους βασικούς άξονες 
της ακολουθούμενης πολιτικής στην ΕΕ, δηλαδή, από την αποκαλούμενη 
σήμερα «Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης» (στο εξής ΕΣΑ). 

Στην πρώτη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου καταγράφουμε τη δια
χρονική εξέλιξη της πολιτικής απασχόλησης στην ΕΕ, περιοριζόμενοι στις 
ενεργητικές πολιτικές και κυρίως στο ρόλο της επαγγελματικής κατάρτι
σης. Αναφερόμαστε στη διάρκεια των δύο περασμένων δεκαετιών, με επι
σήμανση των βασικών χρονικών περιόδων κατά τις οποίες σημειώθηκαν 
σημαντικές διαφοροποιήσεις της πολιτικής αυτής για την αποτελεσματικό
τερη αντιμετώπιση της αυξητικής τάσης της ανεργίας. 

Στη δεύτερη ενότητα αναφερόμαστε στη διαμόρφωση και στα χαρακτη
ριστικά της ενιαίας πολιτικής απασχόλησης σε επίπεδο ΕΕ, της «Ευρωπαϊ
κής Στρατηγικής Απασχόλησης», όπως διαμορφώθηκε από τα τέλη της 
δεκαετίας του '90 μέχρι και σήμερα. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε το 
ρόλο της τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων σε ολόκληρο 
το πλέγμα των προτεινόμενων Κατευθυντήριων Γραμμών και μέσα στο 
σύνολο των ενεργητικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ανεργίας. 

Στην τρίτη ενότητα εξετάζουμε τα μέσα οικονομικής στήριξης της πολι
τικής απασχόλησης, μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων (ΔΤ) και κυρίως 
μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ). Η διαχρονική διαμόρφω
ση των κανονισμών εφαρμογής των ΔΤ ακολουθεί το πνεύμα και τις κατευ
θύνσεις (άξονες προτεραιότητας) της πολιτικής απασχόλησης της ΕΕ. 
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Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζονται οι τρόποι παρακολούθησης και 
αξιολόγησης της πολιτικής απασχόλησης της ΕΕ μέχρι σήμερα, με την καθιέ
ρωση θεσμικών οργάνων και κατάλληλα προσαρμοσμένων δεικτών αποτίμη
σης των αποτελεσμάτων της. Η χρήση δεικτών για την αποτίμηση των αποτε
λεσμάτων - επιπτώσεων αφορά το σύνολο της πολιτικής (ΕΣΑ), τους άξονες 
προτεραιότητας (πυλώνες) και τις Κατευθυντήριες Γραμμές (ΚΓ)· 

Η σύνδεση της ΕΣΑ με τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση 
(ΕΣΔΑ, 1998-2004) και, μεταγενέστερα, με το Εθνικό Μεταρρυθμιστικό 
Πρόγραμμα (ΕΜΠ, 2005-2008) για την ανάπτυξη και την απασχόληση απο
τελεί αντικείμενο της πέμπτης ενότητας του κεφαλαίου. 

3.1. Η διαχρονική εξέλιξη της πολιτικής απασχόλησης της ΕΕ. 
Ο ρόλος της επαγγελματικής κατάρτισης 

Στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής απασχόλησης συμπεριλαμβάνονται 
μέτρα, όπως: 

• Μέτρα θεσμικού χαρακτήρα, που ρυθμίζουν τη λειτουργία της αγο
ράς εργασίας. 

• Ρυθμίσεις που αφορούν τη λειτουργία κρατικών και ιδιωτικών φορέων 
οι οποίοι παρεμβαίνουν μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας, για 
την καλύτερη πληροφόρηση και λειτουργία της αγοράς. 

• Η λειτουργία κρατικών ή ιδιωτικών δομών κατάρτισης για την ανάπτυ
ξη δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, τη βελτίωση της απασχολη-
σιμότητας ανέργων και την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργα
σίας σε ειδικευμένο εργατικό δυναμικό. 

• Η παροχή οικονομικών ενισχύσεων (επιδομάτων) προς τους ανέργους 
(παθητικά μέτρα). 

• Η εφαρμογή προγραμμάτων απασχόλησης και κατάρτισης (ενεργητι
κά μέτρα). 

Τα Ενεργητικά Μέτρα Απασχόλησης (στο εξής ΕΜΑ) αποτελούν σήμερα 
ένα σημαντικό εργαλείο της πολιτικής απασχόλησης τόσο στην ΕΕ, όσο και 
στη χώρα μας. Τα ΕΜΑ, σε αντιδιαστολή με τα παθητικά μέτρα (παροχή 
επιδομάτων προς τους ανέργους, έκτακτα βοηθήματα κλπ.), αποσκοπούν 
στην πρόληψη και καταστολή της ανεργίας με την πληροφόρηση του εργα
τικού δυναμικού, την κινητοποίηση και προώθηση των ανέργων στην απα
σχόληση, ή τη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης τους (βελτίωση της 
απασχολησιμότητας των ανέργων) και την αναβάθμιση των προσόντων και 

55 



Αξιολόγηση της επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων στην Ελλάδα 

δεξιοτήτων των εργαζομένων για την πρόληψη της ανεργίας και τη βελ
τίωση της παραγωγικότητας της εργασίας. Σύμφωνα με στοιχεία της 
Eurostat, οι δαπάνες για τα ενεργητικά μέτρα της αγοράς εργασίας στην 
Ελλάδα το 2001, δηλαδή στις αρχές της εξεταζόμενης περιόδου, ήταν 
0,27% του ΑΕΠ, έναντι 0,74% για την ΕΕ(15). Η δαπάνη για τα παθητικά 
μέτρα (τακτικά και έκτακτα επιδόματα ανεργίας) ήταν 0,39% και 1,23% για 
τηνΕΕ(15).2 

Τα ΕΜΑ συνήθως περιλαμβάνουν: 
1. Την κατάρτιση και επανακατάρτιση ανέργων. 
2. Την επιδότηση εργοδοτών για τη διάθεση θέσεων πρακτικής άσκησης 

καταρτιζομένων που προέρχονται από τα κέντρα κατάρτισης ανέργων. 
3. Τη βελτίωση λειτουργίας θεσμικών Οργάνων της αγοράς εργασίας, 

όπως είναι: 
α) οι Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΔΥΑ), 

για την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού, συμ
βουλευτικής, τοποθέτησης ανέργων σε διαθέσιμες θέσεις εργασίας, 
υπόδειξη ανέργων σε εκπαιδευτικούς φορείς, πληροφόρηση των 
εργοδοτών, εφαρμογή ενεργητικών μέτρων κ.ά. 

β) οι φορείς παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης και έρευνας για την 
αγορά εργασίας (Παρατηρητήρια Απασχόλησης, Ινστιτούτα Εργα
σίας, Ερευνητικά κέντρα) 

γ) τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. 
4. Την κατάρτιση εργαζομένων. 
5. Την επιχορήγηση εργοδοτών για την πρόσληψη ανέργων. 
6. Την επιδότηση αυτοαπασχολούμενων, για να δημιουργήσουν μια δική 

τους επιχείρηση. 
7. Την επιχορήγηση εργοδοτών για την προσωρινή απασχόληση ειδι

κευμένων ανέργων για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. 
8. Τη δημιουργία θέσεων προσωρινής απασχόλησης στον ευρύτερο 

δημόσιο τομέα. 
9. Την ολοκληρωμένη παρέμβαση, που αποτελεί συνδυασμό ορισμένων 

από τις προηγούμενες ενέργειες. 
10. Άλλες συμπληρωματικού χαρακτήρα ενέργειες (συνοδευτικές υπη

ρεσίες) για άτομα με ειδικές ανάγκες ή με άλλες ιδιαιτερότητες. 

2. Labour Force Survey (LFS), Eurostat LMP database. "Active and Passive expenditures" 
(2001), στο EC, Indicators for monitoring the employment Guidelines including indicators for 
additional employment analysis, 2007 compendium. 
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Η εφαρμογή του μέτρου της επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων 
χαρακτηρίζεται διαχρονικά από τις εξελίξεις της πολιτικής απασχόλησης 
σε επίπεδο ΕΕ και από το πνεύμα των κανονισμών του ΕΚΤ. Στο βαθμό δε 
που ορισμένες λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, όπως εκείνες του Στό
χου 1, εφαρμόζουν μέτρα για την κατάρτιση ανέργων εξαρτώμενα σε μεγά
λο βαθμό από πόρους του ΕΚΤ, τότε ολόκληρο το θεσμικό πλαίσιο της 
πολιτικής απασχόλησης της ΕΕ επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τις προτε
ραιότητες συμμετοχής ανέργων στην κατάρτιση (ωφελούμενους από το 
μέτρο), τον τρόπο διαχείρισης, εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολό
γησης του μέτρου. 

Κατά τη διάρκεια των δύο περασμένων δεκαετιών σημειώθηκαν στην ΕΕ 
σημαντικές αναθεωρήσεις της πολιτικής απασχόλησης, για την αποτελε
σματικότερη αντιμετώπιση της αυξητικής τάσης της ανεργίας. Τις αναθεω
ρήσεις της πολιτικής αυτής ακολούθησαν, αντίστοιχα, οι αναθεωρήσεις 
των Κανονισμών της αποστολής και εφαρμογής του ΕΚΤ. 

Η δεκαετία του '80 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 70 η ανεργία ακολούθησε ανοδική 
πορεία στην ΕΕ και το επίπεδο της διατηρήθηκε και κατά τη διάρκεια της 
δεκαετίας του '80 (Ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ(15), 1975: 3,7% και 1985: 
9,9%). Αρχικά, θεωρήθηκε ότι πρόκειται για ένα μάλλον πρόσκαιρο αποτέ
λεσμα της ενεργειακής κρίσης και λίγο αργότερα της νομισματικής κρίσης. 
Αυτό προκύπτει από το περιεχόμενο της αιτιολογικής έκθεσης του Κανονι
σμού Εφαρμογής του ΕΚΤ (1983)3, για την ενίσχυση της πολιτικής απα
σχόλησης στις χώρες της ΕΕ. 

Κεντρικός άξονας της πολιτικής απασχόλησης της ΕΕ ήταν: 
• Η καλύτερη πληροφόρηση και εκπαίδευση-κατάρτιση του εργατικού 

δυναμικού για τη βελτίωση των προσόντων και της γεωγραφικής του 
κινητικότητας με σκοπό την αντιμετώπιση της διαρθρωτικής ανεργίας, 
λόγω γεωγραφικής και κλαδικής ανισοκατανομής των προσφερόμε
νων και ζητούμενων θέσεων εργασίας. 

• Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης στις 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (MME). 

3. Απόφαση του Συμβουλίου, της 17ης Οκτωβρίου 1983, για την αποστολή του Ευρωπαϊ
κού Κοινωνικού Ταμείου (Κανονισμός 83/516/EOK) ΕΚΤ), Άρθρα 1-7. 
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Καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του '80, η ανεργία διατηρεί την 
αυξητική της τάση, τόσο ως προς τον αριθμό των ανέργων όσο και ως 
προς τη διάρκεια της. Πλήττει δε περισσότερο τους νέους, τις γυναίκες και 
ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες. Το ΕΚΤ δεν διατηρεί πλέον τον όρο που 
έθετε παλαιότερα για τη χρηματοδότηση ενεργειών επαγγελματικής 
κατάρτισης για την επανένταξη των ανέργων στην απασχόληση. Ο όρος 
ήταν η δυνατότητα των καταρτισθέντων να απασχοληθούν για διάστημα 
τουλάχιστον 6 μηνών μετά την κατάρτιση, και μάλιστα σε θέσεις εργασίας 
για τις οποίες καταρτίστηκαν. Η προσοχή στρέφεται πλέον στην πρόληψη 
της ανεργίας και στην καταστολή της για εκείνους που πλήττονται περισ
σότερο, ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, νέους και γυναίκες. 

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη ήταν η αφορμή να οδηγηθεί η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στην άμεση αναδιάρθρωση των ΔΤ (Φεβρουάριος 1987), ώστε να 
γίνουν αποτελεσματικότερα. Με εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο νέος (αναθεωρημένος) κανονι
σμός για την αποστολή του ΕΚΤ (1988) ορίζει ρητά ως πρωταρχικό καθή
κον του ΕΚΤ την πρόληψη της ανεργίας, την καταπολέμηση της μακρο
χρόνιας ανεργίας (Στόχος 3 του Ταμείου) και της ανεργίας των νέων που 
πρωτοεισέρχονται στην αγορά εργασίας, με την επαγγελματική ένταξη εκεί
νων που τελειώνουν το σύστημα υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Στόχος 4).4 

Επιδιώκεται η αύξηση της απασχόλησης και της παραγωγικότητας της 
εργασίας5. Για το λόγο αυτό το ΕΚΤ χρηματοδοτούσε ενεργητικά μέτρα: 

• Επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικού προσανατολισμού. 
• Επιδότησης εργοδοτών για προσλήψεις σε θέσεις εργασίας με χαρα

κτήρα διαρκούς απασχόλησης, που είχαν δημιουργηθεί πρόσφατα και 
επιδότησης της αυτοαπασχόλησης. 

• Ενίσχυσης των MME για τον εκσυγχρονισμό τους και τη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας. 

• Γεωγραφικής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και παροχής 
βοήθειας προς τους ανέργους και υποαπασχολούμενους και κυρίως 
προς τα άτομα που πλήττονται περισσότερο (γυναίκες, ανάπηροι και 

4. Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 374/21, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
4255/1988 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1988, περί διατάξεων εφαρμογής του 
Κανονισμού (EOK) αριθμ. 2052/88 όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Άρθρο 4: 
Κατευθύνσεις. Κατ' εφαρμογήντου άρθρου 10 παράγραφος 1 του Κανονισμού 2052/88, η 
Επιτροπή καθορίζει τις κατευθύνσεις που αφορούν τις ενέργειες που εμπίπτουν στους 
στόχους 3 και 4 του ΕΚΤ. 
5. Όπως προηγουμένως, Άρθρο 1 του Κανονισμού. 
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διακινούμενοι εργαζόμενοι). 
• Καταπολέμησης της μακρόχρονης ανεργίας, με την επαγγελματική 

ένταξη ατόμων ηλικίας άνω των 25 ετών, που βρίσκονται σε ανεργία 
για διάστημα άνω των 12 μηνών. 

• Διευκόλυνσης της επαγγελματικής ένταξης ατόμων ηλικίας κάτω των 
25 ετών, που αναζητούν απασχόληση και ανεξάρτητα από τη διάρκεια 
της αναζήτησης αυτής.6 

Τα κράτη μέλη, με δυνατότητα άντλησης πόρων από τα ΔΤ (χώρες ή 
περιφέρειες του Στόχου 1) υποβάλλουν σχέδια προς χρηματοδότηση, σύμ
φωνα με τις παραπάνω κατευθύνσεις. Ειδικά για τα μέτρα επαγγελματικής 
κατάρτισης ανέργων, τα σχέδια αναφέρονται σε εκτιμήσεις σχετικά με: 

• Ανισορροπίες μεταξύ ζήτησης και προσφοράς εργασίας. 
• Τις ενέργειες κατάρτισης που θα υλοποιηθούν. 
• Τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των ατόμων που θα ωφεληθούν 

από κάθε ενέργεια.7 

• Τον αναλυτικό προϋπολογισμό του έργου και τις πηγές χρηματοδό
τησης. 

Από τα παραπάνω προκύπτει η προσπάθεια της ΕΕ να χρηματοδοτήσει 
επιλεγμένες πλέον ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης, που συνδέονται 
περισσότερο με την απασχόληση και μάλιστα, κατά προτεραιότητα, εκεί
νων των ανέργων που έχουν λιγότερα προσόντα και πλήττονται περισσό
τερο από την ανεργία, εξασφαλίζοντας ίσα δικαιώματα πρόσβασης στην 
κατάρτιση και την απασχόληση. 

Ωστόσο, καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του '80, τόσο οι στόχοι του 
ΕΚΤ για τη χρηματοδότηση των σχεδίων που αφορούσαν τη μείωση της 
ανεργίας, όσο και τα εγκεκριμένα σχέδια ανάπτυξης για τους ανθρώπινους 
πόρους και τη μείωση της ανεργίας, όπως διατυπώνονταν στα ΚΠΣ και στα 
Ολοκληρωμένα Λειτουργικά Προγράμματα, δεν ήταν διατυπωμένα με 
σαφήνεια, δηλαδή, με μετρήσιμους ποσοτικοποιημένους και ποιοτικά 
προσδιορισμένους στόχους. Τα εθνικά σχέδια δεν συγκλίνουν προς μια ενι
αία πολιτική με σαφείς και μετρήσιμους στόχους. Κάθε κράτος μέλος ορί
ζει τις προτεραιότητες του και εφαρμόζει προγράμματα με βραχυχρόνιο 
ορίζοντα και με προδιαγραφές που ικανοποιούν κυρίως τις διαχειριστικές 
απαιτήσεις του Κανονισμού του ΕΚΤ, αλλά δεν εντάσσονται σε μια μονιμό-

6. Όπως προηγουμένως, Άρθρο 2 του Κανονισμού. 
7. Όπως προηγουμένως, Άρθρο 5 του Κανονισμού. 
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τερη και σταθερή στρατηγική απασχόλησης κοινοτικού ή εθνικού επιπέ
δου. 

Ταυτόχρονα, οι προκαθορισμένες διαδικασίες μέτρησης του αποτελέ
σματος των παρεμβάσεων και η εξασφάλιση των αναγκαίων στατιστικών 
στοιχείων για το σκοπό αυτό υστερούσαν σημαντικά. Ανεπαρκής ήταν και 
η ποιοτική πληροφόρηση. Κατά συνέπεια, πρακτικά ήταν δύσκολη, αν όχι 
αδύνατη, η συγκρισιμότητα αποτελεσματικότητας των διαφορετικών ειδών 
παρεμβάσεων στα κράτη μέλη. Επομένως, δεν προέκυπτε προστιθέμενη 
αξία από την αλληλοπληροφόρηση ως προς τα αποτελέσματα των εφαρ
μοζόμενων μέτρων, μεταξύ της Επιτροπής και κάθε κράτους μέλους ή 
μεταξύ των κρατών μελών. Βασικό κριτήριο συνέχισης της χρηματοδότη
σης στους δικαιούχους των κρατών μελών αποτελεί η ικανοποίηση των 
όρων και προϋποθέσεων χρηστής διαχείρισης των κοινοτικών πόρων, που 
όριζαν οι κανονισμοί των ΔΤ και ήλεγχε η Επιτροπή με τους ελεγκτικούς 
μηχανισμούς που διέθετε. Το αποτέλεσμα των ενεργητικών μέτρων, που 
προέκυπτε από τη διάθεση των πόρων του ΕΚΤ, δεν αποτελούσε προϋπό
θεση της συνέχισης της χρηματοδότησης. Η ποιότητα των παρεμβάσεων, 
και κατ' επέκταση το τελικό αποτέλεσμα ανά συγκεκριμένο μέτρο, δεν απα
σχολούν στο βαθμό που θα έπρεπε τόσο τις εθνικές Αρχές όσο και την ΕΕ, 
η οποία προφανώς θεωρεί ότι αυτό είναι ευθύνη των κρατών μελών και 
περιορίζεται στους δημοσιονομικούς και διαχειριστικούς μόνο ελέγχους 
για τη χρηστή διαχείριση των πόρων του ΕΚΤ και σε ανάλογες συστάσεις 
προς τα κράτη μέλη. Η εξέταση της αποτελεσματικότητας των χρηματο
δοτούμενων δράσεων από τα κράτη μέλη υστερούσε σημαντικά, σε σχέση 
με τις προσπάθειες των αρμοδίων εθνικών Αρχών για την απορρόφηση των 
κοινοτικών πόρων. 

Παρά το γεγονός ότι η ασκούμενη πολιτική σε κάθε κράτος μέλος δεν 
αφήνει ανεπηρέαστη την κατάσταση των αγορών εργασίας στα λοιπά 
κράτη μέλη, η ΕΕ δεν είχε μια ενιαία πολιτική απασχόλησης, τουλάχιστον 
μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του '90, που να ενσωματώνεται στις αντί
στοιχες εθνικές πολιτικές των κρατών μελών και να αποτελεί προϋπόθεση 
οικονομικής τους στήριξης από τα ΔΤ. Ακόμα δε και όταν καθιερώθηκε η 
ενιαία πολιτική απασχόλησης στην ΕΕ, η προσαρμογή των εθνικών αντί
στοιχων πολιτικών ήταν σταδιακή. Αυτό βεβαίως μπορεί να εξηγηθεί από το 
διαφορετικό σημείο εκκίνησης για κάθε κράτος μέλος και τα διαφορετικά 
χαρακτηριστικά των εθνικών αγορών εργασίας. 

Καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του '80, η προτροπή των κοινοτικών 

60 



Η επαγγελματική κατάρτιση ανέργων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής απασχόλησης 

οργάνων και των αποφάσεων των Συμβουλίων, σχετικά με την πάταξη της 
ανεργίας, περιορίζονταν στην εκπόνηση εκθέσεων και συστάσεων της Επι
τροπής, στο πλαίσιο συνεργασιών μεταξύ κάθε κράτους μέλους και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Δεν 
υπήρχε η υιοθέτηση αυστηρών κανόνων παρακολούθησης και αποτίμησης 
των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων της ακολουθούμενης πολιτικής, 
με την υποβολή συστάσεων από την ΕΕ προς όλα τα κράτη μέλη και την 
υποχρεωτική ανταπόκριση αυτών, όπως συνέβαινε με τη δημοσιονομική 
πολιτική. 

Η δεκαετία του '90 

Το νομικό πλαίσιο της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής απασχόλησης δεν 
ήταν σαφές και αυστηρά προκαθορισμένο, όπως είχε συμβεί με τη μακρο
οικονομική πολιτική, στο πλαίσιο της Συνθήκης του Μάαστριχτ. Δεν υπήρ
χαν δηλαδή δεσμευτικοί κανόνες και κατευθύνσεις πολιτικής, ούτε αποτί
μηση των αποτελεσμάτων και επιπτώσεων από την εφαρμογή της. Ο ρόλος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι καθαρά συμβουλευτικός και συνεχίζει να 
περιορίζεται ουσιαστικά μόνο στο διαχειριστικό έλεγχο και την ανάλογη 
επιβολή οικονομικών κυρώσεων.8 

Θέματα όπως η έλλειψη μιας ενιαίας ευρωπαϊκής στρατηγικής απασχό
λησης, ο μειωμένος ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα αυτό, η 
ανεπαρκής αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων πολιτικών, τόσο σε κοινοτικό 
όσο και σε εθνικό επίπεδο, καθώς και η σημασία της επένδυσης στον 
άνθρωπο για μια ανταγωνιστική οικονομία της ΕΕ και κοινωνική συνοχή, 
θίγονται για πρώτη φορά το 1993 στη «Λευκή Βίβλο» του Ντελόρ με τον 
τίτλο: «Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση». 

Η συνέχιση της ανοδικής πορείας της ανεργίας και η διατήρηση της σε 
υψηλά επίπεδα κατά τη δεκαετία του '90, (την πενταετία 1994-1998 το μέσο 
ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ ήταν 10%), με αφορμή και τις επισημάνσεις της 
Λευκής Βίβλου του Ντελόρ, οδήγησε την ΕΕ: 

1. Να δημιουργήσει θεσμικό πλαίσιο για μία Ευρωπαϊκή Στρατηγική 
Απασχόλησης, προς την οποία θα πρέπει να συγκλίνουν οι εθνικές 

8. Το πάγωμα της εισροής κοινοτικών πόρων από το ΕΚΤ στη χώρα μας, κατά το Β' ΚΠΣ 
οφειλόταν στα προβλήματα των διαδικασιών πιστοποίησης των εκπαιδευτικών φορέων για 
την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και όχι στην αναποτελεσματική εφαρμογή των προ
γραμμάτων αυτών, σύμφωνα με τους τεθέντες στόχους. 
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πολιτικές των κρατών μελών (Συνθήκη της ΕΕ στο Άμστερνταμ, 
1994). Έτσι, δίδεται μεγαλύτερο βάρος στην πολιτική απασχόλησης, 
όπως π.χ με την αντίστοιχη μακροοικονομική-δημοσιονομική πολιτική 
που έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για τα κράτη μέλη. Η πολιτική απα
σχόλησης συνδέεται με τη διαδικασία εκπόνησης των εκθέσεων της 
Επιτροπής για την πορεία εφαρμογής της, καθώς και της υποβολής 
συστάσεων προς τα κράτη μέλη, στη βάση των γενικότερων κατευ
θύνσεων πολιτικής της ΕΕ και της αποτελεσματικότητας των εθνικών 
πολιτικών των κρατών μελών. 

2. Να δεσμεύσει τα κράτη μέλη (Αποφάσεις των Συμβουλίων του Λου
ξεμβούργου (1997) και της Λισαβόνας (2000) για χάραξη, παρακο
λούθηση και αξιολόγηση της ακολουθούμενης πολιτικής κατά της 
ανεργίας, με την καθιέρωση δεικτών αποτελεσματικότητας. Για την 
εφαρμογή των παραπάνω προβλέφθηκε ακόμα η καθιέρωση δεικτών 
αποτελεσματικότητας και η εξασφάλιση συγκρισιμότητας της από
δοσης μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια και το 
σημείο εκκίνησης της κατάστασης της αγοράς εργασίας που επικρα
τεί σε κάθε κράτος μέλος.9 

3. Να τονίσει, ιδιαίτερα με τις αποφάσεις των Συμβουλίων, την ανάγκη 
της επένδυσης στον άνθρωπο για μία ανταγωνιστικότερη οικονομία 
της γνώσης, ικανότερο εργατικό δυναμικό και μεγαλύτερη οικονομι
κή και κοινωνική συνοχή στους κόλπους της ΕΕ. 

Από τις αρχές της περασμένης δεκαετίας (1993), η επένδυση στους 
ανθρώπινους πόρους βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ΕΕ. 
Σύμφωνα με αποφάσεις των Συμβουλίων των Υπουργών Εργασίας και Κοι
νωνικών Υποθέσεων, η αρχική εκπαίδευση και η τυπική και άτυπη επαγ
γελματική κατάρτιση θεωρούνται ως τα βασικότερα εργαλεία, στο πλαίσιο 
των πολιτικών αγοράς εργασίας, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των οικονομιών των κρατών μελών και της ΕΕ, καθώς και της αντιμετώπι
σης της ανεργίας, κυρίως της διαρθρωτικής. Κατά κοινή ομολογία όλων 
των οργάνων της ΕΕ, η επένδυση στον άνθρωπο συμβάλλει στην ενίσχυση 
των εισοδημάτων των εργαζομένων και στη βελτίωση των προοπτικών 

9. Τα άρθρα 127 έως 130 της Συνθήκης του Άμστερνταμ αναφέρονται στη δέσμευση των 
κρατών μελών να συνεργασθούν με την Επιτροπή για τη δημιουργία μιας ενιαίας στρατη
γικής απασχόλησης σε επίπεδο ΕΕ (ΕΣΑ) και για τη χάραξη, παρακολούθηση, αξιολόγηση 
και εντοπισμό καλών πρακτικών στις εθνικές τους πολιτικές, στη βάση της ΕΣΑ και των επι
μέρους κατευθυντήριων γραμμών της. 
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απασχόλησης των ανέργων και ιδιαίτερα των πλέον ευπαθών ομάδων που 
πλήττονται περισσότερο από την ανεργία, καθώς και των λιγότερο ανε
πτυγμένων περιφερειών. Κατά συνέπεια, οι ενέργειες επένδυσης στον 
άνθρωπο συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική συνοχή της ΕΕ. 

Με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Έσσεν (1994), καθο
ρίζεται για πρώτη φορά στο επίπεδο της ΕΕ μια ενιαία πολιτική απασχόλη
σης με βασικούς άξονες την ενίσχυση των ενεργητικών μέτρων όπως: 

• Την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων, μέσω της τεχνικής και επαγ
γελματικής κατάρτισης. 

• Τη βελτίωση της λειτουργίας των φορέων - Οργανισμών αρμόδιων για 
την απασχόληση και κατάρτιση. 

• Την κατά προτεραιότητα υποστήριξη των ανέργων που πλήττονται ιδι
αίτερα από την ανεργία, όπως είναι οι νέοι, οι μακροχρόνια άνεργοι 
και οι γυναίκες. 

• Την ανάγκη αξιολόγησης των εφαρμοζόμενων πολιτικών με την καθιέ
ρωση κοινά αποδεκτών δεικτών παρακολούθησης της αποτελεσματι
κότητας των εθνικών πολιτικών, των εθνικών Σχεδίων Δράσης για την 
Απασχόληση, στη βάση μιας ενιαίας πολιτικής απασχόλησης σε επί
πεδο ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης. 

Ειδικά στο μέτρο της τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης (περί
πτωση 1η) δίνεται ιδιαίτερη έμφαση για την ένταξη ανέργων στην αγορά 
εργασίας και την πρόληψη ή καταστολή του κοινωνικού αποκλεισμού. Η 
ποιότητα των προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων και η ικανότητα των 
φορέων που παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτι
σης, καθώς και η λειτουργία των συναρμόδιων Δημόσιων Υπηρεσιών Απα
σχόλησης (περίπτωση 2η), αποτελούν μία βασική συνεργία, στο πλαίσιο 
των ενεργητικών μέτρων κατά της ανεργίας. 

Ακόμη, μεγαλύτερη σημασία δίνεται στο αποτέλεσμα των παρεμβάσεων 
για τη μείωση της ανεργίας. Με δεδομένη τη στενότητα πόρων, επιχειρεί
ται η κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση της ανεργίας συγκεκριμένων 
ευπαθών ομάδων (περίπτωση 3η). Για το λόγο αυτό επισημαίνεται ρητά η 
ανάγκη παρακολούθησης και αξιολόγησης, βάσει αντικειμενικών δεικτών, 
της αποτελεσματικότητας των συγχρηματοδοτούμενων μέτρων των εθνι
κών πολιτικών, σύμφωνα με τους προκαθορισμένους στόχους και στο πλαί
σιο της ΕΣΑ, ώστε οι πόροι των ΔΤ να αξιοποιούνται με τον πλέον αποτε
λεσματικό τρόπο (περίπτωση 4η). 

Γίνεται ακόμη μία φορά εμφανές ότι την ΕΕ απασχολεί η κατά προτε-
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ραιότητα εφαρμογή μέτρων πρόληψης της ανεργίας και ιδιαίτερα εκείνων 
των ανέργων που πλήττονται περισσότερο. Το ενδιαφέρον της στρέφεται 
τόσο στην ποσοτική επάρκεια εφαρμογής προγραμμάτων για την προώθη
ση ανέργων στην απασχόληση, όσο και στην ποιότητα και αναμενόμενη, 
μετρήσιμη κατά το δυνατόν, αποτελεσματικότητα αυτών των προγραμμά
των (εκτίμηση των επιπτώσεων). Ωστόσο, στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για το Κοινωνικό Ταμείο, της προγραμματικής περιόδου 1994-
1999, την οποία προλογίζει ο τότε Επίτροπος απασχόλησης και κοινωνικών 
θεμάτων Padraig Flynn, αναφέρεται χαρακτηριστικά η αδυναμία αξιολόγη
σης της συμβολής του ΕΚΤ, λόγω της ανεπαρκούς πληροφόρησης για την 
εξαγωγή συμπερασμάτων: «The aim is not to analyze the Funds' activities, 
still less to evaluate them, hence the absence of information from which to 
draw qualitative conclusions on the current state of play» (European 
Commission Report, 1998). 

3.2. Η ανάγκη χάραξης μιας Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
Απασχόλησης 

Για να εξετάσουμε τη διαμόρφωση και τα χαρακτηριστικά της πολιτικής 
απασχόλησης σε επίπεδο ΕΕ, την «Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης», 
όπως διαμορφώθηκε από τα τέλη της δεκαετίας του '90 μέχρι σήμερα, επι
κεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας: 

1. Στα ενεργητικά μέτρα και ιδιαίτερα στο μέτρο της κατάρτισης ανέρ
γων για τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους. 

2. Στον τρόπο παρακολούθησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικό
τητας της πολιτικής και κατ' επέκταση των μέτρων. 

Από τα τέλη της περασμένης και κυρίως κατά την τρέχουσα δεκαετία, η 
ΕΕ εντείνει τις προσπάθειες εφαρμογής ενεργητικών μέτρων. Σημαντική 
θέση κατέχει η κατάρτιση των ανέργων και τα μέτρα συνεργίας, που συμ
βάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση του μέτρου, την καλύτερη παρακολού
θηση και την αξιολόγηση του. 

3.2.1. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης (ΕΣΑ) 

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του '90, τόσο οι συστάσεις της Ευρω
παϊκής Επιτροπής όσο και οι αποφάσεις των Συμβουλίων Υπουργών Εργα
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΕΕ οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η 

64 



Η επαγγελματική κατάρτιση ανέργων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής απασχόλησης 

αναπτυξιακή πολιτική πρέπει να συνοδεύεται από συντονισμό των εθνικών 
πολιτικών απασχόλησης και τη λήψη μέτρων διαρθρωτικών αλλαγών των 
αγορών, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εργασίας. Η Λευκή Βίβλος για 
την Ανάπτυξη, την Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση, επηρέασε την 
ακολουθούμενη μέχρι τότε πορεία της πολιτικής απασχόλησης στην ΕΕ. 
Αναγνωρίζεται η ύπαρξη διαρθρωτικής ανεργίας που αποδίδεται στην 
ακαμψία των αγορών εργασίας και στην έλλειψη προσαρμοστικής ικανότη
τας εργαζομένων και επιχειρήσεων στις σημειούμενες οικονομικές, τεχνο
λογικές και κοινωνικές αλλαγές. Αναγνωρίζεται η ανάγκη ενίσχυσης των 
επενδύσεων στον άνθρωπο και η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απα
σχόλησης, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα της παρεχόμε
νης εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και 
τους κοινωνικούς φορείς.10 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με βάση το νομικό περιεχόμενο για την απα
σχόληση στη Συνθήκη του Άμστερνταμ (1994), εισηγήθηκε και το Συμβού
λιο του Λουξεμβούργου (1997) ενέκρινε για πρώτη φορά τις βασικές 
κατευθύνσεις της ενιαίας πολιτικής απασχόλησης σε κοινοτικό και εθνικό 
επίπεδο, καθώς και τον τρόπο εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγη
σης της.11 Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου του Λουξεμβούργου 
καθιερώθηκαν οι Πυλώνες (άξονες προτεραιότητας) και οι Κατευθυντήριες 
Γραμμές (επιμέρους στόχοι) για κάθε Πυλώνα, που θα έπρεπε να υιοθετή
σουν και ενσωματώσουν τα κράτη μέλη μέσα στα καθιερωμένα πλέον ετή
σια Εθνικά Σχέδια Δράσης για την απασχόληση (στο εξής ΕΣΔΑ). 

Κατά την τρέχουσα δεκαετία η μακροχρόνια ανεργία συνεχίζει να χαρα
κτηρίζει την αγορά εργασίας και μάλιστα να πλήττει ιδιαίτερα συγκεκριμέ
νες πληθυσμιακές ομάδες. Για την ΕΕ των 15 κρατών μελών, την περίοδο 
2000-2003, το σύνολο των μακροχρόνια ανέργων ως προς το σύνολο του 
ενεργού πληθυσμού ήταν 3,4% και για τις γυναίκες 4%.Το ποσοστό δε των 
ανέργων ηλικίας 15-24 ετών στο σύνολο του πληθυσμού της ίδιας ομάδας 
ηλικιών εκτιμάται σε ποσοστό πάνω από το 7,2%.12 

10. White Paper on growth, competitiveness, and employment: The challenges and ways 
forward into the 21st century, COM(93) 700 final, Brussels, 5 December 1993, ενότητα 
«Action on jobs». 
11. Commision of the European Communities, Presidency Conclusions, Lisbon European 
Council 23 and 24 March 2000, παράγραφος 20-22. 
12. Όπως προηγουμένως, Άρθρο 5 του Κανονισμού. 
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Ο ένας από τους τέσσερις πυλώνες που σχετίζεται με το αντικείμενο της 
παρούσας εργασίας είναι εκείνος της «Απασχολησιμότητας» των ανέργων 
(Πυλώνας 1ος). Οι δε Κατευθυντήριες Γραμμές (ΚΓ) που εντάσσονται στον 
πυλώνα αυτό αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση ανέργων, αλλά και 
άλλα ενεργητικά μέτρα.13 Σύμφωνα με την ΕΣΑ, οι ΚΓ για τον 1ο Πυλώνα 
της Απασχολησιμότητας, που αφορά τη βελτίωση των προοπτικών απα
σχόλησης των ανέργων, είναι οι ακόλουθες14 : 

• Η πρόληψη της ανεργίας των νέων, κάτω των 25 ετών, και η αντιμε
τώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας των ενηλίκων. 

• Σε κάθε άνεργο νέο προσφέρεται ένα νέο ξεκίνημα πριν συμπληρώσει 
6 μήνες άνεργος, από τη στιγμή που γράφτηκε ως άνεργος, με τη 
μορφή παροχής κατάρτισης, επανακατάρτισης, εργασιακής εμπει
ρίας, θέσης εργασίας ή άλλου μέτρου απασχολησιμότητας. 

• Σε κάθε ενήλικα άνεργο επίσης προσφέρεται μία νέα ευκαιρία πριν 
συμπληρώσει τους 12 μήνες από την εγγραφή του ως άνεργος, όπως 
προηγουμένως, καθώς και υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλής. 

• Η ενθάρρυνση των ενεργητικών έναντι των παθητικών παρεμβάσεων 
για την κινητοποίηση των ανέργων και τη βελτίωση της απασχολησι-
μότητάς τους. Τα συστήματα επιδομάτων/παροχών και κατάρτισης, 
εάν κριθεί αναγκαίο, πρέπει να επανεξετασθούν και προσαρμοστούν, 
έτσι ώστε αυτά να ενισχύουν αποτελεσματικά την απασχολησιμότητα 
και να παρέχουν πραγματικά κίνητρα στον άνεργο να αναζητήσει και 
να αναλάβει εργασία ή μια θέση κατάρτισης. 

• Να δοθεί προτεραιότητα στην πρόληψη της ανεργίας, με την κινητο
ποίηση των ανέργων να συμμετάσχουν σε ενεργητικές μορφές 
παρέμβασης, έναντι των παθητικών (παροχών ανεργίας) με βασικότε
ρη εκείνη της κατάρτισης και της σύνδεσης της με την απασχόληση 
και με την έγκαιρη διάγνωση των ατομικών αναγκών των ανέργων. 

• Κάθε κράτος μέλος θα αυξήσει τον αριθμό ωφελουμένων από ενεργά 
μέτρα για βελτίωση της απασχολησιμότητας. Για να αυξηθεί ο αριθ
μός των ανέργων στους οποίους προσφέρεται κατάρτιση, στόχος θα 

13. Commision of the European Communities, The 1998 Employment Guidelines Council 
Resolution of 15 December 1997, Document drawn up on the basis of Council document no 
13200/97. 
14. Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 374/21, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
4255/1988 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1988, περί διατάξεων εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2052/88 όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Άρθρο 5 
του Κανονισμού. 
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είναι κάθε κράτος μέλος να επιτύχει το μέσο ποσοστό συμμετοχής 
των ανέργων στην κατάρτιση στα 3 πιο προωθημένα κράτη μέλη και 
πάντως όχι κάτω από 20% ετησίως. 

Επειδή, όσο καλά και αν είναι σχεδιασμένο το πλαίσιο μιας πολιτικής, 
δεν μπορεί να αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα εάν έχει αδυνα
μίες στη φάση της υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης, προ
βλέφθηκε: 

• Μεγαλύτερη διαφάνεια στον τρόπο διαχείρισης της εφαρμοζόμενης 
πολιτικής, καθορίζοντας ρητά όλες τις διαδικασίες διαχείρισης, 
παρακολούθησης ελέγχου και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, με 
ευθύνη των κρατών μελών. 

• Εφαρμογή δεικτών παρακολούθησης και αποτίμησης των επιπτώσεων 
της πολιτικής ανά άξονα προτεραιότητας. 

Από τα τέλη της δεκαετίας του '90 αρχίζει η εφαρμογή της διαδικασίας 
της ετήσιας προετοιμασίας και υποβολής των ΕΣΔΑ, από τα 15 κράτη μέλη 
της ΕΕ, προς έγκριση από την Επιτροπή (πρώτο έτος εφαρμογής το 1998). 
Οι Πυλώνες (άξονες πολιτικής) και οι Κατευθυντήριες Γραμμές (επιμέρους 
στόχοι) αποτελούν το πλαίσιο της ενιαίας πολιτικής απασχόλησης σε κοι
νοτικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Βασίζονται σε μία κοινή 
ανάλυση της κατάστασης στην κοινοτική αγορά εργασίας και αποτελούν 
τις γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής που πρέπει να εφαρμόσουν τα 
κράτη μέλη στη βάση των δικών τους ΕΣΔΑ. Οι ΚΓ θέτουν συγκεκριμένους 
στόχους, η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται τακτικά, στο πλαίσιο 
μιας κοινής διαδικασίας για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της εφαρμο
γής τους σε κάθε εθνική αγορά εργασίας (ΕΣΔΑ) και συνολικά στο επίπε
δο της Ε Ε (ΕΣΑ).15 

Η πρακτική σημασία των ΚΓ είναι από τη στιγμή που ενσωματώνονται 
στα ΕΣΔΑ για την απασχόληση, με τη μορφή εθνικών αξόνων προτεραιό
τητας και κατάλληλων μέτρων, με προκαθορισμένους, όπου αυτό είναι εφι
κτό, ποσοτικοποιημένους στόχους, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και εθνι
κές τους προτεραιότητες. Τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση 
(ΕΣΔΑ) των κρατών μελών αποτυπώνουν τις ετήσιες δράσεις για την υλο
ποίηση ενός πολυετούς προγράμματος για την αγορά εργασίας, του Λει
τουργικού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» 
του Γ ΚΠΣ (2000-2006). 

15. Όπως προηγουμένως, Presidency Conclusions, Lisbon European Council 23 and 24 
March 2000, παράγραφοι 13 και 23. 
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Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποδίδει σημασία στους κοινούς δείκτες που 
βασίζονται σε συγκρίσιμες στατιστικές για την αποτελεσματική παρακο
λούθηση και εκτίμηση των αποτελεσμάτων των ΕΣΔΑ, σύμφωνα με τους 
προκαθορισμένους στόχους, καθώς και για τον εντοπισμό-προσδιορισμό 
των καλών πρακτικών. 

Με βάση τα ανωτέρω εκδόθηκε νέος κανονισμός του ΕΚΤ 16. Σύμφωνα 
με το στόχο 3 των ΔΤ, το ΕΚΤ συγχρηματοδοτεί όλες τις ενέργειες που 
αφορούν δράσεις των στόχων 3 και 4 του προηγούμενου κανονισμού του 
ΕΚΤ, σχετικά με την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας και της 
ανεργίας των νέων.17 

3.2.2. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης όπως καθορίστηκε από 
το Συμβούλιο της Λισαβόνας (2000) 

Στο Συμβούλιο του Λουξεμβούργου (1997) ορίστηκε το 2000 ως έτος 
ενδιάμεσης αξιολόγησης της πορείας της νέας προσέγγισης του προβλή
ματος της ανεργίας με την εφαρμογή της ΕΣΑ, τόσο σε επίπεδο Κοινότη
τας όσο και σε εθνικό επίπεδο για κάθε κράτος μέλος. Το Ευρωπαϊκό Συμ
βούλιο της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000) έκρινε ότι οι κοινές επιδιώξεις-στό-
χοι της ΕΣΑ ήταν πλέον σαφέστερες και προέκυψαν οφέλη από τον τρόπο 
σύγκρισης της αποτελεσματικότητας (επιδόσεων) των εφαρμοζόμενων 
πολιτικών μεταξύ των κρατών μελών. Ωστόσο, οι περιφερειακές ανισότη
τες στην αγορά εργασίας παραμένουν οι ίδιες. Παρατηρήθηκε ακόμα ανι-
σοκατανομή των προσπαθειών μεταξύ των τεσσάρων πυλώνων. Ο Πυλώ
νας «Απασχολησιμότητα», στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι ενέργειες 
κατάρτισης ανέργων, συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των κρατών 
μελών. Ο Πυλώνας «Προσαρμοστικότητα» (προσπάθεια αναδιαρθρώσεων 
στην αγορά εργασίας, με τη βελτίωση της προσαρμοστικής ικανότητας 
των εργαζομένων και των επιχειρήσεων), καθώς και ο Πυλώνας «Επιχειρη
ματικότητα» (ενέργειες ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος και της 
διευκόλυνσης δημιουργίας νέων επιχειρηματικών μονάδων) κρίθηκαν υπο
τονικοί. 

Ο στόχος της παρέμβασης μέσω της κατάρτισης ανέργων, που επιδιώ
κει η ΕΕ περισσότερο από μια δεκαετία, δεν φαίνεται να προσεγγίζεται 

16. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθμ. 1260/1999. 
17. Άρθρο 1, Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθμ. 2052/1988. 
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ακόμη. Ελλείψεις σε ορισμένες ειδικότητες δημιουργούν προβλήματα 
διαρθρωτικής ανεργίας, αφού σημαντικός αριθμός κενών θέσεων εργα
σίας συνυπάρχει με σημαντικό αριθμό ανέργων18. Η αξιολόγηση των ενερ
γειών που συγχρηματοδοτεί το ΕΚΤ κρίνεται μάλλον ελλιπής. 

Στο Συμβούλιο της Λισαβόνας τέθηκε ένας στρατηγικός στόχος για την 
ΕΕ μέσα στην επόμενη δεκαετία: να γίνει η πιο ανταγωνιστική και δυναμική 
οικονομία στον κόσμο, βασισμένη στη γνώση, ικανή να δημιουργεί περισ
σότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, 
μέσα από την οικονομική ανάπτυξη. Ο τελικός σκοπός όλων των μέτρων, 
στη βάση των διαθέσιμων στατιστικών, θα είναι η αύξηση του ρυθμού απα
σχόλησης από 63,4% το 2000 (ΕΕ15) στο 70% το 2010 και η αύξηση της 
γυναικείας απασχόλησης, από 54,1% το 2000 σε περισσότερο από 60% το 
2010. Ανάλογα με την κατάσταση σε κάθε κράτος μέλος οι επιμέρους εθνι
κοί στόχοι μπορούν να διαφέρουν αλλά να συγκλίνουν. Για την επίτευξη 
των παραπάνω στρατηγικών στόχων και για την αντιστροφή των τάσεων 
της ανεργίας των νέων και των μακροχρόνια ανέργων, κρίθηκαν απαραίτη
τα τα ακόλουθα: 

• Η έγκαιρη διάγνωση των ατομικών αναγκών των ανέργων και η ανά
λογη εξειδίκευση των ενεργητικών, παρά των παθητικών μέτρων απα-
σχολησιμότητας. 

• Ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος και η προσαρμογή 
των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες των ομά
δων στόχων, νέων και μακρόχρονα ανέργων, για την εξασφάλιση υψη
λότερου επιπέδου και καλύτερης ποιότητας απασχόλησης. 

• Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας στην ανάπτυξη ανθρώπινων 
πόρων με τον προσδιορισμό κατάλληλων δεικτών για τη μέτρηση 
της. 

Κρίνοντας ακόμη από το περιεχόμενο των προθέσεων της ΕΕ, όπως 
εμφανίζεται στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Λισαβόνας, το ενδιαφέ
ρον της αρχίζει να επεκτείνεται σχετικά με την εφαρμογή μέτρων κατάρτι
σης των ανέργων. Πέρα από την ποσοτική επάρκεια, επισημαίνεται η ανά
γκη της ποιοτικής βελτίωσης των μέτρων της επαγγελματικής κατάρτισης 
ανέργων μέσα από: 

18. Όπως προηγουμένως, Presidency Conclusions, Lisbon European Council 23 and 24 
March 2000. 
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• Την ανάπτυξη τοπικών πιστοποιημένων κέντρων κατάρτισης. 
• Την προσέλκυση υψηλών προδιαγραφών εκπαιδευτών. 
• Την προώθηση νέων βασικών δεξιοτήτων, ιδιαίτερα στη τεχνολογία 

της πληροφορίας και στις ξένες γλώσσες, την τεχνολογική κουλτού
ρα, την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη κοινωνικών επαγγελμάτων 
και, τέλος, τη σύνδεση των σχολείων και κέντρων κατάρτισης με τις 
επιχειρήσεις. 

• Τον περιορισμό της έλλειψης ειδικευμένων, με την ευρεία δημοσιο
ποίηση κενών θέσεων εργασίας και των ευκαιριών κατάρτισης από τις 
Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΔΥΑ), δίνοντας την ευκαιρία σε 
ανέργους να καλύψουν κενά-ελλείψεις ειδικοτήτων. 

• Την καθιέρωση της πιστοποίησης προσόντων των καταρτισθέντων. 
Αναγνώριση των γνώσεων και δεξιοτήτων. Καθιέρωση ενός τύπου 
βιογραφικού που θα βοηθά στην εκτίμηση των αποκτηθεισών γνώσε
ων και δεξιοτήτων από σχολεία ή ΚΕΚ, ή από εργοδότες στο χώρο 
δουλειάς για διευκόλυνση της κινητικότητας (πιστοποίηση προσό
ντων). 

• Την καθιέρωση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών για επιλογή των 
καλών πρακτικών που πρέπει να δημοσιοποιούνται ευρέως, ώστε να 
προκύπτει αμοιβαίο όφελος με την περιοδική παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των μέτρων αυτών, στη βάση κοινά αποδεκτών δεικτών 
αποτελεσματικότητας. 

Η ΕΕ για πρώτη φορά κάνει μία γενικότερη θεώρηση του μέτρου της 
κατάρτισης ανέργων. Η αποτελεσματικότητα του μέτρου εξαρτάται από 
πολλούς παράγοντες και προϋποθέτει τη συνεργία με άλλα ενεργητικά 
μέτρα της αγοράς εργασίας. Η απλή και αποσπασματική εφαρμογή προ
γραμμάτων κατάρτισης ανέργων κρίνεται ανεπαρκής και δεν μπορεί να 
οδηγήσει στην επαγγελματική αποκατάσταση των ανέργων, εάν δεν συν
δυασθεί με: 

• Την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια των υποδομών κατάρτισης και 
των εκπαιδευτών. 

• Τη σύνδεση της κατάρτισης με την απασχόληση, μέσω της επιλογής 
ειδικοτήτων, για τις οποίες υπάρχει καταγεγραμμένη ζήτηση στις ΔΥΑ 
και του σχεδιασμού αναλυτικών προγραμμάτων για την απόκτηση 
γνώσεων και δεξιοτήτων, που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες της 
οικονομίας, συγκεκριμένων κλάδων και επιχειρήσεων. 
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• Την αναγνώριση προσόντων (πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων) 
των καταρτισθέντων και μάλιστα ανεξάρτητα από τον τρόπο απόκτη
σης τους (θεωρητική διδασκαλία, πρακτική εξάσκηση, εργασιακή 
εμπειρία στο χώρο εργασίας). Η ενέργεια αυτή θα μπορούσε να απο
τελέσει και ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρε
σιών κατάρτισης. 

Όλα τα προαναφερθέντα επηρέασαν κατά πολύ τη δική μας εθνική πολι
τική για την επαγγελματική κατάρτιση ανέργων, κατά την προγραμματική 
περίοδο του Γ' ΚΠΣ (2000-2006). 

Με τη μεταρρύθμιση των Διαρθρωτικών Ταμείων το 1999, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ανέλαβε νέο ρόλο στην ενίσχυση της ΕΣΑ και στα 
συνδεδεμένα με αυτήν ΕΣΔΑ. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων του ΕΚΤ 
δίνεται εφεξής έμφαση στην προληπτική δράση με στόχο να αποφευχθεί η 
είσοδος και η παραμονή ατόμων στη μακροχρόνια ανεργία. 

3.2.3. Εφαρμογή της ΕΣΑ σήμερα 

Τον Ιανουάριο του 2003 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από μία πενταετή 
περίοδο εφαρμογής της ΕΣΑ, τα αποτελέσματα της οποίας δεν ήταν 
ενθαρρυντικά, συνέταξε έκθεση για τη μελλοντική μορφή της ΕΣΑ, με 
στόχο να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η αποτελεσματικότητα της, σε κοι
νοτικό και εθνικό επίπεδο.19 Έκτοτε, μεγαλύτερη σημασία αποδίδεται στο 
περιεχόμενο των εφαρμοζόμενων μέτρων και στην αυστηρή παρακολούθη
ση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας τους σε εθνικό επίπεδο, σύμ
φωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΣΑ. Αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής 
ήταν: 

• Η αυστηρότερη παρακολούθηση της ανταπόκρισης των κρατών 
μελών στις επιμέρους συστάσεις από την Επιτροπή για τη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας της πολιτικής που εφαρμόζουν. 

• Η καλύτερη σύνδεση της διάθεσης και χρησιμοποίησης των διατιθέ
μενων πόρων του ΕΚΤ. Οι εθνικές πολιτικές θα πρέπει να ανταποκρί
νονται στις προτεραιότητες της ΕΣΑ. 

19. Commision of the European Communities, Communication from the Commission to the 
Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee 
of the Regions, Taking Stock of Five Years of the European Employment Strategy, Brussels, 
17..7.2002, COM (2002) 416 final, 2. Main Conclusions from the Impact Evaluation of the 
European Employment Strategy. 
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• Η καλύτερη διαχείριση εφαρμογής των ενεργητικών πολιτικών απα
σχόλησης. 

Η διατήρηση της ανεργίας σε υψηλά επίπεδα, τόσο ως προς τον αριθμό 
των ανέργων, όσο και ως προς τη διάρκεια αυτής, θεωρείται αποτέλεσμα 
των καθυστερούμενων διαρθρωτικών αλλαγών στην αγορά εργασίας.20 

Η εξέλιξη της πολιτικής απασχόλησης της ΕΕ, όπως έχουμε ήδη αναφέ
ρει, αντικατοπτρίζεται στη διαχρονική διαμόρφωση των ΔΤ, δηλαδή των 
χρηματοδοτικών μέσων που στηρίζουν την πολιτική αυτή σε κοινοτικό και 
εθνικό επίπεδο. Με σημείο αφετηρίας το νέο τίτλο για την Απασχόληση της 
Συνθήκης του Άμστερνταμ, ο βασικός στόχος των ΔΤ και για την περίοδο 
2000-2006, σύμφωνα με το στόχο 3 του ΕΚΤ, παραμένει: υποστήριξη της 
προσαρμογής και του εκσυγχρονισμού των πολιτικών και συστημάτων της 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
ενεργές πολιτικές και τα προγράμματα για την αγορά εργασίας. Ο στόχος 
αυτός αποτελεί σημείο αναφοράς για όλες τις δράσεις υπέρ των ανθρωπί
νων πόρων στις χώρες μέλη της ΕΕ. 

Η παραπάνω πολιτική έκφραση της ΕΕ θα συνεχιστεί και μετά το τέλος 
της προγραμματικής περιόδου του Γ ΚΠΣ (2000-2006). Αυτό προκύπτει, 
τόσο από τις νέες αναθεωρημένες ΚΓ για την περίοδο 2005-200821, όσο και 
από το περιεχόμενο του προτεινόμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νέου 
Κανονισμού του ΕΚΤ(2004) για την προγραμματική περίοδο του Δ' ΚΠΣ 
2007-2013.22 

3.2.4. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης κατά την προγραμματική 
περίοδο του Δ' ΚΠΣ (2005-2008) 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας και 
23ης Μαρτίου 2005, η Ένωση «πρέπει να κινητοποιήσει όλους τους ανα
γκαίους εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, ώστε να αξιοποιήσει καλύτερα 
τις συνεργίες μέσα στο γενικότερο πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης. Η παρου-

20. Employment in Europe, 2002. 
21. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 205/21. Απόφαση του Συμβουλίου της 
12ης Ιουλίου 2005, για τις κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρα
τών μελών (2005/600/ΕΚ). 
22. ΕΕΚ (2004), «Πρόταση υποβληθείσα από την Επιτροπή: Κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο», COM(2004) 493 
Τελικό, 2004/0165 (COD), Βρυξέλλες, 14/7/2004. 
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σίαση μιας ολοκληρωμένης δέσμης ΚΓ για την ανάπτυξη και την απασχό
ληση συμβάλλει στην εκ νέου επικέντρωση της στρατηγικής της Λισαβόνας 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση»23. Αυτό που φαίνεται ότι απασχολού
σε την Ευρωπαϊκή Ένωση 13 χρόνια πριν, την απασχολεί και σήμερα. Η 
πολιτική απασχόλησης δεν είναι ανεξάρτητη από την αναπτυξιακή πολιτι
κή. Η διαρκής ανανέωση των ΚΓ δεν οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα. 
Αυτό που χρειάζεται είναι η εντονότερη προσπάθεια βελτίωσης των αποτε
λεσμάτων των ήδη εφαρμοζόμενων πολιτικών, με καλύτερη στοχοθέτηση 
και συντονισμό των αλληλοσυμπληρούμενων μέτρων με τα οποία επιδιώκε
ται κοινός στόχος. 

Οι νέοι μελλοντικοί στόχοι της ΕΣΑ για την περίοδο 2005-2008 είναι: 

1. «Προσέλκυση και διατήρηση περισσοτέρων ατόμων στην αγορά 
εργασίας, αύξηση της προσφοράς εργασίας και εκσυγχρονισμός των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας». 

Επισημαίνεται ακόμη: 
(α) Ο έγκαιρος προσδιορισμός των αναγκών και η παροχή βοήθειας 

στην αναζήτηση απασχόλησης, στον προσανατολισμό και στην κατάρτιση, 
στο πλαίσιο εξατομικευμένων σχεδίων δράσης. 

(β) Ο εκσυγχρονισμός των ΔΥΑ με μεγαλύτερη διαφάνεια πρόσβασης 
στην απασχόληση και κατάρτιση και καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών σε 
δεξιότητες και των ελλείψεων και αδυναμιών της αγοράς εργασίας. 

2. «Αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο με τη βελτίωση της 
επένδυσης και των δεξιοτήτων». 

Στόχος της ΕΕ είναι: 
(α) Η αντιμετώπιση της ανεργίας λόγω αναντιστοιχιών δεξιοτήτων μετα

ξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας, καθώς και η πραγματοποίηση περισ
σότερων και αποτελεσματικότερων επενδύσεων στον άνθρωπο. 

(β) Η άρση των εμποδίων στην κινητικότητα στην αγορά εργασίας της 
ΕΕ, ιδίως αυτών που συνδέονται με τη διαπίστωση και αναγνώριση προσό
ντων και ικανοτήτων (πιστοποίηση προσόντων). 

23. Το άρθρο 128 της Συνθήκης της ΕΕ, παράγραφος 2, ορίζει ότι « τα κράτη μέλη και η 
Κοινότητα εργάζονται για την ανάπτυξη συντονισμένης στρατηγικής για την απασχόληση, 
και δη για να προάγουν τη δημιουργία εξειδικευμένου, εκπαιδευμένου και ευπροσάρμο
στου εργατικού δυναμικού, και αγοράς εργασίας ανταποκρινόμενης στις εξελίξεις της 
οικονομίας». 
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ΕΕ επιδιώκει οριστικά πλέον τη 
συνεργία ενεργητικών μέτρων για βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 
πολιτικής απασχόλησης. Η κατάρτιση ανέργων, που μας αφορά άμεσα στο 
πλαίσιο της παρούσας μελέτης, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέτρα 
κατά της ανεργίας. Το μέτρο αυτό επεκτείνεται διαχρονικά και παίρνει τη 
μορφή δέσμης παράλληλων μέτρων-ενεργειών στις οποίες αναφέρονται 
σχεδόν όλες οι ΚΓ για την περίοδο τουλάχιστον μέχρι το 2008. 

Τα ενεργητικά μέτρα της αγοράς εργασίας έχουν κεντρικό ρόλο στις 
νέες κατευθύνσεις πολιτικής και στις αναθεωρημένες ενοποιημένες ΚΓ. Ως 
μέσα άσκησης της πολιτικής απασχόλησης, στοχεύουν μεταξύ άλλων: 

• Σε μια ισόβια προσέγγιση στην εργασία (ενοποιημένη ΚΓ αριθ. 18). 

• Στον εντοπισμό των αναγκών των ανέργων, στη βοήθεια αναζήτησης 
εργασίας, της καθοδήγησης και της κατάρτισης, ως τμήμα των εξα
τομικευμένων προγραμμάτων δράσης (ενοποιημένη ΚΓ 19). 

• Στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας (ενοποιημένη ΚΓ 20). 

• Στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό (ενοποιημένη ΚΓ 23). 

• Στην προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις 
νέες απαιτήσεις ικανότητας (ενοποιημένη ΚΓ 24). 

3.2.5. Η μελλοντική κατεύθυνση του ΕΚΤ για την προγραμματική 
περίοδο του Δ' ΚΠΣ (2007-2013) 

Το ΕΚΤ ενισχύει την οικονομική και κοινωνική συνοχή υποστηρίζοντας 
δράσεις των κρατών μελών, που ευθυγραμμίζονται με τις Κατευθυντήριες 
Γραμμές και τις συστάσεις που υιοθετήθηκαν στα πλαίσια της ΕΣΑ. Δίνει δε 
ιδιαίτερη σημασία τους στόχους της Κοινότητας στους τομείς της κοινωνι
κής ένταξης, της εκπαίδευσης και κατάρτισης και της ισότητας γυναικών 
και ανδρών. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού εφαρμογής του ΕΚΤ «Πεδίο 
εφαρμογής των ενισχύσεων», παρέχονται ενισχύσεις για τις ακόλουθες 
δράσεις:24 

(i) Εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης των θεσμικών οργάνων της αγοράς 
εργασίας, ιδιαίτερα των υπηρεσιών απασχόλησης. 

24. Όπως προηγουμένως ΕΕΚ, COM (2004) 493 Τελικό 14/7/2004. 
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(ii) Εφαρμογής δραστικών και προληπτικών μέτρων που εξασφαλίζουν 
έγκαιρο εντοπισμό των αναγκών και ατομική υποστήριξη για την 
εξεύρεση εργασίας, την κινητικότητα, την αυτοαπασχόληση και τη 
δημιουργία επιχειρήσεων. 

Παράλληλα, για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων, 
προτείνεται να δημιουργηθεί μια κοινή ευρωπαϊκή φόρμα βιογραφικού 
σημειώματος, ώστε να χρησιμοποιείται προαιρετικά και για να βοηθηθεί η 
εκτίμηση των γνώσεων που αποκτώνται σε Κέντρα Κατάρτισης και στο 
χώρο εργασίας (έντυπο πιστοποίησης προσόντων). Δηλαδή, η ΕΕ επιδιώκει 
να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα των γνώσεων που αποκτήθηκαν για τη 
βελτίωση της κινητικότητας των εργαζομένων. 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι το ενδιαφέρον της ΕΕ στρέφεται ακόμα 
πιο αποφασιστικά στην απόδοση των εφαρμοζόμενων μέτρων, ένα από τα 
οποία είναι και η κατάρτιση των ανέργων, καθώς και στη συνεργία αυτών. 
Συγκεκριμένα: 

• Στη στενότερη σύνδεση των ενεργειών κατάρτισης με την απασχόληση. 

• Στις δομές και τα συστήματα κατάρτισης για την ποιοτική της ανα
βάθμιση. 

• Στις καλά στοχοθετημένες ενέργειες κατάρτισης, βάσει χαρακτηρι
στικών των ανέργων, μετά από την εξατομικευμένη παρέμβαση των 
ΔΥΑ για κάθε άνεργο και την καταγραφή των αναγκών κατάρτισης 
στην αγορά εργασίας. 

• Στον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων, σύμφωνα με τις τεχνολογι
κές μεταβολές. 

• Στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτισθέντων. 

Τα παραπάνω έχουν ιδιαίτερη σημασία για το μελλοντικό προσανατολι
σμό της πολιτικής μας ως προς τις προοπτικές του συστήματος της κατάρ
τισης ανέργων, που εξετάζουμε στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης. Συμπί
πτουν δε απόλυτα με το σκεπτικό της παρούσας μελέτης για την αξιολό
γηση ενός συστήματος που ουσιαστικά συμπεριλαμβάνει όλα τα προανα
φερθέντα μέτρα, για τα οποία η ΕΕ συνιστά στα κράτη μέλη μεγαλύτερη 
προσπάθεια βελτίωσης της αποτελεσματικότητας τους. 
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3.3. Η ανάγκη παρακολούθησης και αξιολόγησης της ΕΣΑ 

Για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των διαρθρωτικών παρεμ
βάσεων, καθορίζεται η υποχρέωση πραγματοποίησης αξιολογήσεων της 
Κοινοτικής Δράσης και των εθνικών σχεδίων (εκ των προτέρων, ενδιάμεση 
και εκ των υστέρων αξιολόγηση), ώστε να εκτιμηθούν οι επιδράσεις τους 
στην απασχόληση.25 

Η παρακολούθηση εξασφαλίζεται με την καθιέρωση φυσικών και οικο
νομικών δεικτών με απόφαση του Συμβουλίου και μετά από πρόταση της 
Επιτροπής για την έγκριση των συγκεκριμένων εθνικών ενεργειών (Εθνικών 
Σχεδίων Δράσης). Οι δείκτες αναφέρονται στον ειδικό χαρακτήρα μιας 
ενέργειας, στους στόχους της και στη μορφή παρέμβασης. Έτσι, οι δεί
κτες δείχνουν την πρόοδο της δράσης (εξέλιξη του φυσικού και οικονομι
κού αντικειμένου) και την πρόοδο της διαχείρισης και τα ενδεχόμενα συνα
φή προβλήματα26. 

Η ΕΕ αναθέτει την κύρια ευθύνη της αποτελεσματικότερης διεξαγωγής 
της αξιολόγησης στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Για την εκτίμη
ση δε των επιπτώσεων των μέτρων πρέπει να γίνεται χρήση των στοιχείων 
που παρέχει το σύστημα παρακολούθησης. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει την εκ των υστέρων αξιολόγηση 
των διαρθρωτικών μέτρων των κρατών μελών σε τρία επίπεδα: 

• τη γενική επίπτωση τους στους στόχους οικονομικής και κοινωνικής 
συνοχής της Κοινότητας, 

• την επίπτωση τους σε εθνικό επίπεδο (ΚΠΣ), 
• την επίπτωση των λειτουργικών προγραμμάτων. 

Η διαδικασία και οι μέθοδοι αξιολόγησης των εφαρμοζόμενων μέτρων 
πολιτικής από τα κράτη μέλη καθορίζονται στα ΚΠΣ.27 Από την έναρξη 
εφαρμογής της ΕΣΑ το 1997 (πρώτα υποβληθέντα εθνικά Σχέδια Δράσης 
το 1998), καθιερώθηκε η χρήση δεικτών για την εκτίμηση της αποτελεσμα
τικότητας εφαρμογής των Κατευθυντήριων Γραμμών απασχόλησης. Οι δεί
κτες συσχετίζουν τους στόχους της εφαρμοζόμενης πολιτικής με τα απο
τελέσματα που προκύπτουν και βοηθούν στη διάδοση-γνωστοποίηση των 

25. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2052/1988, Άρθρο 6. 
26. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 4253/1988, Τίτλος VII, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση, 
Άρθρο 25. 
27. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 4253/1988, Άρθρο 26. 
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αποτελεσμάτων των εφαρμοζόμενων πολιτικών. Ειδική Ομάδα Εργασίας 
της Επιτροπής Απασχόλησης ασχολείται με τους δείκτες και βοηθά την 
Επιτροπή Απασχόλησης (Employment Committee - EMCO) στην επιλογή 
των πλέον κατάλληλων δεικτών. 

Τα πλέον σημαντικά ποιοτικά κριτήρια για την κατάρτιση των δεικτών 
είναι: 

• Η σχετικότητα με την πολιτική. 
• Η αξιοπιστία των στατιστικών δεδομένων, προερχομένων από την υπη

ρεσία στατιστικής της ΕΕ (Eurostat). 
• Η εξασφάλιση συγκρισιμότητας μεταξύ των κρατών μελών. 
• Η έγκαιρη παροχή των στατιστικών στοιχείων. 
• Η εύκολη κατανόηση και ερμηνεία αυτών. 
Οι δείκτες του 2003 αναθεωρήθηκαν στη βάση των αναθεωρημένων ΚΓ. 

Έτσι 40 βασικοί δείκτες (key indicators) και 26 δείκτες σε επίπεδο κάθε 
χώρας (context indicators) αποφασίστηκαν για την παρακολούθηση των 
στόχων των νέων ΚΓ.28 

Όσον αφορά τον Πυλώνα «Απασχολησιμότητα» και τις αντίστοιχες ΚΓ 
για τα ενεργητικά και προληπτικά μέτρα για τον άνεργο, οι στόχοι με τους 
αντίστοιχους δείκτες αφορούν την κινητοποίηση των ανέργων. 

Κατευθυντήρια Γραμμή 1 : 

Α) Νέο ξεκίνημα για νέους ηλικίας 16-25 ετών και για ενήλικες (άνω των 
25 ετών) μακροχρόνια άνεργους: 

Δείκτης: Το μερίδιο των νέων (16-25 ετών) και των ενηλίκων (άνω των 25 
ετών) μακροχρόνια ανέργων, που κατέστησαν άνεργοι το μήνα χ, παραμέ
νουν ακόμη άνεργοι το μήνα χ+6 και χ+12, αντίστοιχα, και ακόμα δεν τους 
έχει προσφερθεί μια νέα αρχή με τη μορφή συμμετοχής τους σε πρόγραμ
μα κατάρτισης, επανακατάρτισης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, ή 
άλλο ενεργητικό μέτρο. 

Β) Κινητοποίηση των μακροχρόνια ανέργων: 
Δείκτης: Ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων που συμμετείχαν σε 

μέτρο ενεργητικής πολιτικής, σε σχέση με το σύνολο των εγγεγραμμένων 
μακροχρόνια ανέργων (μέσοι ετήσιοι αριθμοί), αναλύοντας το είδος του 
μέτρου ανά φύλο. 

28. Commision of the European Communities, Employment Comm.(EMCO/24/181103/EN). 
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Γ) Παρακολούθηση αυτών που συμμετέχουν σε ενεργά μέτρα: 
Δείκτης επίπτωσης: Ρυθμός ροής αυτών που συμμετείχαν σε μέτρα 

ενεργητικά προς την απασχόληση, 3 ή 6 μήνες μετά τη συμμετοχή τους σε 
κάποιο πρόγραμμα. 

Παρά το γεγονός ότι ο τελευταίος δείκτης είναι ένας από τους βασικό
τερους δείκτες επιπτώσεων, μέχρι και την περίοδο που εξετάζουμε (2001-
2004), δεν γίνεται αναφορά στο δείκτη αυτό, ανά ενεργητικό μέτρο, από 
κάποιο κράτος μέλος της ΕΕ, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της 
Eurostat. 

Για την ευρύτερη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής της 
ΕΣΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Γενικές Διευθύνσεις Απασχόλησης των 
κρατών μελών αποφάσισαν το 1982 να καθιερώσουν το MISEP (Mutual 
Information System on Employment Policies in Europe) για την παρακολού
θηση των ασκούμενων εθνικών πολιτικών. Το 1989, το SYSDEM, 
(Community System of Documentation on Employment) αντικατέστησε το 
MISEP. Μετά το 1997 άρχισε τη λειτουργία του το Ευρωπαϊκό Παρατηρη
τήριο Απασχόλησης (ΕΕΟ). Το δίκτυο του ΕΕΟ, RESNET (Research 
Network), καθιερώθηκε το 1997. Ο βασικός στόχος του ΕΕΟ είναι να συμ
βάλλει στην ανάπτυξη της ΕΣΑ μέσω της παροχής πληροφόρησης και 
συγκρίσιμων δεδομένων αναλύσεων ερευνών για τις πολιτικές απασχόλη
σης και των τάσεων των εθνικών αγορών εργασίας των κρατών μελών. Το 
1999 καθιερώθηκε το πρόγραμμα "Peer Review" με σκοπό τη διάχυση της 
πληροφόρησης για τα πλέον αποτελεσματικά μέτρα-πολιτικές «καλές πρα
κτικές», στο πλαίσιο των βασικών αξόνων της ΕΣΑ. Αρχές του 2005 καθιε
ρώθηκε το νέο πρόγραμμα "Αμοιβαίας Ενημέρωσης-Γνωστοποίησης". Τα 
παραδείγματα καλών πρακτικών και η διάχυση της ενημέρωσης θεωρού
νται κλειδί για την αύξηση της απασχόλησης και παραγωγικότητας στην ΕΕ 
και την εξασφάλιση καλύτερης εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων της πολι
τικής, μέσα από τον καλύτερο σχεδιασμό μέτρων και την αποτελεσματική 
εφαρμογή και διαχείριση. Η αποτελεσματική λειτουργία όλων των προανα
φερθέντων εξαρτάται φυσικά από την ποιότητα των ενεργειών αξιολόγη
σης των εφαρμοζόμενων πολιτικών. Αυτό, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, δεν 
έχει επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό σε πολλά από τα κράτη μέλη. 

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για την ετήσια εκπόνηση των 
ΕΣΔΑ από τα κράτη μέλη, σηματοδοτεί την πολιτική βούληση των αρχηγών 
των κρατών μελών της ΕΕ να ακολουθήσουν συγκλίνουσα πορεία προς μία 
ενιαία χάραξη και εφαρμογή της πολιτικής απασχόλησης, με κοινά αποδε-
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κτές προτεραιότητες και μεθόδους παρακολούθησης και αξιολόγησης 
αυτής. Αποδέχονται την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις τυχόν συστάσεις 
απόκλισης ή αναποτελεσματικής εφαρμογής της εθνικής τους πολιτικής, 
στο πλαίσιο της ΕΣΑ. Βεβαίως, όπως αναφέρεται σε επίσημα έγγραφα της 
ΕΕ, οι τεχνικές δυσκολίες μιας ακριβούς αξιολόγησης των επιπτώσεων της 
εφαρμοζόμενης πολιτικής απασχόλησης στην ΕΕ δεν πρέπει να υποεκτι
μούνται. Για παράδειγμα, η αλληλεπίδραση διάφορων πολιτικών, η ταυτό
χρονη επίδραση της οικονομικής κατάστασης στην εξέλιξη των δεικτών της 
αγοράς εργασίας και η βραχυχρόνια περίοδος αξιολόγησης, σε σύγκριση 
με τα μακροχρόνια αποτελέσματα κάποιων διαρθρωτικών μέτρων, δεν μπο
ρούν να συνεκτιμηθούν.29 Ωστόσο, μια τέτοια άποψη μπορεί να οδηγήσει 
σε αδιέξοδο κατά τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων συνέχισης, αλλαγής ή τερ
ματισμού της εφαρμογής μιας πολιτικής ή ενός μέτρου. Τυχόν αρνητικά 
αποτελέσματα αξιολογήσεων δεν μπορούμε παρά να τα δεχόμαστε με 
κάθε επιφύλαξη και να οδηγούμαστε στην επανεξέταση αυτών, πριν από τη 
λήψη ριζικών αποφάσεων συνέχισης ή αναθεώρησης εφαρμοζόμενων 
μέτρων και πολιτικών. 

Η σημασία της συνεχιζόμενης κατάρτισης ανέργων αναγνωρίζεται από 
όλους ως ένας βασικός παράγοντας αντιμετώπισης της ανεργίας. Για την 
αξιολόγηση που αφορά το μέτρο της κατάρτισης ανέργων, η χρήση κατάλ
ληλων στατιστικών στοιχείων και η αναγκαία μεθοδολογική προσέγγιση 
δεν καθορίζονται από την ΕΕ. Απλά η ΕΕ συνιστά μεθοδολογικές προσεγ
γίσεις προς τα κράτη μέλη.30 Ειδικά για το μέτρο της κατάρτισης ανέργων, 
η ακολουθούμενη μεθοδολογία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και επι
πτώσεων, ο τρόπος συγκέντρωσης και αξιοποίησης των αναγκαίων στατι
στικών στοιχείων και οι πηγές προέλευσης αυτών, αποτελούν κυρίως ευθύ
νη των εθνικών αρμόδιων Αρχών. Υπάρχει ακόμη ανάγκη εμπλουτισμού των 
στατιστικών βάσεων για την αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων μέτρων γενι
κότερα. Η ανταλλαγή εμπειριών για καλές πρακτικές μεταξύ των κρατών 
μελών και η παραπέρα εξέταση συγκεκριμένων παρεμβάσεων που κρίνο
νται αποτελεσματικές, οδήγησε στην ανάγκη εφαρμογής περισσότερο 
αυστηρών και αξιόπιστων αξιολογήσεων. Απαιτούνται ακόμα μεγαλύτερες 
προσπάθειες για την αποτελεσματική χρήση των δημοσίων πόρων, με ανά-

29. Commission of the European Communities, Employment in Europe, 2002. 
30. Commission of the European Communities, Guidelines for systems of monitoring and 
evaluation of ESF assistance in the period 2000-2006, Directorate-General for employment, 
industrial relations and social affairs. Monitoring and Evaluation Unit, 1999. 

79 



Αξιολόγηση της επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων στην Ελλάδα 

λύση κόστους - αποτελέσματος και κυρίως του ΕΚΤ, με σαφήνεια στόχων 
στα Εθνικά Μεταρρυθμιστικά Προγράμματα και την εν συνεχεία εκτίμηση 
των επιπτώσεων στη βάση αυτών των στόχων. 

3.4. Τα ενεργητικά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών 

Τα κράτη μέλη της ΕΕ ανταποκρίθηκαν σταδιακά από το 1998 στην προ
σαρμογή των δικών τους πολιτικών προς τις κατευθύνσεις της ΕΣΑ. Οι στό
χοι της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης (ΕΣΑ) ταυτίζονται με τις 
επιδιώξεις των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Απασχόληση (ΕΣΔΑ). Οι 
δείκτες παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των εθνικών πολιτικών 
είναι κοινοί αλλά τα εφαρμοζόμενα μέτρα συχνά διαφέρουν μεταξύ των 
κρατών μελών, ανάλογα με την επικρατούσα οικονομική και κοινωνική 
κατάσταση και τις συνθήκες των εθνικών αγορών εργασίας. 

Οι συνεχείς αναθεωρήσεις της ΕΣΑ επηρέασαν, σε άλλα κράτη μέλη 
περισσότερο και σε άλλα λιγότερο, τα μέτρα που συμπεριλαμβάνουν τα 
ΕΣΔΑ προς την κατεύθυνση: 

1. Ενίσχυσης των ενεργητικών μέτρων έναντι των παθητικών (παροχών). 
2. Βελτίωσης των ΔΥΑ. Το σημαντικότερο ενεργητικό μέτρο είναι η ανα

ζήτηση θέσεων εργασίας και η τοποθέτηση ανέργων που πληρούν τις προ
ϋποθέσεις κάλυψης τους (συμψηφισμός προσφοράς και ζήτησης εργα
σίας). Έτσι κρίνεται αναγκαία η πλήρης καταγραφή των χαρακτηριστικών 
των κενών θέσεων εργασίας, των συνθηκών των τοπικών αγορών εργασίας 
και η εξατομικευμένη παρέμβαση για κάθε άνεργο. Πέρα όμως από αυτό, 
όλα τα κράτη μέλη αποδέχονται ότι αποτελεσματικότερες ΔΥΑ οδηγούν 
στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας όλων των άλλων εφαρμοζόμενων 
ενεργητικών μέτρων, στα οποία αναφερθήκαμε στην πρώτη ενότητα του 
παρόντος κεφαλαίου 

3. Ενίσχυσης των προσπαθειών ποιοτικής βελτίωσης των παρεχόμενων 
υπηρεσιών κατάρτισης, αποδίδοντας σημασία στους προσδιοριστικούς της 
παράγοντες (πιστοποίηση των δομών κατάρτισης και των αναλυτικών προ
γραμμάτων, έρευνα της αγοράς εργασίας για τη λειτουργία προγραμμά
των, που σχετίζονται άμεσα με τη ζήτηση εργασίας). 

4. Συστηματικής παρακολούθησης και εκτίμησης της αποτελεσματικό
τητας των εφαρμοζόμενων μέτρων. 
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Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΕ να παροτρύνει τα κράτη 
μέλη να προσδιορίσουν με μεγαλύτερη σαφήνεια και να ποσοτικοποιήσουν 
τους στόχους της πολιτικής, να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικές μεθό
δους παρακολούθησης και αξιολόγησης και να καταστήσουν ευρύτερα 
γνωστές τις καλές πρακτικές εφαρμοζόμενων μέτρων σε επίπεδο κρατών 
μελών, τα αποτελέσματα ακόμη δεν είναι ικανοποιητικά. Στη σχετική 
βιβλιογραφία, δύσκολα συναντά κανείς εμπειρικές εργασίες αξιολόγησης 
ενός συστήματος κατάρτισης και όχι απλά ενός μεμονωμένου προγράμ
ματος. Η αποτελεσματικότητα των μέτρων κατάρτισης ανέργων δεν περιο
ρίζεται απλά στο περιεχόμενο των προγραμμάτων και τον τρόπο εφαρμο
γής τους. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες επιτυχίας ή αποτυχίας είναι 
αρκετοί και πρέπει να διερευνώνται ποσοτικά και ποιοτικά κατά τη διαδι
κασία της αξιολόγησης. 

Πιθανόν, μια αξιολόγηση που θα γινόταν σήμερα για την αποτελεσματι
κότητα και το ρόλο του ΕΚΤ στην επιτυχία των στόχων του κατά τη Ρ προ
γραμματική περίοδο (2000-2006) να κατέληγε στο ίδιο συμπέρασμα που 
κατέληξε το 1998 η αξιολόγηση για τη Β' προγραμματική περίοδο (1994-
1999): «...Η διαθέσιμη πληροφόρηση για μία αξιολόγηση του ΕΚΤ δεν είναι 
επαρκής».31 

31. Όπως προηγουμένως, European Commission Report, March 1998. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΣΑ 

Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζουμε την επιρροή της ΕΣΑ στη διαμόρφωση 
του συστήματος της κατάρτισης ανέργων, στο πλαίσιο της εθνικής μας 
πολιτικής για την αγορά εργασίας. Το σύστημα κατάρτισης αποτελεί βασι
κό στοιχείο της πολιτικής της αγοράς εργασίας. Κοινός στόχος όλων των 
μέτρων του συστήματος είναι η βελτίωση των προσόντων όσων πλήττονται 
ιδιαίτερα από την ανεργία, και η προώθηση τους στην απασχόληση. Επει
δή υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των μέτρων αυτών, η αποτελεσματικό
τητα του ενός επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του άλλου. Έτσι, ο κοι
νός στόχος μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν εξασφαλίζεται συνέπεια, 
συμπληρωματικότητα και συντονισμός στην εφαρμογή τους. 

Στην πρώτη ενότητα του κεφαλαίου κάνουμε μια συνοπτική παρουσίαση 
του Πυλώνα «Απασχολησιμότητα» της ΕΣΑ και των αποφάσεων του Συμ
βουλίου που επηρεάζουν το σύστημα κατάρτισης ανέργων. Στη δεύτερη 
ενότητα παρουσιάζουμε το σύστημα κατάρτισης ανέργων και τα μέτρα 
από τα οποία αποτελείται. Στην τρίτη και τέταρτη ενότητα παραθέτουμε τη 
δέσμη των συμπληρωματικών μέτρων (μέτρα συνεργίας) του συστήματος, 
για την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κατάρτισης, στο 
πλαίσιο της εθνικής και της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση 
και εξετάζουμε την πορεία της εφαρμογής τους. Το μέτρο «Κατάρτιση 
ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ», λόγω της σπουδαιότητας του στο πλαί
σιο της παρούσας μελέτης, εξετάζεται χωριστά στο επόμενο κεφάλαιο. 

4.1. Συνοπτική παρουσίαση του Πυλώνα «Απασχολησιμότητα» της ΕΣΑ 
και των αποφάσεων του Συμβουλίου για το μέτρο της κατάρτισης 
ανέργων 

Η εφαρμογή του μέτρου της επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων στην 
Ελλάδα επηρεάζεται τόσο από το περιεχόμενο της ΕΣΑ, όσο και από τους 
κανονισμούς της αποστολής και εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, που συγχρηματοδοτεί τέτοιες ενέργειες. Για το λόγο αυτό κάνου-
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με μία σύντομη αναφορά στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής Απασχόλη
σης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το 
εξεταζόμενο σύστημα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για εκείνες τις προτεραιό
τητες πολιτικής και πιο πρόσφατα για εκείνες τις Κατευθυντήριες Γραμμές 
της ΕΣΑ, οι στόχοι των οποίων επιδιώκονται μέσω του μέτρου της τεχνικής 
και επαγγελματικής κατάρτισης των ανέργων. 

Σύμφωνα με την ΕΣΑ, το μέτρο της επαγγελματικής κατάρτισης συμ
βάλλει στη βελτίωση της απασχολησιμότητας των ανέργων και αποτελεί 
ένα από τα σημαντικότερα ενεργητικά μέτρα κατά της διαρθρωτικής ανερ
γίας. Όπως αναφέραμε στο Κεφάλαιο 3, το μέτρο αυτό επεκτείνεται δια
χρονικά, μετά την καθιέρωση της ΕΣΑ, και παίρνει τη μορφή δέσμης 
μέτρων για την ποσοτική και ποιοτική του επάρκεια. Σύμφωνα δε με τις 
κατευθύνσεις της ΕΣΑ μέχρι το 2008, η πολιτική αυτή θα συνεχιστεί και για 
τα αμέσως επόμενα χρόνια. 

Οι στόχοι του Πυλώνα «Απασχολησιμότητα» της ΕΣΑ παραμένουν δια
χρονικά σταθεροί. Οι αναθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν επιδιώκουν 
την απλοποίηση και συστηματική παρακολούθηση καθώς και την αξιολό
γηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων από την εφαρμογή του. 
Αυτό που απασχολεί όλο και περισσότερο την ΕΕ είναι η καλύτερη αξιο
ποίηση των κοινοτικών πόρων, τόσο κατά την τρέχουσα προγραμματική 
περίοδο, όσο και για τα αμέσως επόμενα χρόνια, κατά την υλοποίηση του 
Δ' ΚΠΣ (2007-2013). 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει στο τρίτο κεφάλαιο, οι βασικές κατευθύνσεις 
της ΕΣΑ είναι: 

• Η προώθηση ενεργητικών έναντι των παθητικών μέτρων και η καλύτε
ρη εξειδίκευση (στοχοθέτηση) των μέτρων. Αυτό προϋποθέτει έγκαι
ρη διάγνωση των ατομικών αναγκών των ανέργων, των αναγκών της 
αγοράς εργασίας σε ειδικευμένο εργατικό δυναμικό και την ανάλογη 
εξειδίκευση των ενεργητικών μέτρων. 

• Η πρόληψη της ανεργίας με τη συμμετοχή των ανέργων (ομάδων στό
χων) σε ενεργητικά μέτρα. Ως ομάδες στόχοι ορίζονται οι νέοι κάτω 
των 25 ετών, πριν συμπληρώσουν 6μηνη διάρκεια ανεργίας και οι άνω 
των 25 ετών, πριν συμπληρώσουν 12μηνη διάρκεια ανεργίας. 

• Η προτεραιότητα στις κατηγορίες ανέργων που έχουν μεγαλύτερη 
ανάγκη τη βοήθεια των μέτρων. 
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Ειδικά για την ποιοτική βελτίωση του μέτρου της κατάρτισης ανέργων επι
σημαίνεται ιδιαίτερα: 

• Η ανάγκη εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού συστήματος και η προ
σαρμογή των συστημάτων κατάρτισης στις ανάγκες των ομάδων στό
χων, νέων και μακροχρόνια ανέργων. 

• Η ανάπτυξη τοπικών πιστοποιημένων κέντρων κατάρτισης. 

• Η προσέλκυση εκπαιδευτών υψηλών προδιαγραφών. 

• Ο περιορισμός της έλλειψης ειδικευμένων εργαζομένων, κυρίως 
παρέχοντας στις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΔΥΑ) στοιχεία 
για τις κενές θέσεις εργασίας και ευκαιρίες κατάρτισης και δίνοντας 
τη δυνατότητα σε ανέργους να καλύψουν κενά-ελλείψεις ειδικοτήτων. 

• Η καθιέρωση της πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των 
καταρτισθέντων. Καθιέρωση ενός τύπου βιογραφικού που θα βοηθά 
στην εκτίμηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων (πιστοποί
ηση προσόντων), από σχολεία ή ΚΕΚ, ή από εργοδότες στο χώρο 
δουλειάς για διευκόλυνση της κινητικότητας των ανέργων. 

• Η καθιέρωση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών αποτελεσματικότητας. 

• Η, ενίσχυση της διοικητικής υποστήριξης για αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή των μέτρων. 

Από το 2004 η πολιτική της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση 
εκφράζεται πλέον μέσα από κοινές Κατευθυντήριες Γραμμές, δίνοντας 
έμφαση στη σύνδεση της ανάπτυξης με τη δημιουργία ευκαιριών απασχό
λησης. Οι μελλοντικοί στόχοι της ΕΣΑ, τουλάχιστον μέχρι το 2008, που 
εκφράζονται από τις ενοποιημένες Κατευθυντήριες Γραμμές 17-24, δίνουν 
έμφαση: 

• Στην κατάρτιση Ατομικών Σχεδίων Δράσης από τους εργασιακούς 
συμβούλους των ΔΥΑ, με μεγαλύτερη διαφάνεια πρόσβασης στην 
απασχόληση και κατάρτιση και καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών σε 
δεξιότητες της αγοράς εργασίας για την αντιμετώπιση της διαρθρω
τικής ανεργίας (ΚΓ 18, 19, 20, 23 και 24). 

• Στην προσαρμογή και την ανάπτυξη ικανοτήτων των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης για την καλύτερη σύνδεση με την αγορά 
εργασίας, (ΚΓ 17, 23 και 24). 

• Στην απομάκρυνση των εμποδίων για την κινητικότητα στην αγορά 
εργασίας της ΕΕ, ιδίως αυτών που συνδέονται με την αναγνώριση και 
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τη διαφάνεια προσόντων και ικανοτήτων (πιστοποίηση προσόντων) 
(ΚΓ24). 

Για την προγραμματική περίοδο του Δ' ΚΠΣ 2007-2013, αποστολή των 
ΔΤ (ΕΚΤ) θα είναι η υποστήριξη της εφαρμογής των πολιτικών των κρατών 
μελών, εφόσον ανταποκρίνονται πλήρως στις προαναφερθείσες κατευθύν
σεις της ΕΣΑ.32 

4.2. Ορισμός του συστήματος κατάρτισης ανέργων 

Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας, ορίζουμε ως σύστημα της 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων το σύνολο των ακό
λουθων μέτρων συνεργίας: 

Α. Τη δέσμη συμπληρωματικών μέτρων για την ποιοτική αναβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών κατάρτισης. Στα μέτρα αυτά εντάσσουμε: 

Α1. Τον εκσυγχρονισμό των Τοπικών Υπηρεσιών Απασχόλησης του 
ΟΑΕΔ (Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης) και τη λειτουργική τους 
σύνδεση με το Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΠΑΕΠ ΑΕ) και τα Κέντρα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ). 

Α2. Τη σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης 
Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ), για την 
πιστοποίηση των δομών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, των 
εκπαιδευτών, των υλοποιούμενων προγραμμάτων και των Επαγγελματικών 
Προσόντων των καταρτισθέντων.33 

Β. Τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την καλύτερη εφαρμογή του 
μέτρου «Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα ΚΕΚ», με την έκδοση 
Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπουν: 

Β1. Το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης όλων των Ενεργειών Κατάρτισης 
(ΕΣΔΕΚ) που περιλαμβάνονται τόσο στα τομεακά όσο και στα περιφερεια
κά επιχειρησιακά προγράμματα.34 

32. Βλέπε προηγουμένως ΕΕΚ (2004), «Πρόταση υποβληθείσα από την Επιτροπή: Κανονι
σμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο», COM(2004) 493 Τελικό, 2004/0165 (COD), Βρυξέλλες, 14/7/2004, Άρθρα 1-3 του 
Κανονισμού. 
33. Άρθρο 9, του Νόμου υπ. αριθμ. 3191/7-11-2003 «Το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α)». 
34. Καταρτίστηκε από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού όλων των δράσεων που συγχρη
ματοδοτούνται από το ΕΤΚ, για την εξασφάλιση των θετικών συνεπειών από τη συνεργία 
των μέτρων (συμπληρωματικότητα και όχι επικάλυψη μεταξύ αυτών). 
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Β2. Τη διαδικασία ανάθεσης της υλοποίησης όλων των προγραμμάτων 
κατάρτισης σε εξωτερικούς αναδόχους, αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρε
σίας Εφαρμογής του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα
σίας.35 

Β3. Το Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών των προσφερόμενων προγραμμά
των από τα ΚΕΚ, αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ενερ
γειών του ΕΚΤ, του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα
σίας.36 

Β4. Τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Σύνδεσης της Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση, αρμοδιότητας των 
Υπουργείων Παιδείας και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.37 

Γ. Το Μέτρο «Επαγγελματική Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα 
ΚΕΚ» για την απόκτηση τεχνικών/επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων. 

Όλα τα παραπάνω μέτρα, εκτός των θεσμικών ρυθμίσεων, συγχρηματο
δοτούνται από το ΕΚΤ κατά 75%. Η οικονομική τους υποστήριξη εξασφαλί
ζεται επειδή, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εφαρμογής του ΕΚΤ, θεωρούνται 
επιλέξιμες ενέργειες.38 

4.3 Η δέσμη συμπληρωματικών μέτρων (μέτρα συνεργίας), στο πλαίσιο 
της εθνικής και της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση 

Στην κατηγορία των ενεργητικών μέτρων της κατάρτισης ανέργων 
εντάσσονται όλα τα συμπληρωματικά μέτρα, που αποσκοπούν στην παρο
χή γνώσεων και δεξιοτήτων στον άνεργο για τη βελτίωση των προσόντων 
του και της απασχολησιμότητάς του, ή την άμεση απασχόληση του εντός 
6 μηνών. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Συνεχιζόμενη Κατάρτιση και Προώθηση 
της Απασχόλησης» του Β' ΚΠΣ(1994-1999), μετά την έναρξη της εφαρμο
γής της ΕΣΑ (1998) προσαρμόστηκε στους άξονες προτεραιότητας της. 
Από το 1998, στο πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση 

35. Η σύσταση των ειδικών υπηρεσιών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Μέρι
μνας προβλέπεται από το Νόμο 2860/2000, ως αποτέλεσμα των διατάξεων του Κανονι
σμού (ΕΚ) αριθμ. 1260/1999 (Άρθρα 9 «Ορισμοί» και 34 «Διαχείριση από τη Διαχειρηματι-
κή Αρχή». 
36. (Υπ. Απόφαση 4032/21-8-2001). 
37. Άρθρο 11 του Νόμου, υπ. αριθμ. 3191/7-11-2003. 
38. Άρθρο 3 του Κανονισμού του ΕΚΤ (ΕΚ αριθμ. 1784/1999). 
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(ΕΣΔΑ), διατυπώνονται εξειδικευμένα ενεργητικά μέτρα, που ανταποκρίνο
νται στις ΚΓ της ΕΣΑ.39 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρ
τιση» του Γ' ΚΠΣ (2000-2006) αποτελεί συνέχεια του Επιχειρησιακού Προ
γράμματος «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση και Προώθηση της 
Απασχόλησης» του Β' ΚΠΣ (1994-1999). 

Για την περίοδο 2000-2006, το σύνολο των κοινοτικών χρηματοδοτήσε
ων από το ΕΚΤ ανέρχεται στο ποσό των 4.168 εκ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, 
αποκλειστικά για την άσκηση της πολιτικής απασχόλησης, μέσα από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», 
διατέθηκε το ποσό των 1.999 εκ. ευρώ, δηλαδή ποσοστό 47,96% των 
πόρων του ΕΚΤ. Οι πόροι που διατίθενται από το ΕΚΤ στηρίζουν την 
ασκούμενη εθνική μας πολιτική απασχόλησης, εφόσον αυτή είναι ευθυ
γραμμισμένη με τις κατευθύνσεις της ΕΣΑ. 

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρ
τιση» της προγραμματικής περιόδου του Γ ΚΠΣ (2000-2006), ο προϋπολο
γισμός του άξονα προτεραιότητας 1 και του άξονα 3, που αφορούν άμεσα 
το σύστημα κατάρτισης ανέργων, όπως εξηγούμε παρακάτω, ανέρχεται σε 
552 εκ. ευρώ και σε 53 εκ. ευρώ, αντίστοιχα. Επομένως, μπορούμε να 
πούμε ότι η δαπάνη για την εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών, συγχρημα
τοδοτούμενων από το ΕΚΤ, για την ενίσχυση του συστήματος κατάρτισης 
ανέργων, προσεγγιστικά, ανέρχεται στο ποσό των 605 εκ. ευρώ (30,27% 
των πόρων του ΕΠΑΕΚ).40 

Στον Πίνακα 1 παραθέτουμε την κατανομή των πόρων του ΕΚΤ σε έργα 
σχετικά με το αντικείμενο της εργασίας μας. 

Το μέτρο της κατάρτισης ανέργων, με την ευρύτερη έννοια, συμπερι
λαμβάνει ενέργειες για την ποιοτική του αναβάθμιση και τον αποτελεσμα
τικότερο τρόπο εφαρμογής του. Δηλαδή στο μέτρο αυτό εντάσσουμε το 
πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων, καθώς και όλες τις δράσεις (μέτρα) 
συμπληρωματικού χαρακτήρα, όπως προαναφέραμε ήδη. Αναλυτικότερα, 

39. Βλέπε ΕΣΔΑ 1998, Κατευθυντήρια Γραμμή 7. 
40. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται ολόκληρη η χρηματοδότηση της λειτουργίας των ΚΠΑ, 
με το ποσό των 165 εκ. ευρώ, επειδή δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε την επιδότηση τους 
για το μέρος των δραστηριοτήτων εκείνων που σχετίζονται με τη σύνδεση κατάρτισης και 
απασχόλησης. Τέτοιες δραστηριότητες είναι η πληροφόρηση για τη ζήτηση στην αγορά 
εργασίας, η εξατομικευμένη παρέμβαση και η σύνταξη του ατομικού σχεδίου δράσης για 
κάθε άνεργο και η υπόδειξη ανέργων στα Κέντρα Κατάρτισης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Κατανομή πόρων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου* 

Χιλ. ευρώ % 

ΕΚΤ: 4.167.880 

ΕΠΑΕΚ/ΕΚΤ: Απασχόληση και Επαγγελματική κατάρτιση (ΕΠΑΕΚ) 1.998.895 47,96% (ΕΚΤ) 

Α1/ΕΠΑΕΚ: Άξονας για την πρόληψη και καταστολή της ανεργίας 895.403 44,80% (ΕΠΑΕΚ) 

Μ1.3/ Α1 : Μέτρα κατάρτισης 280.400 31,32% (Α1) 

Μ 1.3.1/Μ 1.3: Έργο: «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ 

(ΣΕΚ Ι)/Μέτρα Κατάρτισης» 102.000 36,38% (Μ 1.3) 

Μ1.3.1/Μ1.3: Έργο: «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα 

ΚΕΚ (ΣΕΚ ΙΙ)/Μέτρα Κατάρτισης» 100.000 35,66% (Μ 1.3) 

* Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Απασχόληση και συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση» του Γ' ΚΠΣ (2000-2006). 

το σύστημα της συνεχιζόμενης 7κατάρτισης ανέργων στην Ελλάδα συμπε

ριλαμβάνει: 

1. Τη λειτουργία των Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 
(ΚΠΑ-ΟΑΕΔ), ως προς τη δράση εκείνη που αφορά την υπόδειξη 
ανέργων στα ΚΕΚ, σύμφωνα με το Ατομικό Σχέδιο Δράσης του καθε
νός. Βασική επιδίωξη της εξατομικευμένης παρέμβασης των ΚΠΑ για 
κάθε άνεργο, με τη σύνταξη του Ατομικού του Σχεδίου Δράσης, είναι 
η καλύτερη σύνδεση των χαρακτηριστικών και αναγκών του ανέργου 
με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την επιλογή του πλέον 
κατάλληλου μέτρου στο οποίο θα ενταχθεί. Στην περίπτωση δε της 
ένταξης του στο πρόγραμμα της κατάρτισης, ο στόχος είναι η σύνδε
ση της κατάρτισης του με την απασχόληση. 

2. Τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης (ΠΑΕΠ Α.Ε), ως 
προς τη δράση εκείνη που αφορά την καταγραφή των αναγκών 
κατάρτισης, σύμφωνα με τη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Βασική 
επιδίωξη της έρευνας της ζήτησης εργασίας από το ΠΑΕΠ είναι η 
σύνδεση της παρεχόμενης κατάρτισης με την απασχόληση των ανέρ
γων και κατ' επέκταση με τη μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας. 
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3. Τη λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης των Δομών Κατάρ
τισης (ΕΚΕΠΙΣ), για το σύνολο των δραστηριοτήτων του, που συνδέ
ονται με την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
κατάρτισης γενικότερα και ειδικότερα για την κατάρτιση των ανέρ
γων. Βασική επιδίωξη του ΕΚΕΠΙΣ είναι η εξασφάλιση συγκεκριμένων 
ποιοτικών προδιαγραφών των συντελεστών της κατάρτισης. 

4. Το θεσμικό πλαίσιο που ορίζει τις προδιαγραφές και τους κανόνες 
διαχείρισης και υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων 
«Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης»(ΕΣΔΕΚ), και τη 
λειτουργία της οιονεί αγοράς στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτι
σης. 

5. Το μέτρο κατάρτισης ανέργων. Βασική επιδίωξη του μέτρου κατάρτι
σης ανέργων, που συνήθως είναι βραχυχρόνιας διάρκειας, είναι η 
κινητοποίηση των ανέργων για την απόκτηση ή αναβάθμιση των προ
σόντων και δεξιοτήτων τους, ώστε να διευκολυνθεί η τοποθέτηση 
τους σε εργασία, ή να βελτιωθούν οι προοπτικές απασχόλησης τους 
(βελτίωση της απασχολησιμότητας), με παράλληλη κάλυψη των ανα
γκών εξειδικευμένης εργασίας στην αγορά εργασίας. Με την έκδοση 
υπουργικών αποφάσεων ορίζονται ο στόχος της παρέμβασης, οι δια
θέσιμοι πόροι με τη γεωγραφική και κλαδική κατανομή τους, οι ωφε
λούμενοι κ. ά. 

Σύμφωνα με το θεωρητικό μέρος της παρούσας μελέτης (Κεφάλαιο 2): 

• Τα Μέτρα 1 και 2 αποβλέπουν στην αντιμετώπιση της ανεπάρκειας 
πληροφόρησης στην αγορά εργασίας και στην καλύτερη ανταπόκρι
ση της προσφοράς στη ζήτηση εργασίας. 

• Το Μέτρο 3 αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ασυμμετρίας πληροφόρη
σης σχετικά με την ποιότητα της παρεχόμενης κατάρτισης, ελέγχο
ντας ουσιαστικά τις προδιαγραφές των συντελεστών παραγωγής των 
υπηρεσιών της άτυπης επαγγελματικής κατάρτισης. 

• Το Μέτρο 4 επιδιώκει την ενιαία εφαρμογή του Μέτρου 1.3.1 «Κατάρ
τιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ» και τη δημιουργία συνθηκών 
ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων παροχής των υπηρεσιών κατάρτι
σης (ΚΕΚ) για χαμηλότερο κόστος και καλύτερη ποιότητα των υπηρε
σιών κατάρτισης, προς όφελος των ανέργων και του Δημοσίου. 

• Το Μέτρο 5 αφορά αυτή καθ' αυτή τη μορφή της επένδυσης στον 
άνεργο και τις αναμενόμενες θετικές ατομικές και κοινωνικές επιπτώ-
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σεις. Η θεωρητική κατάρτιση των ανέργων στα ΚΕΚ μπορεί να θεω
ρηθεί ότι αποτελεί εν μέρει επένδυση γνώσεων γενικού χαρακτήρα. 
Αντίθετα, η πρακτική άσκηση των ανέργων που πραγματοποιείται 
στον εργασιακό χώρο των επιχειρήσεων αποτελεί περισσότερο ειδι
κή, παρά γενική, επένδυση στην πρακτική εξάσκηση των καταρτιζό
μενων με το γνωστικό αντικείμενο κατάρτισης. Τόσο για τη γενική όσο 
και την ειδική επένδυση γνώσεων, το κόστος της αναλαμβάνεται εξ 
ολόκληρου από το Δημόσιο (εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση) και 
καλύπτει: 

• Τις αμοιβές εκπαιδευτών θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης. 

• Την επιδότηση καταρτιζομένων. 

• Την αμοιβή των επιχειρήσεων για την παροχή πρακτικής άσκησης. 

• Τη δαπάνη για το αναγκαίο εκπαιδευτικό υλικό και 

• Λοιπές δαπάνες. 

4.4. Η πορεία εφαρμογής των μέτρων του συστήματος 

Τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ41 

Το Μέτρο 1.2, του Άξονα 1, σχετίζεται με την προσπάθεια σύνδεσης της 
κατάρτισης των ανέργων με την απασχόληση τους και αφορά τη συνέχιση 
της αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, (βελτίωση 
λειτουργίας των ΚΠΑ) και του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης (ΠΑΕΠ Α.Ε). 

Κατά την περίοδο υλοποίησης του Β' ΚΠΣ, δημιουργήθηκαν τα πρώτα 
49 Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ. Η σύσταση των 
Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης χρηματοδοτείται τόσο από το 
ΕΤΠΑ για τη δημιουργία των δομών και την προμήθεια κατάλληλου μηχα
νογραφικού και λοιπού εξοπλισμού, όσο και από το ΕΚΤ, για την κάλυψη 
των λειτουργικών τους δαπανών. 

Κατά την περίοδο υλοποίησης του Γ' ΚΠΣ, συνεχίστηκε η ανάπτυξη των 
ΚΠΑ του ΟΑΕΔ για την καταγραφή της ζήτησης ειδικευμένης εργασίας, την 
εξατομικευμένη παρέμβαση σε κάθε άνεργο και τη σύνταξη του Ατομικού 
του Σχεδίου Δράσης, ώστε η κατάρτιση του να συνδέεται με την άμεση 

41. Ο διεθνής όρος «Public Employment Services - Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης», 
που χρησιμοποιείται από την ΕΕ, τον ΟΟΣΑ και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, αντιστοιχεί 
στο δικό μας όρο «Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης» (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ. 
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απασχόληση του ή τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς του. Ο προϋπο
λογισμός του μέτρου, κατά την προγραμματική περίοδο του Γ' ΚΠΣ, ανέρ
χεται σε 165 εκ. ευρώ (8,25% των πόρων του ΕΠΑΕΚ). 

Αναλυτικότερα, κατά την προγραμματική περίοδο του Γ' ΚΠΣ, σύμφωνα 
με το Μέτρο 1.2 του Αξονα 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απα
σχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», τα ΚΠΑ καλούνται να εφαρμό
σουν τις βασικές κατευθύνσεις του Προγράμματος αυτού που συμπίπτουν 
με τις βασικές κατευθύνσεις του άξονα «Απασχολησιμότητα» της ΕΣΑ: 

• Εντοπισμός των αναγκών προσφοράς-ζήτησης εργασίας (ΚΠΑ-ΠΑΕΠ 
ΑΕ). 

• Εξατομικευμένη παρέμβαση για το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέρ
γων. 

• Έγκαιρη διάγνωση των ατομικών αναγκών των ανέργων και σύνταξη 
του Ατομικού Σχεδίου Δράσης για κάθε άνεργο, πριν από τη συμμε
τοχή του σε κάποιο ενεργητικό μέτρο, με στόχο την καλύτερη σύνδε
ση κατάρτισης και απασχόλησης. 

• Υπόδειξη ανέργων στα ΚΕΚ. 

• Προτεραιότητα στις κατηγορίες ανέργων που πλήττονται περισσότε
ρο από την ανεργία (Συμμετοχή γυναικών κατά 60%, ατόμων με ειδι
κές ανάγκες 10%). 

• Πρόληψη της ανεργίας. Συμμετοχή των ανέργων σε ενεργητικά 
μέτρα. Οι νέοι, κάτω των 25 ετών, πριν συμπληρώσουν 6μηνη διάρ
κεια ανεργίας και οι άνω των 25 ετών, πριν συμπληρώσουν 12μηνη 
διάρκεια ανεργίας. (Συμμετοχή αυτών στα ενεργητικά μέτρα κατά 
60%). 

Στόχος των ΚΠΑ δεν είναι μόνον η συμβολή τους στον καλύτερο συμ
ψηφισμό προσφοράς και ζήτησης εργασίας, αλλά και η σύνδεση κατάρτι
σης και απασχόλησης, καθώς και η συστηματική παρακολούθηση της αγο
ράς εργασίας. Οι υπηρεσίες των ΚΠΑ θεωρούνται ως οι πλέον κατάλληλες 
για τη συγκέντρωση στατιστικών δεδομένων για τα χαρακτηριστικά της 
ζήτησης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού σε τοπικό επίπεδο.42 Η απο
τελεσματική εφαρμογή των ενεργητικών μέτρων προϋποθέτει επίσης τον 
εκσυγχρονισμό και την κατάλληλη στελέχωση των ΚΠΑ. Αυτό δεν είχε 
ακόμη εξασφαλιστεί μέχρι την περίοδο αναφοράς μας. Τα ΚΠΑ δεν ήταν σε 

42. ΕΣΔΑ 1998, ΚΓ7. 
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θέση να εφαρμόσουν την εξατομικευμένη παρέμβαση σε κάθε άνεργο. Την 
περίοδο όπου ξεκίνησε η σύσταση των ΚΠΑ (1996), σε κάθε υπάλληλο των 
ΚΠΑ αντιστοιχούσαν 1.000 μισθωτοί. Η αντίστοιχη σχέση σε χώρες με 
συγκρίσιμα στοιχεία είναι για την Ολλανδία 746 και για τη Σουηδία S99.43 

Στους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους προστέθηκαν σταδιακά μέχρι το 
2003, ακόμη άλλοι 200 Επαγγελματικοί Σύμβουλοι, 200 υπάλληλοι διοικητι
κής υποστήριξης και 37 ειδικοί πληροφορικής (437 νέες προσλήψεις για τα 
ΚΠΑ). Τα εξειδικευμένα στελέχη, έμπειροι υπάλληλοι των πρώην Τοπικών 
Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ και στελέχη του ΕΛΚΕΠΑ, που απορ
ροφήθηκαν από τον ΟΑΕΔ (1996-1997), δεν επαρκούσαν για την εξατομι
κευμένη παρέμβαση και τη σύνταξη Ατομικού Σχεδίου Δράσης για κάθε 
άνεργο. Τα ΚΠΑ πρέπει μέχρι το έτος 2008 να εφαρμόζουν την εξατομι
κευμένη παρέμβαση σε όλους τους ανέργους, πριν συμπληρώσουν 4 
μήνες παραμονής στην ανεργία. Τέθηκε ακόμα ο στόχος συμμετοχής των 
μακροχρόνια ανέργων, σε ποσοστό 30% ετησίως, σε κάποιο ενεργητικό 
μέτρο. 

Κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (2000-2003) το έργο των 
ΚΠΑ κρίνεται δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με τα διαθέσιμα μέσα. Μέχρι 
31/8/2004, μόνο το 17% των εγγεγραμμένων ανέργων είχαν ωφεληθεί από 
την εξατομικευμένη παρέμβαση των ΚΠΑ (ποσοστό γυναικών 20%) .44 Οι 
αδυναμίες των ΚΠΑ επισημαίνονται ακόμη, τόσο στην έκθεση της ενδιάμε
σης αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και 
Επαγγελματική Κατάρτιση» του Γ' ΚΠΣ (2003) όσο και στην έκθεση της 
Ενδιάμεσης Αξιολόγησης που διενεργήθηκε τον Ιούνιο του 2005. Σύμφωνα 
δε με το ΕΣΔΑ 2003, η δραστηριότητα των ΚΠΑ του ΟΑΕΔ δεν κατέληξε 
ακόμη στην ευρεία εφαρμογή της εξατομικευμένης προσέγγισης. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν μπορούμε να αναμένουμε κατά την 
εξεταζόμενη περίοδο (2000-2003) θετική συμβολή των ΚΠΑ στη βελτίωση 
του συστήματος κατάρτισης ανέργων, στην εξατομικευμένη παρέμβαση 
για κάθε άνεργο και στην αποτελεσματική σύνδεση κατάρτισης και απα
σχόλησης. 

43. Στις χώρες αυτές οι Υπηρεσίες Απασχόλησης παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες με εκείνες 
των δικών μας ΚΠΑ. 
44. ΕΣΔΑ 2004 (Σεπτ. 2004). 
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Το Παρατηρητήριο Απασχόλησης (Ερευνητική - Πληροφορική Α.Ε) 

Κατά τη διάρκεια του Β' ΚΠΣ, αναβαθμίστηκε το Παρατηρητήριο Απα
σχόλησης (Ερευνητική - Πληροφορική Α.Ε.), στο μέρος που αφορά τη δρα
στηριότητα του για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την εγγεγραμμέ
νη ανεργία και τη ζήτηση ειδικοτήτων, σε επίπεδο νομού και περιφέρειας. 
Το Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης και το Εθνικό Ινστιτούτο Εργα
σίας συγχωνεύτηκαν για να συμβάλλουν στην καλύτερη καταγραφή, παρα
κολούθηση και έρευνα της αγοράς εργασίας, στον εντοπισμό επαγγελμά
των με ζήτηση και στη διερεύνηση του περιεχομένου των αναλυτικών προ
γραμμάτων κατάρτισης Gob profile).45 Στην όλη προσπάθεια, η συμμετοχή 
των κοινωνικών εταίρων κρίνεται ανεπαρκής. Προς το παρόν, το ΠΑΕΠ 
στηρίζεται σε δειγματοληπτική έρευνα επιχειρήσεων για να παράσχει πλη
ροφορίες σχετικά με τη ζήτηση ειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Ο 
ρόλος των ιδιωτικών επιχειρήσεων ουσιαστικά είναι ανύπαρκτος στην όλη 
διαδικασία, με εξαίρεση σχετικά μικρό δείγμα επιχειρήσεων που συμμετέ
χει στη διενεργούμενη έρευνα του ΠΑΕΠ, καθώς και σε ανεξάρτητη έρευ
να που ανατέθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσε
ων το έτος 2000, σε ιδιωτικό γραφείο μελετών. 

Εξάλλου, για τη σύνδεση της κατάρτισης με την απασχόληση δεν πρέ
πει να περιοριζόμαστε στην καταγραφή του αριθμού ατόμων που μπορούν 
να απασχοληθούν ανά ειδικότητα και στην περιοχή που παρουσιάζει ζήτη
ση. Καλές προοπτικές απασχόλησης εξασφαλίζονται με την εξέταση, 
κυρίως, των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ζήτησης εργασίας και της 
δυναμικής της, μετά από συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Κατά 
συνέπεια, οποιαδήποτε προσπάθεια διερεύνησης των αναγκών της αγο
ράς εργασίας πρέπει να συνδέεται και με τη διερεύνηση των απαιτούμε
νων δεξιοτήτων από την παραγωγική διαδικασία και τη μελλοντική ενδεχο
μένως εξέλιξη τους, σε σχέση με το περιεχόμενο των εφαρμοζόμενων επί 
δεκαετίες αναλυτικών προγραμμάτων κατάρτισης. Επομένως, η εκπλήρω
ση της υποχρέωσης για την αιτιολόγηση του είδους και του περιεχομένου 
των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων κατάρτισης, με τον τρόπο που αντι
μετωπίζεται, ουσιαστικά αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί μια τυπική 
διαδικασία χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο. 

45. Άρθρο 19 «Συγχώνευση Νομικών Προσώπων», του Νόμου υπ. αριθμ. 2874/29-12-2000 
«Προώθηση της Απασχόλησης και άλλες διατάξεις». 
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Οι δύο εκθέσεις ενδιάμεσης αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προ
γράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Γ' ΚΠΣ, που 
διενεργήθηκαν το 2003 και το 2005, επισημαίνουν την ανάγκη ολοκλήρω
σης του συστήματος καταγραφής των αναγκών της αγοράς εργασίας, στο 
πλαίσιο της συνεργασίας ΚΠΑ και ΠΑΕΠ, για βελτίωση του συστήματος 
κατάρτισης κατά την τρέχουσα όσο και κατά τη μελλοντική προγραμματι
κή περίοδο του Δ' ΚΠΣ (2007-2013). 

Στην ειδική αναφορά της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ), 
στο πλαίσιο έκφρασης γνώμης για το ΕΠ «Απασχόληση και Επαγγελματική 
Κατάρτιση», σημειώνεται ότι: «Η πραγματοποιούμενη σήμερα πρόβλεψη 
των αναγκών μέσω (ΠΑΕΠ) έχει εμπειρικό χαρακτήρα και περιστασιακή 
σημασία (στερούμενη δηλαδή, μακροχρονιότερης διάστασης». 

Θεωρούμε ότι το ΠΑΕΠ βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση ως προς το 
ρόλο που του έχει ανατεθεί. Απλά απαιτείται η εξασφάλιση των μέσων που 
πρέπει να διαθέτει και η κατά προτεραιότητα επίτευξη των βασικών του 
στόχων. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεν αναμένουμε, τουλάχιστον κατά τη διάρ
κεια της εξεταζόμενης περιόδου (2000-2003), το ΠΑΕΠ να διαδραματίζει 
κάποιο ουσιαστικό ρόλο στο σύστημα κατάρτισης ανέργων, για τον εντο
πισμό των αναγκών της αγοράς εργασίας και την καλύτερη σύνδεση της 
κατάρτισης με την απασχόληση των ανέργων. 

Το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Κατάρτισης 
(ΕΚΕΠΙΣ) 

Στόχος του Άξονα 3 του ΕΠΑΕΚ είναι: «Η προώθηση και βελτίωση της 
επαγγελματικής κατάρτισης και της παροχής συμβουλών» και αφορά πιο 
άμεσα την ποιοτική βελτίωση του συστήματος επαγγελματικής κατάρτι
σης. Το σχετικό μέτρο είναι το Μέτρο 3.1: «Ενίσχυση των δράσεων πιστο
ποίησης (μονάδων, φορέων, προγραμμάτων και εκπαιδευτών κατάρτι
σης).46 

Το μοναδικό Μέτρο 3.1, του Αξονα 3, αφορά τη δραστηριοποίηση του 
ΕΚΕΠΙΣ για την ολοκλήρωση του έργου του, όπως καθορίστηκε στο Β' ΚΠΣ 
(1994-1999), για την ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
κατάρτισης. 

46. Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΕΣΔΑ 1998,1999. 
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Κεντρικός στόχος του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζό
μενης Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ) είναι η εξασφάλιση της ποιότητας των προ
σφερόμενων υπηρεσιών κατάρτισης στον άνεργο. Ο στόχος αυτός επιδιώ
κεται με την πιστοποίηση των δομών και του εξοπλισμού των φορέων 
κατάρτισης, των εκπαιδευτών, των προγραμμάτων εκπαίδευσης και της 
πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτισθέντων.47 

Ο προϋπολογισμός του Μέτρου 3.1 ανέρχεται στο ποσό των 53 εκ. ευρώ 
(2,7% των πόρων του ΕΠΑΕΚ). 

Πιστοποίηση των δομών κατάρτισης 

Η ύπαρξη αξιόπιστων και σύγχρονων Κέντρων Παροχής Συνεχιζόμενης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης, που πληρούν συγκεκριμένες ποιοτικές προ
διαγραφές, θεωρήθηκε ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το στόχο του 
προγράμματος για τη διεύρυνση, προώθηση και βελτίωση της παρεχόμε
νης επαγγελματικής κατάρτισης, όπως αυτή εκφράζεται από την ακολου
θούμενη πολιτική της χώρας μας.48 Σε πρώτη φάση, κατά τη διάρκεια του 
Β' ΚΠΣ, ως δράση άμεσης ανάγκης και προτεραιότητας προτάχθηκε η 
πιστοποίηση των δομών και φορέων υλοποίησης προγραμμάτων ΣΕΚ. Επι
προσθέτως, η κατά προτεραιότητα πιστοποίηση των δομών θεωρήθηκε 
απαραίτητη προϋπόθεση: 

• για την αποτελεσματική υλοποίηση και αξιοποίηση των άλλων δράσε
ων του μέτρου (εκπαίδευση εκπαιδευτών, πιστοποίηση εκπαιδευτών, 
τυποποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων), 

• για την υλοποίηση όλων των ενεργειών συνεχιζόμενης επαγγελματι
κής κατάρτισης που προβλέπονται και σε άλλα Τομεακά και Περιφε
ρειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. 

Αφού διερευνήθηκαν οι ανάγκες της χώρας σε πιστοποιημένες δομές 
κατάρτισης, πραγματοποιήθηκε η πιστοποίηση 261 φορέων, με συνολικά 
474 διαθέσιμες δομές, που υλοποίησαν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγ-

47. ΕΣΔΑ 2004, Στόχοι ΕΚΕΠΙΣ. 
48. ΕΣΔΑ 2004 (Σεπτ. 2004), « Παράλληλα με την ανάπτυξη απαιτείται βελτίωση προσφε
ρόμενων ειδικοτήτων, καθιέρωση και εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης των προγραμ
μάτων σπουδών, των παρεχόμενων γνώσεων και των αποτελεσμάτων της κατάρτισης, σε 
σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας». 
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γελματικής κατάρτισης.49 Ο θεσμός αυτός κατά την πρώτη φάση λειτουρ
γίας του (1995) αντιμετώπισε αλλά και δημιούργησε σημαντικά προβλήμα
τα στην υλοποίηση των ενεργειών κατάρτισης, λόγω της κακής λειτουργίας 
του ως προς την πιστοποίηση εκπαιδευτικών φορέων, με αποτέλεσμα την 
αναστολή όλων των ενεργειών κατάρτισης του Β' ΚΠΣ για δύο χρόνια περί
που. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια του Β' ΚΠΣ, η παρακολούθηση και η αξιολό
γηση των φορέων και δομών ΣΕΚ στηρίχθηκαν στη διενέργεια έκτακτων 
δειγματοληπτικών ελέγχων. Η έλλειψη συστήματος παρακολούθησης των 
ΚΕΚ είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει πληροφόρηση, όσον αφορά τις 
μετακινήσεις των ανέργων, που ολοκλήρωναν τα προγράμματα επαγγελ
ματικής κατάρτισης, προς την απασχόληση. Κατ' επέκταση, δεν υπήρχε 
πληροφόρηση και ως προς την αποτελεσματικότητα των πιστοποιημένων 
φορέων κατάρτισης ως προς τις επιδόσεις τους. 

Κατά τη δεύτερη όμως φάση λειτουργίας του ΕΚΕΠΙΣ, με την επανί
δρυση και την επαναλειτουργία του (από το 1998), λειτουργεί σε πιο ορθο
λογική βάση, με καλύτερη οργάνωση και στελέχωση.50 

Στην παρούσα φάση, κατά την εφαρμογή του Γ' ΚΠΣ, το σύστημα πιστο
ποίησης των φορέων ακολουθεί την ίδια διαδικασία (δημόσια πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος με παράλληλη δημοσίευση των όρων, προϋπο
θέσεων και κριτηρίων πιστοποίησης, του τρόπου αξιολόγησης και βαθμο
λόγησης των ενδιαφερομένων φορέων). Η δημοσίευση αυτή δεν απευθύ
νεται και σε άλλους εκπαιδευτικούς φορείς του εξωτερικού. 

Τα κριτήρια πιστοποίησης αφορούν στην οργάνωση, στις εκπαιδευτικές, 
αξιολογικές λειτουργίες των φορέων υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτι
σης, στη σύνδεση τους με τα ΚΠΑ, με μηχανισμούς της αγοράς εργασίας 
και με επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν: 

• Τα συστήματα επιλογής των ωφελουμένων (άνεργοι που θα καταρτι
στούν). 

• Τα μέσα παρακολούθησης-αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικα
σίας. 

49. Υπουργική Απόφαση (υπ' αριθμ. 105129/8.1.2001 (ΦΕΚ 6Β79.1.2001), «Προγραμματι
σμός και καθορισμός των αναγκών σε πιστοποιημένες Δομές Συνεχιζόμενης Επαγγελματι
κής Κατάρτισης ανά Νομό». 
50. Βλέπε Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτι
ση» του Γ ΚΠΣ, σχετικά με την πορεία της λειτουργίας του ΕΚΕΠΙΣ και ΕΣΔΑ (2003). 
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• Την τοποθέτηση των καταρτισθέντων σε θέσεις πρακτικής άσκησης 
και εργασίας. 

• Την παρακολούθηση των ωφελουμένων μετά το τέλος του προγράμ
ματος. 

• Το προσωπικό τους (στέλεχος υπεύθυνο για την προώθηση ανέργων 
στην αγορά εργασίας, για την υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες 
κ.ά.).51 

Για τη διαχρονική δε διασφάλιση της ύπαρξης αποτελεσματικών και 
αξιόπιστων φορέων κατάρτισης, άρρηκτα συνδεδεμένη είναι και η δράση 
της παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου των φορέων υλοποίησης 
ενεργειών κατάρτισης. Η δράση αυτή κρίθηκε αναγκαία ως δράση απολύ
του προτεραιότητας (συμπληρωματικού χαρακτήρα), σε συνδυασμό με την 
πιστοποίηση των φορέων. 

Όπως θα δούμε στο έκτο κεφάλαιο, σε χώρες όπου η υλοποίηση προ
γραμμάτων κατάρτισης ανέργων δεν ανατίθεται αποκλειστικά σε κρατικούς 
φορείς αλλά σε εξωτερικούς αναδόχους, που επιλέγονται με τη διαδικασία 
διαγωνισμού (αμιγώς ιδιωτικά κέντρα, μη κυβερνητικοί φορείς κατάρτισης 
ή οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα), η προσοχή στρέφεται 
περισσότερο στην ανάπτυξη συστημάτων πιστοποίησης των αποκτηθέντων 
προσόντων μετά την κατάρτιση ή στην αποτίμηση των θετικών επιπτώσεων 
από την τοποθέτηση των καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας. Αμφότερα 
αποτελούν συμβατικές δεσμεύσεις για τους αναδόχους κατά την υλοποίη
ση του έργου που τους ανατέθηκε. Δηλαδή, πολύ μεγαλύτερη σημασία 
αποδίδεται στη δέσμευση των αναδόχων ως προς το αποτέλεσμα της 
κατάρτισης, παρά στην πιστοποίηση των δομών και φορέων, των εκπαι
δευτών ή των προγραμμάτων που προσφέρονται, μέσα στο πλαίσιο ενός 
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Οι φορείς κατάρτισης ανταγωνίζονται στη 
βάση του εκ των υστέρων αποτελέσματος και όχι στην εκ των προτέρων 
υποκειμενική κρίση αξιολογητών για τους χρησιμοποιούμενους συντελε
στές κατάρτισης. Επίσης, η συμμετοχή τους στο δημόσιο διαγωνισμό εξα
σφαλίζεται εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι πληρούν κάποιες βασικές προ
ϋποθέσεις που ορίζει η αναθέτουσα αρχή. Ο αριθμός δε των φορέων που 

51. Το σύστημα πιστοποίησης με ενσωματωμένες τις βελτιώσεις αποτυπώνεται στην υπ' 
αριθμ. 105127/8.1.2001 (ΦΕΚ 5Β79.1.2001) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινω
νικών Ασφαλίσεων. 
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επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό δεν είναι περιορισμένος, 
όπως συμβαίνει στην Ελλάδα με τη συμμετοχή μόνο των πιστοποιηθέντων 
ΚΕΚ από το ΕΚΕΠΙΣ, στο πλαίσιο μιας κλειστής διαδικασίας. 

Ένα από τα χρησιμοποιούμενα κριτήρια αξιολόγησης των ΚΕΚ από το 
ΕΚΕΠΙΣ αφορά την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση. Περιλαμ
βάνει τους μηχανισμούς υποστήριξης και προώθησης τους σε θέσεις πρα
κτικής άσκησης, το σύστημα παρακολούθησης των καταρτιζομένων μετά 
την κατάρτιση, και τελικά την ένταξη τους στην απασχόληση. Κάθε δύο 
χρόνια τα ΚΕΚ συμπληρώνουν στο Έντυπο Συλλογής Στοιχείων τα δεδομέ
να που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση των παραπάνω κριτηρίων. 
Μετά τον έλεγχο πληρότητας γίνεται επεξεργασία των ποσοτικών δεδομέ
νων από το ΕΚΕΠΙΣ με τη χρήση δεικτών αξιολόγησης. Κάθε κριτήριο συμ
μετέχει με ένα συντελεστή βαρύτητας στη συνολική βαθμολογία αξιολόγη
σης. Το σύστημα βαθμολόγησης είναι δομημένο και δημοσιοποιείται έκτων 
προτέρων στα ΚΕΚ, ως αναπόσπαστο μέρος της Κοινής Υπουργικής Από
φασης 111384/13-05-2003 του συστήματος. Το σύστημα προβλέπει την 
ανανέωση ισχύος της πιστοποίησης όλων των ΚΕΚ με βάση τον ετήσιο 
βαθμό. Η επιτόπου αξιολόγηση οργανώνεται από το ΕΚΕΠΙΣ σε συνεννόη
ση με το ΚΕΚ. 

Με τον προαναφερθέντα νόμο 111384/2003, άρθρο 7, καθορίζονται η 
διαδικασία και ο τρόπος βαθμολόγησης των ΚΕΚ. Θεωρούμε ότι ο συντε
λεστής στάθμισης της βαθμολογίας που αφορά την προώθηση των καταρ
τισθέντων στην απασχόληση (μικρότερος του 0,2) υποεκτιμά το επιδιωκό
μενο αποτέλεσμα μέσω των ΚΕΚ. Αντίθετα, τα χρησιμοποιούμενα μέσα για 
την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος έχουν συντελεστή στάθμισης 
μεγαλύτερο (Παρεχόμενη κατάρτιση 0,6 και Οργάνωση και Λειτουργία του 
Κέντρου 0,2).52 

Από τα παραπάνω αναμένουμε ότι η συμβολή του ΕΚΕΠΙΣ στη βελτίωση 
των επιδόσεων των ΚΕΚ, και επομένως στη βελτίωση της παρεχόμενης 
κατάρτισης και την καλύτερη σύνδεση της με την απασχόληση των ανέρ
γων, δεν αναμένεται να είναι ενθαρρυντική, τουλάχιστον για την εξεταζό
μενη περίοδο (2000-2003). 

52. Νόμος υπ. αριθμ. 111384/19-5-2003 «Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των 
Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης», Άρθρο 7: «Διαδικασία εφαρμογής της αξιολόγη
σης». 
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Πιστοποίηση προγραμμάτων 

Η έλλειψη των αναγκαίων μηχανισμών ανάλυσης του περιεχομένου των 
ειδικοτήτων, και των αναγκαίων δεξιοτήτων που πρέπει να έχουν όσοι 
θέλουν να ασκήσουν κάποιο επάγγελμα, αποτελεί ουσιαστικό εμπόδιο στη 
σύνδεση κατάρτισης και απασχόλησης. Οι προβλεπόμενες δράσεις σχε
διασμού, παραγωγής και τυποποίησης εξειδικευμένων προγραμμάτων 
ΣΕΚ, στο Β' ΚΠΣ, στόχευαν να καλύψουν ακριβώς αυτή την ανάγκη53. Όπως 
αναφέρεται στο Γ' ΚΠΣ (2000-2006), «Τα περιεχόμενα των προγραμμάτων 
σπουδών κατάρτισης για την ίδια ειδικότητα ή εξειδίκευση, καθώς και τα 
αποτελέσματα της κατάρτισης είναι διαφοροποιημένα, μη ελεγμένα και μη 
αναγνωρισμένα». Αυτό το κενό αποσκοπούσαν να καλύψουν οι δράσεις 
που εντάχθηκαν και στο επόμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση 
και Επαγγελματική Κατάρτιση» (Άξονας 3) του Γ' ΚΠΣ. 

Ως προς τις διαδικασίες υλοποίησης του μέτρου αυτού προβλέπονται 
τα ακόλουθα: 

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή/και το ΕΚΕΠΙΣ 
προβαίνουν σε ανοικτή προκήρυξη ειδικών μελετών ανά ειδικότητα ή κλά
δους ειδικοτήτων, με στόχο το σχεδιασμό εξειδικευμένων προγραμμάτων 
επαγγελματικής κατάρτισης. Οι μελέτες, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα 
Προγραμματισμού του ΕΠ «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», 
έχουν ως περιεχόμενο: 

• Τον προσδιορισμό του κοινωνικοοικονομικού, θεσμικού και ενδεχομέ
νως κλαδικού πλαισίου που εντάσσονται τα επαγγελματικά προφίλ, 
καθώς και τις προοπτικές εξέλιξης των παραμέτρων αυτών. 

• Την καταγραφή αναλυτικών επαγγελματικών προφίλ ή ομάδων επαγ
γελματικών προφίλ. 

• Την αποτύπωση των προσόντων (απαιτούμενες γνώσεις, τεχνογνωσία 
και δεξιότητες) των επαγγελματικών προφίλ ή ομάδων επαγγελματι
κών προφίλ και της εξέλιξης αυτών των προσόντων. 

• Τη διάγνωση και πρόγνωση των αναγκών κατάρτισης και την αντι-
στοίχισή τους σε αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση. 

• Τη διαμόρφωση εκπαιδευτικών προδιαγραφών προγραμμάτων κατάρ
τισης. 

53. Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΕΣΔΑ 1998 και ΕΣΔΑ 1999. 
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Η προκήρυξη αυτή θα απευθύνεται στους κοινωνικούς εταίρους, σε 
κλαδικούς, τομεακούς, παραγωγικούς, επιστημονικούς και μελετητικούς 
φορείς. Ταυτόχρονα προβλέπει τη συνεργασία με κρατικούς φορείς, όπως 
το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και το καθ' ύλην 
αρμόδιο παραγωγικό Υπουργείο. 

Οι προδιαγραφές των αναλυτικών προτύπων προγραμμάτων ανά ειδι
κότητα, που θα καθορίζει το ΕΚΕΠΙΣ, θα είναι διαβαθμισμένες σε επίπεδα 
και θα αντιστοιχούν στα προσόντα των επαγγελματικών προφίλ που θα 
προσδιοριστούν από τις προαναφερθείσες μελέτες. Τα εξειδικευμένα ανα
λυτικά προγράμματα μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού τους θα αξιο
λογούνται και πιστοποιούνται βάσει σχετικού συστήματος από το Εθνικό 
Κέντρο Πιστοποίησης και ακολούθως θα τυποποιούνται. Ο στόχος της 
συγκεκριμένης δράσης είναι η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης ως προς το περιεχόμενο αυτής. 

Κατά την άποψη μας, βασικές αιτίες παραπέρα καθυστέρησης εφαρμο
γής του Μέτρου μπορεί να αποτελέσουν: 

• Ο μη σαφής καθορισμός του φορέα υλοποίησης του έργου (το 
Υπουργείο ή/και το ΕΚΕΠΙΣ;). 

• Η έλλειψη συντονισμού μεταξύ συναρμόδιων φορέων (ΕΚΕΠΙΣ, 
ΠΑΕΠ-ΟΑΕΔ, ΟΕΕΚ, Επαγγελματική Κατάρτιση ΑΕ-ΟΑΕΔ). Ένα από 
τα αντικείμενα των προς προκήρυξη έργων θα είναι η καταγραφή 
αναλυτικών επαγγελματικών προφίλ ή ομάδων επαγγελματικών προ
φίλ, καθώς και η αποτύπωση των προσόντων (απαιτούμενες γνώσεις, 
τεχνογνωσία και δεξιότητες) των επαγγελματικών προφίλ ή ομάδων 
επαγγελματικών προφίλ και της εξέλιξης αυτών των προσόντων. Δεν 
είναι όμως σαφές ποιος θα είναι ο ρόλος του ΠΑΕΠ στη φάση αυτή. 

• Η χρονοβόρα προβλεπόμενη διαδικασία ανοικτής προκήρυξης ειδι
κών μελετών ανά ειδικότητα ή κλάδους ειδικοτήτων, με στόχο το σχε
διασμό εξειδικευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. 

• Ο μη σαφής προσδιορισμός του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στην 
όλη διαδικασία πιστοποίησης προγραμμάτων, αν και κρίνεται απόλυ
τα αναγκαίος. 

Η πιστοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και των προσόντων των 
καταρτισθέντων (απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων) δεν είχε ξεκινήσει 
μέχρι και τη λήξη του Β' ΚΠΣ (μέχρι το 1999). Κατά τη διάρκεια δε του Γ' 
ΚΠΣ, τα μόνα προγράμματα που πιστοποιήθηκαν ή δρομολογήθηκε η 
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πιστοποίηση τους δεν αφορούν τους ανέργους. Πρόκειται για το πρό
γραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ή εκπαίδευσης των αξιολογητών των 
ΚΕΚ ή εκπαίδευσης των στελεχών παροχής συνοδευτικών υπηρεσιών 
(ΣΥΥ) κλπ. 

Το ΠΑΕΠ, πέρα από την καταγραφή της ζήτησης, προβλέπεται να ανα
λάβει την καταγραφή των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων για την 
άσκηση συγκεκριμένης εργασίας (job profile). Η κατάρτιση του αναλυτικού 
προγράμματος, ο τρόπος εφαρμογής του, ο προσδιορισμός του επιπέδου 
εκπαίδευσης και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης αυτού αποτελούν αρμο
διότητα του ΕΚΕΠΙΣ. Ωστόσο, το πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του 
ΠΑΕΠ Α.Ε. και του ΕΚΕΠΙΣ δεν είναι ακόμη σαφές. 

Όλες οι προαναφερθείσες ενέργειες δεν έχουν ακόμη προχωρήσει ικα
νοποιητικά, παρά τις πιέσεις της ΕΕ μέσω της ΕΣΑ, ώστε να δοθεί ιδιαίτε
ρη σημασία στον τομέα των πιστοποιήσεων προγραμμάτων που συνδέο
νται με την άτυπη επαγγελματική κατάρτιση. 

Σήμερα, για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων, το 
Υπουργείο δημοσιεύει τα θεματικά πεδία (1-9), τις θεματικές ενότητες 
(διψήφιοι κωδικοί) και ενδεικτικά τις ειδικότητες (τετραψήφιοι κωδικοί 
αριθμοί), σύμφωνα με τη στατιστική ταξινόμηση της ΕΣΥΕ. Στη βάση αυτών 
των επαγγελμάτων, τα ΚΕΚ υποβάλλουν προτάσεις υλοποίησης των προ
γραμμάτων κατάρτισης. 

Τόσο η έκθεση της ενδιάμεσης αξιολόγησης του ΕΠ «Απασχόληση και 
Επαγγελματική Κατάρτιση» του Γ' ΚΠΣ (2003), όσο και εκείνη του 2005, 
επισημαίνουν το πρόβλημα και την αναγκαιότητα της πιστοποίησης των 
προγραμμάτων κατάρτισης. Θεωρούμε ότι θα έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη 
σημασία στο θέμα αυτό, αφού η ποιοτική διάσταση της επαγγελματικής 
κατάρτισης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ενέργεια αυτή. 

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος, εκφράζοντας τη 
γνώμη της για το συγκεκριμένο θέμα, ορθά επισημαίνει ότι: «Αποτελεί 
βασική αδυναμία η μη προσδιορισμένη ύλη κατάρτισης (εκπαιδευτικό 
πακέτο), που απλά σήμερα παρέχεται από τους φορείς κατάρτισης (ΚΕΚ) 
κατά την κρίση τους». 

Από τα μέχρι τώρα λεχθέντα δεν αναμένουμε ότι το ΕΚΕΠΙΣ μπορεί να 
εκπληρώσει το στόχο του. Η συμβολή του στη βελτίωση της ποιότητας της 
παρεχόμενης κατάρτισης από τα ΚΕΚ στους ανέργους, για την ένταξη 
τους στην εργασία μετά την ολοκλήρωση της, δεν αναμένεται να είναι 
ενθαρρυντική, αφού τα υλοποιούμενα προγράμματα σχεδιάζονται από τις 
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υπηρεσίες των ΚΕΚ και συνήθως ανατίθεται η μαζική τους παραγωγή σε 
διάφορα ιδιωτικά Γραφεία Μελετών. 

Πιστοποίηση εκπαιδευτών 

Το ΕΚΕΠΙΣ έχει την ευθύνη δημιουργίας του Μητρώου εκπαιδευτών 
(Μητρώο Α). Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη ενός σώματος εκπαι
δευτών συνεχιζόμενης κατάρτισης, που συνδυάζουν μία σειρά από ικανό
τητες, γνώσεις και δεξιότητες ενός επαγγελματία-εκπαιδευτή ενηλίκων. Να 
εξασφαλιστεί ότι οι εκπαιδευτές της συνεχιζόμενης κατάρτισης πληρούν 
συγκεκριμένες προδιαγραφές, προκειμένου να αναλάβουν εκπαιδευτικό 
έργο και να ενταχθούν στο Μητρώο Α.54 Οι εκπαιδευτές που θα έχουν εντα
χθεί στο Μητρώο Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Μητρώο Α) θα διδάσκουν στα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματι
κής κατάρτισης στην πρώτη αυτή φάση και έως ότου ολοκληρωθεί η δεύ
τερη φάση που αφορά την ειδική εκπαίδευση τους. Επειδή η άτυπη βρα
χυχρόνια εκπαίδευση ενηλίκων δεν έχει τα χαρακτηριστικά της τυπικής 
εκπαίδευσης των νέων, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά 
απαιτεί ειδικές μεθόδους, μέσα και τεχνικές κατάρτισης, προγραμματίστη
κε η ειδική εκπαίδευση των εκπαιδευτών της ΣΕΚ για να αποκτήσουν τις 
πρόσθετες δεξιότητες που απαιτούνται. Οι εκπαιδευτές που θα συμμετά
σχουν στην εκπαίδευση αυτή θα ενταχθούν στο Μητρώο Β. Στόχος της 
δράσης αυτής ήταν η εκπαίδευση και πιστοποίηση 10.000 εκπαιδευτών 
μέχρι το τέλος του β' εξαμήνου 2003. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών βρί
σκονταν σε εξέλιξη (β' εξάμηνο 2006). Η δυνατότητα όμως επιλογής των 
πλέον κατάλληλων και ικανών εκπαιδευτών προσέκρουε σε θεσμικές ρυθ
μίσεις και άλλες πρακτικές που την αποδυνάμωναν. 

Η επιλογή εκπαιδευτών βασίζεται στη διαθεσιμότητα τους, ανά περιοχή 
και ειδικότητα, όπως καθορίζεται από το Μητρώο εκπαιδευτών. Ο ορισμός 
ανώτατου ορίου στην αμοιβή τους ίσως να αποβαίνει σε βάρος της ποιό
τητας της κατάρτισης. Ο προϋπολογισμός των δαπανών των εκπαιδευτών 
που υποβάλλουν τα ΚΕΚ υστερεί σημαντικά έναντι του απολογισμού 
(βλέπε Κεφάλαιο 8, Πίνακα 12). 

54. Σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση του Μητρώου Εκπαιδευτών ΣΕΚ, οι στόχοι, τα κριτήρια 
ένταξης, οι διαδικασίες αξιολόγησης, ένταξης και ενημέρωσης του, περιλαμβάνονται 
στην υπ' αριθμ. 105128/8.1.2001 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 

102 



Το σύστημα κατάρτισης ανέργων στην Ελλάδα 

Η πλειονότητα των εκπαιδευτών των ΚΕΚ ασκεί το επάγγελμα αυτό ως 
δευτερεύον (Ευστράτογλου Α., 2003, σελ. 66 ) αποδυναμώνοντας το ενδια
φέρον τους. Ο ανταγωνισμός των ΚΕΚ στην αναζήτηση ικανότερων αλλά 
καλύτερα αμειβόμενων εκπαιδευτών δεν ισχύει στην πραγματικότητα. 
Εξάλλου, η απουσία ελέγχου ως προς το αποτέλεσμα της κατάρτισης 
(πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων που καταρτίστηκαν ή 
προώθηση τους στην απασχόληση) δεν ωθεί τους υπεύθυνους των ΚΕΚ σε 
μια τέτοια ενέργεια. Η διαφοροποίηση των αμοιβών των εκπαιδευτών 
εμφανίζεται σχετικά μικρή, όπως θα δούμε σε άλλο σημείο της μελέτης. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω δεν αναμένουμε κάποια σημαντική επίδραση 
της διαφοροποίησης του ποσοστού των εκπαιδευτικών δαπανών των ΚΕΚ 
στο αποτέλεσμα της κατάρτισης και της προώθησης των ανέργων σε 
κατάλληλες θέσεις απασχόλησης. 

Πιστοποίηση προσόντων καταρτισθέντων ανέργων 

Αν και κατανοούμε την προτεραιότητα που τέθηκε από το ΕΚΕΠΙΣ να 
προχωρήσει πρώτα στην πιστοποίηση των δομών και των φορέων κατάρτι
σης, για την εξασφάλιση της απορροφητικότητας των κοινοτικών πόρων, 
θεωρούμε όμως εξίσου σημαντική την προώθηση των άλλων υποχρεώσεων 
του, που πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουν πιο ουσιαστικά στην ποιοτική βελ
τίωση της κατάρτισης. Μας αφορά όχι μόνο η πλήρης απορρόφηση αλλά 
και η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων. Και αυτό δεν εξασφαλίζεται 
απλά και μόνο με την πιστοποίηση των ΚΕΚ και των προγραμμάτων ή των 
εκπαιδευτών. Από ποιον και πώς δημιουργείται ένα πρόγραμμα; Από ποιον 
και με ποιο τρόπο κρίνεται η αποτελεσματικότητα του; Έχουν άποψη οι 
εργοδότες και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων για το περιεχόμενο κατάρ
τισης; Εκφράζεται και δημοσιοποιείται η άποψη των καταρτισθέντων, μετά 
από ένα διάστημα ολοκλήρωσης της κατάρτισης; Γνωρίζουμε τις γνώσεις 
και δεξιότητες που αποκτούν οι καταρτισθέντες και αν μπορούν να αντα
ποκριθούν σε συγκεκριμένα καθήκοντα που απαιτούν συγκεκριμένες 
θέσεις εργασίας; 

Το θέμα πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων, που αποκτούν οι 
καταρτιζόμενοι, αρχίζει πλέον να μας απασχολεί. Έχει ήδη δημοσιευθεί η 
σχετική υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του συστήματος πιστοποί
ησης προσόντων. 
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Η σύνδεση των αποτελεσμάτων της πιστοποίησης επαγγελματικών προ
σόντων με τις διαδικασίες πιστοποίησης των δομών και των προγραμμάτων 
αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης είναι αναγκαία. Η 
πιστοποίηση προσόντων προϋποθέτει προδιαγραφές των πιστοποιημένων 
δομών, εκπαιδευτών και προγραμμάτων, που πρέπει να πληρούνται από 
κοινού. 

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για την ανάπτυξη 
και την απασχόληση (2005-2008), για τη μείωση της διαρθρωτικής ανερ
γίας απαιτείται «βελτίωση των χαρακτηριστικών της προσφοράς εργασίας, 
σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των αναγκών της αγοράς και μία διαδικα
σία επιβεβαίωσης αυτού». Εκφράζοντας δε την άποψη της η ΟΚΕ για το 
ΕΠΑΕΚ (ΟΚΕ, 1999) τονίζει ότι: «Η μέθοδος και διαδικασία αξιολόγησης 
των γνώσεων που αποκτήθηκαν (έκδοση βεβαίωσης από τα ΚΕΚ για την 
παρακολούθηση του προγράμματος) είναι μη αξιόπιστη και επιβάλλεται η 
αναβάθμιση της σημασίας του τίτλου παρακολούθησης των προγραμμά
των». Ενώ στην Έκθεση Ανταγωνιστικότητας του ΚΕΠΕ κρίνεται αναγκαία 
η ολοκλήρωση των συστημάτων πιστοποίησης σχολών, εκπαιδευτών αλλά 
και τίτλων σπουδών (ΚΕΠΕ, 2004). Εξάλλου, η ΕΕ επισημαίνει την ανάγκη 
πιστοποίησης των προσόντων των καταρτιζομένων και μάλιστα συνδέει 
άμεσα την πιστοποίηση με την αποτελεσματικότητα του συστήματος 
κατάρτισης και την κινητικότητα των εργαζομένων. 

Πρέπει να επισημάνουμε δε ότι η έλλειψη ενός αξιόπιστου συστήματος 
πιστοποίησης προσόντων των καταρτισθέντων δεν μας παρέχει τη δυνατό
τητα εκτίμησης της αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης κατάρτισης 
στους ανέργους και της επίδοσης μεταξύ των φορέων κατάρτισης. Το 
γεγονός αυτό δεν μπορεί παρά να έχει αρνητική επίπτωση για τους επι
διωκόμενους στόχους του μέτρου της κατάρτισης ανέργων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΤΟ ΜΕΤΡΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΚ» 
(2001-2003) 

Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο των κοινοτικών ενισχύσεων μέσω του ΕΚΤ, κατά την προ
γραμματική περίοδο του Β' ΚΠΣ (1994-1999), το Επιχειρησιακό Πρόγραμ
μα «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση και Προώθηση της Απασχό
λησης» περιλάμβανε την εφαρμογή μέτρων κατάρτισης ανέργων και 
συμπληρωματικών μέτρων για την ποιοτική της αναβάθμιση. 

Η πολιτική αυτή συνεχίστηκε και κατά την περίοδο του Γ' ΚΠΣ, με το ΕΠ 
«Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», αλλά με την προσθήκη 
σημαντικών θεσμικών αλλαγών στον τρόπο διαχείρισης των μέτρων κατάρ
τισης ανέργων. Έτσι, ανταποκριθήκαμε στη σύσταση της ΕΕ προς όλα τα 
κράτη μέλη, στο πλαίσιο της ΕΣΑ και των Κανονισμών του ΕΚΤ, να γίνουν 
οι αναγκαίες διοικητικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της διαχειριστικής 
ικανότητας των εφαρμοζόμενων μέτρων, για τη συστηματική παρακολού
θηση και την αξιολόγηση τους. 

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζουμε το θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή 
του μέτρου «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ». Στην πρώτη ενό
τητα αυτού του κεφαλαίου κάνουμε μία σύντομη επισκόπηση του θεσμικού 
πλαισίου που ίσχυε κατά την περίοδο του Β' ΚΠΣ (1994-1999) και των αλλα
γών που πραγματοποιήθηκαν κατά την εφαρμογή του Γ ΚΠΣ (2000-2006). 
Ακόμη, για να έχουμε υπόψη μας το εύρος των διαφορετικών δραστηριο
τήτων κατάρτισης ανέργων, παραθέτουμε συνοπτικά τα μέτρα κατάρτισης 
ανέργων που εντάχθηκαν στο ΕΠΑΕΚ του Γ' ΚΠΣ και η εφαρμογή τους διέ
πεται από το αναθεωρημένο θεσμικό πλαίσιο. Στη δεύτερη ενότητα γίνεται 
αναλυτική παρουσίαση των επιμέρους ρυθμίσεων για την εφαρμογή του 
μέτρου «Κατάρτιση ανέργων από τα Πιστοποιημένα ΚΕΚ», το οποίο αποτε
λεί και το αντικείμενο της ανάλυσης μας. Συγκεκριμένα, στην ενότητα αυτή 
παρουσιάζονται: 

• Ο στόχος του μέτρου, οι αναμενόμενες επιπτώσεις και η δυνατότητα 
αποτίμησης τους. 

• Οι προδιαγραφές και όροι υλοποίησης των προγραμμάτων. 
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• Η διαδικασία επιλογής των καταρτιζομένων. 

• Το νομικό πλαίσιο του διαγωνισμού. 

• Η διαδικασία επιλογής αναδόχων και υλοποίησης του έργου. 

• Ο έλεγχος αναδόχων. 

• Η αξιολόγηση του μέτρου. 

Στην τρίτη ενότητα αναφερόμαστε σε οικονομικά στοιχεία του εξεταζό
μενου μέτρου. 

5.1. Το θεσμικό πλαίσιο 

5.1.1. Το θεσμικό πλαίσιο κατά την προγραμματική περίοδο του Β' ΚΠΣ 
(1994-1999) 

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέθετε στον 
ΟΑΕΔ την υλοποίηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για 
τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοί
κησης την υλοποίηση των προγραμμάτων για τους εργαζόμενους στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα, ενώ το ίδιο ανέλαβε την ευθύνη υλοποίησης των 
προγραμμάτων για τους ανέργους. Με την έκδοση υπουργικών αποφάσε
ων καθόριζε: 

• Τον τρόπο πιστοποίησης των ΚΕΚ, από το νεοσύστατο ΕΚΕΠΙΣ, προ
κειμένου να συμμετέχουν στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης. 

• Το είδος των επαγγελμάτων, χωρίς ωστόσο να προηγείται κάποια 
συστηματική έρευνα της αγοράς εργασίας, όπως ισχύει και σήμερα. 

• Τις προτεραιότητες συμμετοχής ανέργων στα προγράμματα κατάρτι
σης, ακολουθώντας τις προτεραιότητες του ΕΚΤ. 

• Τον τρόπο ανάθεσης της υλοποίησης των προγραμμάτων στα ΚΕΚ. 
Το υπουργείο δημοσίευε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για τα ΚΕΚ εκείνα που πληρούσαν κάποιες βασικές προϋποθέσεις, 
μετά από την πιστοποίηση τους από το ΕΚΕΠΙΣ, προκειμένου να υπο
βάλουν τις προτάσεις τους. 

• Όριζε την Ειδική Επιτροπή και τα κριτήρια αξιολόγησης των προτά
σεων των ΚΕΚ. Η Ειδική Επιτροπή είχε τη δυνατότητα να εγκρίνει το 
σύνολο ή μέρος μιας πρότασης, να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό 
της πρότασης ή, ακόμη, τη γεωγραφική τους κατανομή. 
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• Κοινοποιούσε τις αποφάσεις της Επιτροπής στα ΚΕΚ, προκειμένου να 
τις αποδεχθούν και να υποβάλουν αναθεωρημένη πρόταση, για την 
οριστική έκδοση απόφασης ανάθεσης του έργου. Δηλαδή, δεν προ
βλεπόταν η διαδικασία διαγωνισμού για την επιλογή των αναδόχων, η 
τυχόν υποβολή ενστάσεων και η υπογραφή σύμβασης μεταξύ αναθέ
τουσας αρχής και αναδόχου. 

• Παρακολουθούσε την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρ
τισης, μέσω της πραγματοποίησης των ανθρωποωρών κατάρτισης 
(φυσικό αντικείμενο). 

• Ήλεγχε την επιλεξιμότητα του συνόλου των δαπανών των ΚΕΚ (οικο
νομικό αντικείμενο). Ελεγχόμενες ήταν όλες οι κατηγορίες δαπανών: 

- Εκπαιδευτών, 

- Καταρτιζομένων, 

- Επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης, 

- Άμεσες δαπάνες λειτουργίας (Διδακτικό υλικό, κτιριακός και λοιπός 
εξοπλισμός, αναλώσιμες πρώτες ύλες πρακτικής άσκησης, επιλο
γής καταρτιζομένων, κ.ά.), 

-Έμμεσες δαπάνες λειτουργίας, με ανώτατο επιτρεπτό όριο 25% του 
προϋπολογισμού (Δαπάνες υπεύθυνου του προγράμματος, διοικητι
κού προσωπικού, μετακινήσεων, διαμονής, δημοσιότητας, λειτουργι
κές δαπάνες συντήρησης και καθαριότητας και κάθε άλλης μορφής 
λειτουργικές δαπάνες). 

Κατά τη φάση υλοποίησης των προγραμμάτων, τα ΚΕΚ είχαν τη δυνα
τότητα εσωτερικής ανακατανομής των παραπάνω επιμέρους δαπανών, 
κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων που τους είχαν ανατεθεί, μέχρι 
15%, σε σχέση με τον προϋπολογισμό της εγκεκριμένης αναθεωρημένης 
πρότασης. Αυτή η δυνατότητα εξασφάλιζε την ευελιξία της λειτουργίας 
των ΚΕΚ. Ωστόσο, η μεταφορά κονδυλίων από την κατηγορία άμεσων 
δαπανών λειτουργίας στην κατηγορία έμμεσων δαπανών λειτουργίας δεν 
μπορούσε να ξεπεράσει τον προϋπολογισμό των έμμεσων δαπανών, που 
είχε οριστεί μέχρι το 25% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
ανά ΚΕΚ. Αυτός ο υποχρεωτικός όρος έθετε φραγμό στην υπέρβαση 
δαπανών, που δεν αφορούσαν άμεσα το αμιγώς εκπαιδευτικό έργο των 
ΚΕΚ. 
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Την επιλογή των ανέργων που θα συμμετείχαν στα προγράμματα ανα
λάμβαναν εξ ολοκλήρου τα ΚΕΚ, με τη βασική προϋπόθεση οι επιλεγέντες 
άνεργοι να διαθέτουν κάρτα ανεργίας, δηλαδή να έχουν γραφτεί ως άνερ
γοι στις τοπικές Υπηρεσίες Απασχόλησης του ΟΑΕΔ. 

Τα μέτρα που εφαρμόζονταν στο πλαίσιο του Β' ΚΠΣ και συνεχίστηκε η 
εφαρμογή τους και στο Γ' ΚΠΣ είναι τα ακόλουθα: 

1. Εναλλασσόμενη κατάρτιση ανέργων 

Τα προγράμματα υλοποιούνται από σχολές του ΟΑΕΔ που διαθέτουν 
εργαστηριακό εξοπλισμό. Περιλαμβάνουν τρία μέρη: τη θεωρητική και 
εργαστηριακή κατάρτιση μέσα στις εκπαιδευτικές μονάδες και την πρακτι
κή άσκηση που πραγματοποιείται στις επιχειρήσεις, σε θέσεις εργασίας 
αντίστοιχες με τις ανάγκες της κάθε ειδικότητας. 

Η διάρκεια του καθενός από τα παραπάνω μέρη διαφέρει, ανάλογα με την 
ειδικότητα. Η συνολική δε διάρκεια των προγραμμάτων ποικίλλει από 200 έως 
1.000 ώρες, ανάλογα με την ειδικότητα. Για την προετοιμασία της προκήρυ
ξης και τον προσδιορισμό των ειδικοτήτων και των αντικειμένων κατάρτισης, 
ο ΟΑΕΔ πραγματοποιεί σχετική δειγματοληπτική έρευνα στις επιχειρήσεις. 

2. Κατάρτιση ανέργων από τα πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΚΕΚ) 

Το μέτρο αυτό, το οποίο αποτελεί και αντικείμενο της ανάλυσης μας, 
στοχεύει στην απόκτηση ή βελτίωση των προσόντων συγκεκριμένων ομά
δων ανέργων, με σκοπό την κινητοποίηση και άμεση απασχόληση τους σε 
εργασία, που σχετίζεται με το αντικείμενο κατάρτισης. Μέσω των προ
γραμμάτων προβλέπεται η παροχή εξειδικευμένων θεωρητικών γνώσεων 
από τα ΚΕΚ και η σχετική με τη θεωρία πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επι
χειρήσεις. Η διάρκεια τους ορίζεται από 150 έως 400 ώρες. 

3. Προκατάρτιση ανέργων οικονομικών μεταναστών 

Η προκατάρτιση (εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας) αφορούσε άνερ
γους οικονομικούς μετανάστες. Στόχο έχει την εκμάθηση της ελληνικής 
γλώσσας προκειμένου να βελτιωθεί η απασχολησιμότητά τους, ή για να 
μπορέσουν να παρακολουθήσουν στη συνέχεια πρόγραμμα επαγγελματι
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κής κατάρτισης ανέργων. Οι καταρτιζόμενοι, με ευθύνη των ΚΕΚ, έπρεπε 
να εξεταστούν και πιστοποιηθούν από το Εθνικό Κέντρο της Ελληνικής 
Γλώσσας που εποπτεύεται από το υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη
σκευμάτων. Υλοποιήθηκαν 350 προγράμματα από 75 ΚΕΚ. Τα προγράμμα
τα παρακολούθησαν περίπου 7.000 άνεργοι οικονομικοί μετανάστες. 

4. Συνεχιζόμενη κατάρτιση ανέργων στα Κέντρα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης του ΟΑΕΔ (σήμερα «Επαγγελματική Κατάρτιση ΑΕ») 

Τα προγράμματα υλοποιούνται στα ΚΕΚ ΟΑΕΔ. Ζητούνται οι προτάσεις 
των ΚΕΚ σε ειδικότητες, οι οποίες προέρχονται από διερεύνηση των τοπι
κών αγορών εργασίας και από την συνεργασία των ΚΕΚ με τις Δημόσιες 
Υπηρεσίες Απασχόλησης και τους κοινωνικούς εταίρους. Η κατά τόπους 
υλοποίηση των προγραμμάτων ανακοινώνεται στις Δημόσιες Υπηρεσίες 
Απασχόλησης για την υπόδειξη ανέργων, μετά τη σύνταξη των ατομικών 
σχεδίων δράσης από τους εργασιακούς συμβούλους. 

5. Κατάρτιση ανέργων στα Μεγάλα Τεχνικά Έργα 

Πρόκειται για την εφαρμογή σχεδίων κατάρτισης και προώθησης της 
απασχόλησης ανέργων στα Μεγάλα Τεχνικά Έργα, από επιχειρήσεις - ανα
δόχους των έργων αυτών. 

Τα σχέδια που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις περιλαμβάνουν κυρίως: 
Αναλυτικό προσδιορισμό των αναγκών των εργοταξίων (ειδικότητες, 

αριθμό και χρονοδιάγραμμα απασχόλησης κατά ειδικότητα, χαρακτηριστι
κά ανά ειδικότητα, κλπ.). Επίσης, αναφέρεται η προοπτική απασχόλησης 
των καταρτιζομένων στο προτεινόμενο έργο ή σε άλλα, μετά τη λήξη της 
υποχρεωτικής απασχόλησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Τα 
προγράμματα αυτά έχουν μέση διάρκεια 500 ωρών. 

6. Κατάρτιση ανέργων στους τομείς του περιβάλλοντος και 
του πολιτισμού 

Τα προγράμματα αυτά αφορούν την κατάρτιση ανέργων για τους συγκε
κριμένους αυτούς τομείς. Περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση στα ΚΕΚ 
και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσι
ου τομέα. Η διάρκεια αυτών είναι 1.200 ώρες. 

109 



Αξιολόγηση της επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων στην Ελλάδα 

7. Κατάρτιση ανέργων για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων 
στη χρήση Η/Υ 

Στόχος του μέτρου ήταν η πιστοποίηση των καταρτισθέντων στις βασι
κές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (χρήση προγραμμάτων Word, Excel, Power 
Point, Internet), από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης, π.χ. 
ECDL, Cambridge International Diploma in IT, κ.ά. Αφορούσε ανέργους οι 
οποίοι δεν γνωρίζουν τη χρήση Η/Υ. Υλοποιήθηκαν 1.135 προγράμματα 
από 161 ΚΕΚ και τα παρακολούθησαν 20.000 άνεργοι. 

Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τα παραπάνω προγράμματα κατάρτι
σης (περιπτώσεις 1-6), ανέρχεται στο ποσό των 387 εκ. ευρώ, δηλαδή το 
19,36% των πόρων του ΕΠΑΕΚ55. Θα πρέπει να επισημάνουμε στο σημείο 
αυτό ότι στον προϋπολογισμό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται άλλες πρό
σθετες υλοποιούμενες ενέργειες κατάρτισης ανέργων του ΟΑΕΔ, ή ενταγ
μένες σε άλλα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα παραγωγικών ή μη 
υπουργείων, ή στα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα. 

Ειδικότερα, από το σύνολο των πόρων που διατίθενται για τα προγράμ
ματα κατάρτισης ανέργων (387 εκ. ευρώ), ένα σημαντικό μερίδιο διατέθη
κε ήδη για το μέτρο «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ» (περί
πτωση 2) και εκτιμάται σε 202,7 εκ. ευρώ, (10,1% των πόρων του ΕΠΑΕΚ). 
Το πρόγραμμα αυτό, λόγω του μεγέθους του, εφαρμόστηκε σε δύο 
φάσεις. Ο προϋπολογισμός της πρώτης εφαρμογής του μέτρου (περίοδος 
2001-2003), στο οποίο βασίζεται η ανάλυση μας, ανέρχεται σε 102,7 εκ. 
ευρώ και της δεύτερης εφαρμογής (περίοδος 2004-2006) ανέρχεται σε 100 
εκ. ευρώ, αντίστοιχα. Το ίδιο πρόγραμμα προβλέπονταν να επαναληφθεί 
και για τρίτη φορά εντός του 2006, μετά από πρόσθετη χρηματοδότηση 
του από το αποθεματικό επίδοσης του ΕΠΑΕΚ. 

55. Ειδικά το μέτρο «Κατάρτιση ανέργων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στη χρήση 
Η/Υ» (περίπτωση 7) είναι επαναλαμβανόμενο και δεν χρηματοδοτείται από το ΕΠΑΕΚ αλλά 
από το ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας». 
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5.1.2. Το θεσμικό πλαίσιο κατά την προγραμματική περίοδο του Γ" ΚΠΣ 
(2000-2006) 

Για την προγραμματική περίοδο του Γ ΚΠΣ μία βασική σύσταση της ΕΕ 
προς όλα τα κράτη μέλη ήταν η καλύτερη αξιοποίηση των κοινοτικών 
πόρων, μέσα από την αναζήτηση αποτελεσματικότερων μέτρων και την 
εξασφάλιση εκείνων των διοικητικών μηχανισμών που θα επέτρεπαν την 
αυστηρότερη παρακολούθηση και συστηματική αξιολόγηση τους. Το ίδιο 
επισημαίνεται από την ΕΕ και για την επόμενη προγραμματική περίοδο 
(2007-2013) στο πλαίσιο της ΕΣΑ. 

Στη βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1260/1999, εκδόθηκε από το Υπουρ
γείο Οικονομίας και Οικονομικών ο νόμος για την αποτελεσματικότερη δια
χείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΚΠΣ. Ο νόμος αυτός προέ
βλεπε, μεταξύ άλλων, την έκδοση υπουργικών αποφάσεων για τη σύσταση 
της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ, των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης και 
Εφαρμογής για όλα τα τομεακά και περιφερειακά προγράμματα, καθώς και 
της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού όλων των ενεργειών που συγχρηματο
δοτεί το ΕΚΤ.56 

• Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχει τη συνολική ευθύνη διαχείρισης 
του ΕΠ «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Γ' ΚΠΣ. 

• Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής έχει την ευθύνη της υλοποίησης των 
μέτρων εκείνων του ΕΠ «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», 
για τα οποία την ευθύνη υλοποίησης είχε το ίδιο το Υπουργείο. Δηλα
δή, η ειδική αυτή υπηρεσία αποτελεί τον «τελικό δικαιούχο» του 
Υπουργείου για την εφαρμογή των ενεργητικών μέτρων, που κατά 
κύριο λόγο αφορούσαν την κατάρτιση ανέργων. Η Υπουργική Απόφα
ση σύστασης της Υπηρεσίας αυτής ορίζει τις αρμοδιότητες της και 
τον τρόπο εκτέλεσης των πράξεων αυτών, με την ανάθεση τους σε 
εξωτερικούς αναδόχους. 

• Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού έχει την αρμοδιότητα εκπόνησης 
κανονισμών εφαρμογής ενεργειών συγχρηματοδοτούμενων από το 

56. Η σύσταση των ειδικών υπηρεσιών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ
στασίας προβλέπεται από το Νόμο του ΥΠΕΘΟ με αριθμ. 2860/2000, «Διαχείριση, παρα
κολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», ως απο
τέλεσμα των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1260/1999 (Άρθρα 9 «Ορισμοί» και 34 
«Διαχείριση από τη Διαχειριστική Αρχή». 
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ΕΚΤ, συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης όλων των δρά
σεων που συγχρηματοδοτεί το ΕΚΤ. Παράλληλα, τηρεί το Μητρώο 
των αξιολογητών για τις προσφορές εξωτερικών αναδόχων.57 

Το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου «Κατάρτιση Ανέργων σε 
πιστοποιημένα ΚΕΚ» ορίζεται από: 

• Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική 
Κατάρτιση» (ΕΠΑΕΚ) και ειδικότερα το αντίστοιχο Συμπλήρωμα Προ
γραμματισμού (ΣΠ), που αναλύει τις δράσεις και τους επιδιωκόμε
νους ποσοτικοποιημένους στόχους, τους ωφελούμενους, τα διαθέσι
μα μέσα, τις διαδικασίες και τους φορείς εφαρμογής, καθώς και τους 
δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης των ενεργειών επαγγελ
ματικής κατάρτισης ανέργων. 

• Τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την απασχόληση, που συνδέονται 
άμεσα με το πολυετές ΕΠΑΕΚ. Αμφότερα δε σχετίζονται άμεσα με 
τους στόχους και τις προτεραιότητες της ΕΣΑ και των ΔΤ, που την 
χρηματοδοτούν. 

• Το ενιαίο σύστημα διαχείρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιο
λόγησης των ενεργειών κατάρτισης (ΕΣΔΕΚ), που καταρτίστηκε με 
ευθύνη της ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού.58 Το ΕΣΔΕΚ, καθορίζει με 
ενιαίο τρόπο τη διαχείριση, τις προδιαγραφές, τους γενικούς και ειδι
κούς όρους υλοποίησης και τον τρόπο επιλογής των εξωτερικών ανα
δόχων του μέτρου. 

• Την Υπουργική Απόφαση προκήρυξης των προγραμμάτων κατάρτι
σης ανέργων. Με την έκδοση υπουργικής απόφασης προβλέπεται η 
διαδικασία ανάθεσης των ενεργειών-προγραμμάτων κατάρτισης με τη 
διενέργεια δημόσιου διεθνή διαγωνισμού, με κριτήριο επιλογής ανα
δόχων (ΚΕΚ) τη συμφερότερη προσφορά για το Δημόσιο. Στην προ
κήρυξη εξειδικεύονται ακόμη περισσότερο οι προδιαγραφές και οι 

57. Όπως προηγουμένως. 
58. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοι
νοτικών και άλλων Πόρων, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων 
του ΕΚΤ, Υπ. Απόφαση (4033/26-7-2001), όπως αναθεωρήθηκε με την Υπ. Απόφαση 
(112809/26-6-2002): «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και 
Ελέγχου των ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ 
στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, (2000-2006), για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπε
ριέχουν δράσεις Κατάρτισης». 
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όροι εφαρμογής και παρακολούθησης των προγραμμάτων, στο πλαί
σιο των όσων ορίζονται από το ΕΣΔΕΚ. Την ευθύνη της ενέργειας 
αυτής έχει η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων 
ενεργειών από το Ε KT. 

5.1.3. Διαφορές στη διαδικασία εφαρμογής του μέτρου μεταξύ του Β' 
και Γ ΚΠΣ 

Η διαδικασία ανάθεσης των προγραμμάτων διαφοροποιήθηκε σε 
σύγκριση με το παρελθόν, με σκοπό την αντικειμενικότερη κατανομή των 
πόρων μεταξύ των ΚΕΚ, ανάλογα με τη βαθμολογική τους κατάταξη στον 
πίνακα αποτελεσμάτων του διενεργούμενου διαγωνισμού. Αντί της πρό
σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εφαρμόζεται η «οιονεί αγορά» στο 
χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων. Διενεργείται δημόσιος 
διεθνής διαγωνισμός με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής των 
αναδόχων τη συμφερότερη προσφορά για το Δημόσιο. Έτσι, για την επι
λογή των ΚΕΚ που θα αναλάμβαναν να υλοποιήσουν τα προγράμματα 
ανέργων κατά το Γ' ΚΠΣ, εφαρμόστηκε η κοινοτική νομοθεσία του Κανονι
σμού (ΕΚ) 92/50 ως προς τη διαδικασία διαγωνισμού-ανάθεσης έργων για 
την παροχή υπηρεσιών, ακολουθώντας μάλιστα τις ίδιες ακριβώς διαδικα
σίες με εκείνες που προβλέπονται και για τους διαγωνισμούς προμηθειών 
του Δημοσίου.59 Στόχος ήταν η εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας επι
λογής των αναδόχων των έργων, με μοναδικό κριτήριο τη συμφερότερη 
προσφορά (συνδυασμός καλύτερης τεχνικής και οικονομικής προσφοράς). 
Παρά το γεγονός ότι ο διαγωνισμός ήταν διεθνής, η συμμετοχή ξένων 
εκπαιδευτικών φορέων προσκρούει στην έλλειψη του υποχρεωτικού όρου 
συμμετοχής στο διαγωνισμό που ήταν η πιστοποίηση τους από το ΕΚΕΠΙΣ. 
Ο διαγωνισμός του ΕΚΕΠΙΣ για την πιστοποίηση των ΚΕΚ δεν είχε διεθνή 
χαρακτήρα. Βέβαια, ανάλογη είναι και η πρακτική που ακολουθείται και 
στα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Παρά το γεγονός ότι, ειδικά για την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής 
κατάρτισης, η Κοινοτική Οδηγία 92/1950, στο παράρτημα II, προβλέπει τη 

59. Ο ανοιχτός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ "για τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
υπηρεσιών", όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδ. 97/52 καθώς και τις διατάξεις του ΠΔ 
346/98 (ΦΕΚ 230/Α/12-10-1998), «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδ. 92/50», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΠΔ 18/2000 (ΦΕΚ 15/Α/3-2-2000). 
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δυνατότητα εφαρμογής ελαφρύτερων-απλούστερων διαδικασιών, η Υπη
ρεσία Εφαρμογής, μη έχοντας άλλο θεσμικό εργαλείο (εξειδίκευση της 
δυνατότητας αυτής νομοθετικά), εφάρμοσε υποχρεωτικά την οδηγία ως 
έχει, ακολουθώντας όλες τις χρονοβόρες και πολύπλοκες διαδικασίες διε
νέργειας των διαγωνισμών του Δημοσίου, με τον καθορισμό κριτηρίων 
αξιολόγησης και τις 3 φάσεις του διαγωνισμού: Αποσφράγιση των προ
σφορών, αξιολόγηση της τεχνικής και κατόπιν της οικονομικής προσφοράς 
για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την επιλογή 
των αναδόχων των έργων. Για κάθε μία από τις τρεις αυτές φάσεις του δια
γωνισμού προβλέπεται η υποβολή ενστάσεων εκ μέρους των αναδόχων και 
η εξέταση αυτών από την αναθέτουσα Αρχή. Πριν από την υπογραφή των 
συμβάσεων προηγείται ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως προς την 
εγκυρότητα του διαγωνισμού. 

Αντί της Ειδικής Επιτροπής που όριζε το Υπουργείο για την επιλογή των 
αναδόχων, η επιλογή πλέον βασίζεται κατά 80% στην αξιολογική κρίση ανε
ξάρτητων εμπειρογνωμόνων και κατά 20% στην Επιτροπή διενέργειας του 
Διαγωνισμού.60 Με τον τρόπο αυτό προκύπτει η τελική βαθμολογική κατά
ταξη των προσφορών. 

Οι ανάδοχοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης επί των αποτελε
σμάτων του διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι και κατά το παρελθόν μπο
ρούσαν να υποβάλλουν αιτήσεις θεραπείας, αλλά η τηρούμενη διαδικασία 
δεν είχε τις ίδιες δεσμεύσεις για την Αναθέτουσα Αρχή, όπως αυτές που 
έχει σήμερα η διαδικασία της υποβολής των ενστάσεων, για τις οποίες ενη
μερώνεται το Ελεγκτικό Συνέδριο πριν από την ολοκλήρωση του ελέγχου 
νομιμότητας. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας του διαγωνισμού (προ-
συμβατικός έλεγχος) από το Ελεγκτικό Συνέδριο ακολουθεί η υπογραφή 
των συμβάσεων μεταξύ αναθέτουσας αρχής και αναδόχων. 

Δεν ελέγχεται πλέον η επιλεξιμότητα του συνόλου των δαπανών των 
ΚΕΚ. Ελεγχόμενες είναι μόνο οι δαπάνες εκπαιδευτών και επιχειρήσεων, 
για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών κατάρτι
σης, καθώς και οι δαπάνες καταρτιζομένων, που αποτελούνται από τις 
μεταβιβαστικές πληρωμές εκπαιδευτικών επιδομάτων στους ανέργους, 
μέσω των ΚΕΚ. Οι λοιπές άμεσες και το σύνολο των έμμεσων δαπανών δεν 
ελέγχονται. 

60. Η αξιολόγηση από ανεξάρτητους αξιολογητές ανατέθηκε σε περίπου 200 ιδιώτες αξιο-
λογητές του Μητρώου αξιολογητών, που τηρεί η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού. 
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Με την ακολουθούμενη διαδικασία εφαρμογής της οιονεί αγοράς για 
την επιλογή αναδόχων προσφοράς των υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρ
τισης, δεν ισχύει πλέον ο περιορισμός (15%), που ίσχυε στο παρελθόν, για 
την ανακατανομή των επιμέρους δαπανών στη φάση υλοποίησης των προ
γραμμάτων. Επίσης, δεν ελέγχονται οι άμεσες ή έμμεσες δαπάνες που 
αφορούσαν το μη εκπαιδευτικό έργο. Οι έμμεσες δαπάνες δεν περιορίζο
νται, όπως παλαιότερα, στο 25% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογι
σμού ανά ΚΕΚ. Δηλαδή, αυτός ο υποχρεωτικός όρος, ο οποίος έθετε φραγ
μό στην υπέρβαση έμμεσων δαπανών που δεν αφορούσαν το αμιγώς 
εκπαιδευτικό έργο, δεν υφίσταται πλέον, στο πλαίσιο λειτουργίας της οιο
νεί αγοράς και της εισαγωγής του ανταγωνισμού μεταξύ των ΚΕΚ. 

Η απαλοιφή του όρου αυτού δημιουργεί κινδύνους ανακατανομής των 
κονδυλίων του προϋπολογισμού υπέρ των μη άμεσων εκπαιδευτικών δρα
στηριοτήτων και αποδυνάμωσης των παραγόντων εκείνων που συμβάλλουν 
στην ποιοτική αναβάθμιση της κατάρτισης. Κατόπιν αυτού αναμένουμε 
υπέρβαση των δαπανών που δεν αφορούν το αμιγώς εκπαιδευτικό έργο. 
Με δεδομένο δε το γεγονός ότι το τελικό αποτέλεσμα κατάρτισης είναι 
ουσιαστικά μη ελεγχόμενο (πιστοποίηση προσόντων ή υποχρεωτικός όρος 
προώθησης ανέργων στην απασχόληση), το τελικό αποτέλεσμα που ανα
μένουμε είναι να έχουμε απολογιστικά υπέρβαση των έμμεσων δαπανών με 
αρνητικές συνέπειες στο αποτέλεσμα της κατάρτισης. 

Ακόμη, μεταξύ των μειονεκτημάτων του εφαρμοζόμενου σήμερα συστή
ματος (Κανονισμός 92/50 για τους διαγωνισμούς του Δημοσίου) συγκατα
λέγονται : 

• Η πολύπλοκη διαδικασία επιλογής των αναδόχων, σε συνδυασμό με 
τις χιλιάδες των προσφορών προγραμμάτων που υποβάλλονται ανά 
έργο (Για την ανάθεση 1.160 προγραμμάτων της περιόδου 2001-2003, 
αξιολογήθηκαν πάνω από 6.000 προγράμματα και πραγματοποιήθη
καν τουλάχιστον 12.000 αξιολογήσεις, που κόστισαν πάνω από 5 εκατ. 
ευρώ, εάν λάβουμε υπόψη και τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής 
των εκτός Αθηνών αξιολογητών). 

• Οι χρονοβόρες διαδικασίες υποβολής και απαντήσεων επί των ενστά
σεων. 

• Η χρονοβόρα διαδικασία του προσυμβατικού ελέγχου και του ελέγ
χου από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), πριν την υπο
γραφή των συμβάσεων. 
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Αρκεί να σημειωθεί ότι η όλη διαδικασία της ανάθεσης υλοποίησης του 
μέτρου στους εκπαιδευτικούς φορείς απαιτούσε τουλάχιστον 7 μήνες 
(περίπου 2 μήνες η διαδικασία προκήρυξης για την υποβολή προσφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεων, 2 μήνες για την αξιολόγηση, 1 
μήνας για την εξέταση και τις απαντήσεις επί των ενστάσεων, 1 μήνας για 
την έκδοση των πιστοποιητικών του ΕΣΡ, τουλάχιστον 2 μήνες για τον έλεγ
χο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και περίπου 1 μήνας για την προετοιμασία, 
την κατάρτιση και υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής 
και αναδόχων). 

5.2. Οι επιμέρους ρυθμίσεις για την εφαρμογή του μέτρου «Κατάρτιση 
ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(2001-2003)» 

Η ποιοτική ανάλυση συμβάλλει στην πληρέστερη κατανόηση και ερμη
νεία των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του μέτρου υλοποίησης προ
γραμμάτων κατάρτισης ανέργων. Για το λόγο αυτό, στην παρούσα ενότητα 
θα ασχοληθούμε με το σύνολο των επίσημων εκείνων εγγράφων που απαρ
τίζουν το θεσμικό πλαίσιο καθορισμού του στόχου, της εφαρμογής, παρα
κολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης του προαναφερθέντος μέτρου. 

5.2.1. Ο στόχος του μέτρου, οι αναμενόμενες επιπτώσεις και η δυνατό
τητα αποτίμησης τους 

Σύμφωνα με το ΕΠΑΕΚ, στόχος του μέτρου είναι:61 

1. Η βελτίωση των προσόντων των ανέργων. 
2. Η ποιοτική αναβάθμιση των αναλυτικών προγραμμάτων κατάρτισης. 
3. Η άμεση απασχόληση των ανέργων μετά την ολοκλήρωση της κατάρ

τισης.62 

61. Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση 
και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Π ΚΠΣ, «Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων του 
Μέτρου και σημαντικότητα ως προς την επίτευξη του στόχου του Μέτρου», καθώς και 
Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του ΕΠ «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», 
Άξονας 3 (Μέτρο 3.1). 
62. Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΕΣΔΑ 2002, σελ. 29 «Η αποτελεσματικότη
τα των ενεργών πολιτικών απασχόλησης (π.χ. επαγγελματική κατάρτιση) κρίνεται κυρίως 
από τη συμβολή τους στη μείωση της ανεργίας, μέσα από την άμεση προώθηση των 
καταρτιζομένων στην απασχόληση». 
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4. Η σύνδεση της κατάρτισης ανέργων με την απασχόληση τους στο 
αντικείμενο της κατάρτισης, μέσω της συνεργασίας των ΚΕΚ με τα 
ΚΠΑ που θα τους υποδείξουν ανέργους, σύμφωνα με το Ατομικό Σχέ
διο Δράσης (ΑΣΔ). 

5. Η πρόληψη της μακροχρόνιας ανεργίας, με προτεραιότητα στις ομά
δες στόχους, όπως αυτές εμφανίζονται στα Κεφάλαια 3 και 4. 

Από τους προαναφερθέντες στόχους του ΕΠΑΕΚ, στο πλαίσιο της 
παρούσας εργασίας, θεωρούμε ότι οι στόχοι 1 και 2 δεν μπορούν να ελεγ
χθούν και αξιολογηθούν. Το αποτέλεσμα των επιδιώξεων αυτών εξαρτάται 
από το κατά πόσο η παρεχόμενη κατάρτιση συνδέεται άμεσα με τις ανά
γκες των ανέργων και της αγοράς εργασίας, είναι κοινά αναγνωρίσιμη και 
έχει κάποια αγοραία αξία, ώστε να έχει κάποιο αντίκρισμα για τον άνεργο. 
Έτσι, αυτό που έχει σημασία και στο οποίο πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη 
προσοχή, στη βάση των παραπάνω επιμέρους στόχων, είναι το τελικό απο
τέλεσμα και οι θετικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του μέτρου, όπως 
ορίζονται στους μετρήσιμους στόχους 3, 4 και 5. Δηλαδή, ποιοι και πόσοι 
από τους ανέργους που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα κατάρτισης: 

• Προωθήθηκαν στην απασχόληση μετά την ολοκλήρωση της κατάρτι
σης, με δεδομένη την ανεργία της περιοχής που υλοποιείται το πρό
γραμμα και τα χαρακτηριστικά των ανέργων (ηλικία, αρχικό επίπεδο 
εκπαίδευσης, προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, διάρκεια ανεργίας 
πριν την κατάρτιση κ.ά.). 

• Πόσοι κατέλαβαν σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης θέσεις εργα
σίας. 

• Πόσοι ανήκουν στις προκαθορισμένες ομάδες στόχους με προτεραι
ότητα. 

Το πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων έχει βραχυχρόνια διάρκεια και στο
χεύει στην απασχόληση των ανέργων. Δεν αποσκοπεί στη γενικότερη 
μεταβίβαση γνώσεων γενικού περιεχομένου, υποκαθιστώντας τη γενική ή 
την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση. Η βελτίωση των προσόντων των 
ανέργων θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί άμεσα μόνο εφόσον είχε ολοκλη
ρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρ
τισθέντων από το ΕΚΕΠΙΣ, ενώ έμμεσα μπορεί να επιβεβαιωθεί μόνο από το 
κατά πόσο επηρεάζει το βαθμό επίτευξης των στόχων των περιπτώσεων 3 
και 4, λαμβάνοντας όμως υπόψη και άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες 
επίδρασης. 
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Σε προγράμματα κατάρτισης που παρέχουν κυρίως εξειδικευμένες και 
όχι γενικότερες τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις, όπως συμβαίνει με 
το προγράμματα κατάρτισης που εξετάζουμε, η βελτίωση των προσόντων 
των ανέργων (στόχος 1) είναι χωρίς νόημα εάν το αντικείμενο στο οποίο 
καταρτίσθηκαν δεν έχει σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στην 
οποία απευθύνονται. Από την άλλη πλευρά, η ποιοτική αναβάθμιση των 
αναλυτικών προγραμμάτων κατάρτισης (στόχος 2) εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες, όπως π.χ. το περιεχόμενο των ενοτήτων της θεωρητικής και 
πρακτικής εκπαίδευσης, τη μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων, τη χρήση 
των εκπαιδευτικών μέσων και του εκπαιδευτικού υλικού, την ικανότητα των 
εκπαιδευτών, την οργανωτική δομή του εκπαιδευτικού φορέα, τα συστή
ματα εσωτερικής αξιολόγησης στα οποία συμμετέχουν οι εκπαιδευόμενοι 
και οι εκπαιδευτές κ.ά. Το γεγονός ότι στο ΕΣΔΕΚ προσδιορίζονται οι όροι 
και οι προδιαγραφές τις οποίες πρέπει να πληρούν τα προγράμματα, δεν 
είναι αρκετό. Τα αναλυτικά προγράμματα αξιολογήθηκαν από δεκάδες 
αξιολογητές του Μητρώου αξιολογητών, οι οποίοι απλά εκφράζουν την 
προσωπική τους άποψη και ανάλογα βαθμολογούν τα προγράμματα που 
υποβάλλουν με την τεχνική τους προσφορά τα ΚΕΚ. Επομένως, δεν μπορεί 
να θεωρηθεί ότι η ποιοτική αναβάθμιση των αναλυτικών προγραμμάτων 
κατάρτισης αποτελεί στόχο του προγράμματος κατάρτισης, αλλά ολόκλη
ρου του συστήματος. Ειδικότερα, ο στόχος αυτός σχετίζεται με την ενέρ
γεια πιστοποίησης των αναλυτικών προγραμμάτων κατάρτισης που θα 
υλοποιήσει το ΕΚΕΠΙΣ, σε συνεργασία με το ΠΑΕΠ. Έτσι, και στην περί
πτωση του στόχου αυτού, μόνο έμμεσα μπορούμε να εκτιμήσουμε το 
βαθμό επίτευξης του, από το κατά πόσο επηρεάζει το βαθμό επίτευξης των 
στόχων των περιπτώσεων 3 και 4. Δηλαδή, όταν τα ΚΕΚ ανταγωνίζονται για 
την υποβολή καλύτερων προγραμμάτων, τότε τα προγράμματα που βαθ
μολογήθηκαν με υψηλή βαθμολογία θα πρέπει να χαρακτηρίζονται και με 
τις περισσότερες τοποθετήσεις καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας που 
σχετίζονται με την κατάρτιση, λαμβανομένων υπόψη και άλλων προσδιορι
στικών παραγόντων. Όμως, ο ανταγωνισμός μεταξύ των ΚΕΚ για την καλύ
τερη βαθμολόγηση της προσφοράς τους και την ανάληψη μεγαλύτερου 
έργου δεν συμβάλλει στην προώθηση των καταρτισθέντων στην απασχό
ληση. Το στοιχείο των τοποθετήσεων ανέργων σε θέσεις εργασίας αφενός 
μεν δεν αποτελεί υποχρεωτικό συμβατικό όρο, αφετέρου δεν αποτελεί 
στοιχείο αξιολόγησης των ΚΕΚ για μελλοντικούς διαγωνισμούς. Βεβαίως, 
το ΕΚΕΠΙΣ στη συνεχιζόμενη "on going" αξιολόγηση των πιστοποιημένων 
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ΚΕΚ, εξετάζει την επίδοση των ΚΕΚ ως προς τις τοποθετήσεις ανέργων. Με 
πρόσφατη όμως ρύθμιση, ο βαθμός του ΕΚΕΠΙΣ λαμβάνεται υπόψη για τη 
δυνατότητα συμμετοχής των ΚΕΚ σε ένα διαγωνισμό και όχι για τη βαθμο
λογική του κατάταξη για την ανάθεση προγραμμάτων. 

Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση (ΕΣΔΑ) 2002: 

Η αποτελεσματικότητα του μέτρου της επαγγελματικής κατάρτισης 
ανέργων από τα πιστοποιημένα ΚΕΚ κρίνεται από τη συμβολή του μέτρου 
για την προώθηση τους στην απασχόληση. Ωστόσο, τόσο στο ΕΠΑΕΚ όσο 
και στο ΕΣΔΑ 2002, ο επιδιωκόμενος στόχος της άμεσης απασχόλησης, 
μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, εναλλάσσεται με το μη ποσοτικο-
ποιημένο στόχο βελτίωσης της απασχολησιμότητας των ανέργων.63 Ο βαθ
μός επίτευξης του στόχου αυτού είναι ακόμη δυσκολότερο να εκτιμηθεί, 
αφού αφορά τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις του μέτρου, που μπορεί 
να εκδηλωθούν μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Γι' αυτό το λόγο, σε 
κανένα σημείο δεν αναφέρεται ο τρόπος μέτρησης του βαθμού επίτευξης 
αυτού του στόχου. Σύμφωνα με το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών 
Κατάρτισης (ΕΣΔΕΚ-2001) και το αναθεωρημένο (ΕΣΔΕΚ-2002), στόχος 
είναι η βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης, ώστε να οδηγεί τους 
καταρτισθέντες στην απασχόληση εντός τεσσάρων μηνών μετά το πέρας 
της κατάρτισης και μάλιστα σε θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την 
κατάρτιση.64 

Το ΕΣΔΕΚ συγκεκριμενοποιεί και καθιστά μετρήσιμο το στόχο που ανα
φέρεται στο ΕΠΑΕΚ και στο ΕΣΔΑ 2002. Ο στόχος αυτός επιδιώκεται από 
το ΕΣΔΕΚ, αλλά δεν αποτελεί δεσμευτικό όρο. Απλά επιδιώκεται με τη 
θέσπιση κριτηρίων αξιολόγησης των ενεργειών κατάρτισης, στη φάση της 
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των ΚΕΚ και όχι στη φάση ολοκλή
ρωσης των προγραμμάτων από το αποτέλεσμα που προκύπτει στην απα
σχόληση των καταρτισθέντων. Η αποτίμηση των τελικών αποτελεσμάτων 
της κατάρτισης, ως προς την προώθηση των καταρτισθέντων στην απα
σχόληση, ουσιαστικά ταυτίζεται με την εκ των προτέρων αξιολόγηση της 

63. ΕΣΔΑ 2002, παράγρ.2, σελ. 29. 
64. Υπ. Απόφαση (4033/26-7-2001), όπως αναθεωρήθηκε με την Υπ. Απόφαση (112809/26-
6-2002): «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελεγχου των 
Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ. 
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τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζόμενων προμηθευτών των υπηρεσιών 
κατάρτισης. Προφανώς, ο ποσοτικοποιημένος στόχος «εντός 4 μηνών» 
είναι στην ευχέρεια του εκάστοτε τελικού δικαιούχου να τον συμπεριλάβει 
στη σύμβαση που καταρτίζει με τον ανάδοχο φορέα υλοποίησης προ
γραμμάτων. Δηλαδή κάθε τελικός δικαιούχος πράττει κατά την κρίση του, 
για ένα τόσο σημαντικό θέμα που θα βοηθούσε και στη συγκρισιμότητα 
επίδοσης μεταξύ των φορέων κατάρτισης. Εφόσον και το ΕΣΔΕΚ, που απο
τελεί το γενικό πλαίσιο-κανόνα εφαρμογής προγραμμάτων κατάρτισης, 
δεν προβλέπει κάτι για το τελικό αποτέλεσμα της κατάρτισης ως προς την 
απασχόληση των καταρτισθέντων, ουσιαστικά δεν παρέχεται η δυνατότη
τα συμβατικών δεσμεύσεων των ΚΕΚ για το αποτέλεσμα αυτό. 

Με την προβλεπόμενη συνεργασία μεταξύ των ΚΠΑ και των ΚΕΚ, όπως 
καθορίζεται από το ΕΣΔΕΚ, επιδιώκεται ο στόχος της πρόληψης της ανερ
γίας και η κατά προτεραιότητα προώθηση στην κατάρτιση και την απα
σχόληση των ομάδων στόχων που καθορίζει το ΕΠΑΕΚ.65 

Στη βάση των προαναφερθέντων προδιαγραφών και όρων που θέτει το 
ΕΣΔΕΚ για την εφαρμογή των προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων, καθώς 
και των διαδικασιών που ορίζονται στο άρθρο 6, για την ανάθεση της υλο
ποίησης των ενεργειών κατάρτισης σε εξωτερικούς αναδόχους (εφαρμογή 
της οιονεί αγοράς), καθορίζεται το περιεχόμενο της προκήρυξης του 
έργου. 

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση προκήρυξης του μέτρου/έργου για την 
επιλογή των εξωτερικών αναδόχων εφαρμογής του: 

Ως στόχος του μέτρου ορίζεται: 

1. Η τοποθέτηση των καταρτισθέντων σε κατάλληλες θέσεις εργασίας 
εντός εξαμήνου μετά το τέλος της κατάρτισης. Το νόημα της «κατάλληλης 
θέσης εργασίας» μπορεί να ερμηνευθεί εδώ ως η σύνδεση μεταξύ του 
αντικειμένου απασχόλησης και του αντικειμένου κατάρτισης. 

2. Η πρόληψη της ανεργίας των ομάδων στόχων, με την αύξηση της 
προσαρμοστικής τους ικανότητας και των δυνατοτήτων απασχόλησης 
τους. 

65. Βλέπε Κεφ. 4 και ΕΣΔΑ 2001 και 2002. 
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Πιο συγκεκριμένα, στην προκήρυξη ορίζονται τα ακόλουθα: 

• Η προώθηση στην αγορά εργασίας των νέων κάτω των 25 ετών, πριν 
συμπληρώσουν 6 μήνες ανεργίας και των άνω των 25 ετών, πριν 
συμπληρώσουν 12μηνη διάρκεια ανεργίας, με την προσφορά ευκαι
ριών κατάρτισης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, απασχόλησης 
κ.ά. Η συμμετοχή των ανέργων των κατηγοριών αυτών θα πρέπει να 
αποτελεί το 60% του συνόλου των ωφελουμένων. 

• Η ενίσχυση των γυναικών με τη συμμετοχή τους σε ποσοστό 60% στο 
σύνολο των ωφελουμένων. 

• Η συμμετοχή ατόμων που προέρχονται από πληθυσμιακές ομάδες 
που αποκλείονται ή απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργα
σίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 10%.66 

Συμπερασματικά, από τη μέχρι τώρα ανάλυση των επιδιωκόμενων στό
χων, με εξαίρεση τα ποσοτικά μεγέθη των κατηγοριών των ωφελουμένων, 
δεν προκύπτει σταθερότητα, ομοιογένεια και σαφήνεια στη διατύπωση 
τους. 

Κατά το ΕΠ «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση και Προώθηση 
στην Απασχόληση» του Β' ΚΠΣ, ο διατυπωμένος στόχος των προγραμμά
των κατάρτισης ανέργων ήταν « ...η βελτίωση της απασχολησιμότητας και 
κατά το δυνατόν της απασχόλησης των ανέργων, σε θέσεις εργασίας σχε
τικές με το αντικείμενο κατάρτισης». 

Κατά το ΕΠ «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Γ' ΚΠΣ, ο 
διατυπωμένος στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων γίνεται 
σαφέστερος και μετρήσιμος. Ωστόσο, ο στόχος αυτός, κατά την προ
γραμματική αυτή περίοδο του Γ' ΚΠΣ, δεν εμφανίζεται με μία ενιαία δια
τύπωση μεταξύ των διαφόρων εγγράφων που αποτελούν το σχετικό 
θεσμικό πλαίσιο. Άλλοτε ο στόχος ορίζεται ως η βελτίωση της απασχολη-

66. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει: Άτομα με κινητικές αναπηρίες, άτομα με βαριές κινη
τικές ή πολλαπλές αναπηρίες, άτομα με νοητική στέρηση, άτομα με προβλήματα αισθητη
ρίων οργάνων, άτομα με ψυχικές ασθένειες που διαβιούν εκτός ιδρυμάτων, παλιννοστού
ντες, πρόσφυγες, μετανάστες, φυλακισμένους, αποφυλακισμένους, ανήλικους παραβά
τες, πρώην χρήστες ουσιών ή άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης, ειδικές 
πολιτισμικές ομάδες, άτομα που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας σε 
περιοχές ή κλάδους υψηλής ανεργίας, μακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών, ειδικές 
κατηγορίες γυναικών που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό. 
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σιμότητας των καταρτισθέντων (ΕΠΑΕΚ και ΕΣΔΑ 2002), άλλοτε ως η προ
ώθηση των καταρτισθέντων στην απασχόληση εντός της περιόδου ενός 
τετραμήνου από την ολοκλήρωση της κατάρτισης, σε θέση εργασίας σχε
τική με το αντικείμενο κατάρτισης (ΕΣΔΕΚ, ΚΥΑ αριθμ. 4033/2001), και 
άλλοτε, σύμφωνα με την προκήρυξη, ως η προώθηση των καταρτισθέντων 
σε κατάλληλη απασχόληση εντός εξαμήνου από την ολοκλήρωση της 
κατάρτισης. 

Στην προκήρυξη του έργου αναφέρεται επίσης ότι: «...σε κάθε περί
πτωση, είτε οι καταρτιζόμενοι έκαναν την πρακτική τους άσκηση στις δια
θέσιμες δομές του ΚΕΚ, είτε στις επιχειρήσεις, η τοποθέτηση τους σε 
θέσεις εργασίας μετά το τέλος της κατάρτισης, θα ληφθεί υπόψη στην on
going αξιολόγηση του έργου των ΚΕΚ από το ΕΚΕΠΙΣ, καθώς και από την 
αναθέτουσα αρχή, η οποία στα μελλοντικά κριτήρια αξιολόγησης θα εντά
ξει το κριτήριο τοποθέτησης των καταρτισθέντων μετά την κατάρτιση, ως 
ένα από τα βασικότερα κριτήρια αξιολόγησης των ΚΕΚ. Η περίπτωση αδυ
ναμίας ενός ΚΕΚ να τοποθετήσει σημαντικό αριθμό καταρτισθέντων σε 
θέσεις εργασίας, μπορεί να αποτελέσει αιτία αποκλεισμού του».67 

Ο παραπάνω όρος που τέθηκε στην προκήρυξη του έργου, ο οποίος δεν 
προβλέπεται από το ΕΣΔΕΚ, δεν μπορούσε νομικά να εφαρμοσθεί σε μελ
λοντικούς διαγωνισμούς. Για το λόγο αυτό δεν αποτέλεσε και όρο των συμ
βάσεων. Η αξιολόγηση των ΚΕΚ στη φάση λειτουργίας τους διενεργείται 
από το ΕΚΕΠΙΣ. Κατά την αξιολόγηση αυτή λαμβάνεται υπόψη και βαθμο
λογείται η επίδοση των ΚΕΚ στην προώθηση των καταρτισθέντων στην 
απασχόληση. Ο βαθμός πιστοποίησης των ΚΕΚ δεν συνεκτιμάται πλέον, 
σύμφωνα με νεώτερες ρυθμίσεις, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 
προσφορών των ΚΕΚ, στο πλαίσιο διενεργούμενων διαγωνισμών ανάθεσης 
έργου. Ο βαθμός του ΕΚΕΠΙΣ μπορεί να λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν εξε
τάζεται η δυνατότητα συμμετοχής των ΚΕΚ στο διαγωνισμό και όχι στη 
βαθμολογική κατάταξη του πίνακα ανάθεσης του έργου στα ΚΕΚ. 

Στην πλέον πρόσφατη δε αναθεώρηση του ΕΣΔΕΚ, όπου απλοποιούνται 
οι διαδικασίες αξιολόγησης των προσφορών των ΚΕΚ, τέτοιος όρος δεν 
υπάρχει. Έτσι, οι διαγωνιζόμενοι κρίνονται - αξιολογούνται ως προς τις 
προθέσεις τους μόνο. Θα πρέπει δε να σημειώσουμε εδώ ότι αυτό αποτε-

67. Υπ. Απόφαση προκήρυξης του έργου «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ» 
(ΦΕΚ 1086/Β/21-8-2001) . 
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λεί ένα γενικό χαρακτηριστικό όλων των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων 
κατάρτισης ανέργων και γενικότερα εκείνων των ενεργητικών μέτρων, η 
υλοποίηση των οποίων ανατίθεται σε εξωτερικούς αναδόχους. 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε όλα τα παραπάνω έγγραφα (ΕΠΑΕΚ, 
ΕΣΔΑ, ΕΣΔΕΚ και την υπουργική απόφαση προκήρυξης του έργου) δεν θα 
πρέπει να αναμένουμε θετική συσχέτιση μεταξύ βαθμολογίας του ΚΕΚ και 
επίδοσης του στις τοποθετήσεις ανέργων που κατάρτισε. Από τα παραπά
νω προκύπτει ότι αυτό το οποίο ενδιαφέρει τους υπεύθυνους των φορέων 
κατάρτισης δεν θα είναι το μη ελεγχόμενο εκ των υστέρων αποτέλεσμα της 
κατάρτισης αλλά η καλή περιγραφή των προθέσεων τους μόνο, στο περιε
χόμενο της προσφοράς τους, στη βάση του οποίου κρίνονται για την υπο
γραφή σύμβασης με το Δημόσιο. Αυτό αποτελεί και το μοναδικό ουσιαστι
κό κίνητρο των ΚΕΚ για την ανάληψη μεγαλύτερου έργου από το Δημόσιο. 
Έτσι δεν μπορούμε να αναμένουμε θετική σχέση μεταξύ επιπέδου βαθμο
λογίας προσφορών ενός ΚΕΚ (που σημαίνει ανάληψη σημαντικού έργου) 
και μεγάλου ποσοστού προσληφθέντων ανέργων μετά την ολοκλήρωση 
της κατάρτισης. 

5.2.2. Προδιαγραφές και όροι υλοποίησης των προγραμμάτων 

Ο καθορισμός προδιαγραφών και όρων υλοποίησης των προγραμμάτων 
αποβλέπει στην εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Το γεγονός ότι η ποιότητα των παραγόμενων υπηρεσιών είναι δύσκολο να 
ελεγχθεί, στο πλαίσιο μιας συμβατικής σχέσης μεταξύ της αναθέτουσας 
Αρχής και των αναδόχων (ΚΕΚ), μας οδηγεί στον εκ των προτέρων καθο
ρισμό των διαδικασιών εφαρμογής και τον έλεγχο - αξιολόγηση των χρη
σιμοποιούμενων συντελεστών παραγωγής των υπηρεσιών κατάρτισης 
(βλέπε Κεφάλαιο 2). 

Σύμφωνα με το ΕΠΑΕΚ: 

• Τα ΚΕΚ θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με τα ΚΠΑ, για την επιλο
γή των ανέργων που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. 

• Απαιτείται η εισαγωγή νέων μεθόδων στο σχεδιασμό και στην υλοποί
ηση των προγραμμάτων. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη 
τόσο στο στάδιο αξιολόγησης των προτάσεων από τους φορείς 
κατάρτισης, όσο και στο στάδιο της υλοποίησης, με την παρακολού-
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θηση των φορέων (ΚΕΚ) από το ΕΚΕΠΙΣ.68 

• Για την εξασφάλιση της σύνδεσης της κατάρτισης με την απασχόλη
ση, θα προκηρυχθούν θεματικά πεδία κατάρτισης (κορμός), στο πλαί
σιο των οποίων θα κληθούν να υποβάλλουν εξειδικευμένες προτάσεις 
οι πιστοποιημένοι φορείς κατάρτισης. 

Σύμφωνα με το ΕΣΔΕΚ69, τα προγράμματα κατάρτισης ανέργων θα πρέ
πει να βασίζονται στις ανάγκες των ωφελουμένων, όπως αυτές προκύ
πτουν από την εξατομικευμένη παρέμβαση που διενεργούν τα ΚΠΑ και τις 
τάσεις των αναγκών της αγοράς εργασίας, όπως καταγράφονται από το 
ΠΑΕΠ. Επί του παρόντος, όπως έχουμε ήδη προαναφέρει, η σύνδεση εξει
δικευμένης συνεχιζόμενης κατάρτισης ανέργων με τις ανάγκες της αγο
ράς εργασίας βασίστηκε για πρώτη φορά στη χώρα, σύμφωνα με τους 
όρους του ΕΣΔΕΚ, σε έρευνα του ΠΑΕΠ, με αντιπροσωπευτικό δείγμα 
6.220 επιχειρήσεων, καθώς και στα αποτελέσματα ανατεθείσας ειδικής 
μελέτης για τη ζήτηση επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των ΚΕΚ είναι αυτά 
που αναφέρονται στο ΕΠΑΕΚ και διατυπώνονται ως ειδικοί στόχοι του 
ΕΣΔΕΚ. Οι προδιαγραφές και οι γενικοί όροι που καθορίζονται από το 
ΕΣΔΕΚ μπορούν να εξειδικευθούν ακόμη περισσότερο στη φάση της προ
κήρυξης των προγραμμάτων κατάρτισης για την επιλογή και ανάθεση της 
εφαρμογής του σε εξωτερικούς αναδόχους. 

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση προκήρυξης του έργου: 

Οι όροι της προκήρυξης βασίζονται στις γενικές προδιαγραφές που 
ορίζει το ΕΣΔΕΚ και ανάλογα με το πρόγραμμα κατάρτισης (είδος κατάρ
τισης, διάρκεια, χαρακτηριστικά ωφελουμένων, στόχος και αναμενόμενα 
αποτελέσματα του προγράμματος κ.ά.) εξειδικεύονται ορισμένοι όροι, 
αλλά πάντοτε στο πλαίσιο εκείνο που καθορίζει το ΕΣΔΕΚ. Στο άρθρο 1 
της προκήρυξης ορίζεται ότι «η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζό-

68. Βλέπε ΕΠ «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Γ' ΚΠΣ, «Ιεράρχηση ανα
γκών και προτεραιοτήτων του Μέτρου και σημαντικότητα ως προς την επίτευξη του στό
χου του Μέτρου», καθώς και το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του ΕΠ «Απασχόληση και 
Επαγγελματική Κατάρτιση», Άξονας 3 (Μέτρο 3.1). 
69. Όπως προηγουμένως: ΕΣΔΕΚ, Υπ. Απόφαση αριθμ. 4033/2001, Άρθρο 1. 
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μενης επαγγελματικής κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους 
εκπαιδευτικούς όρους που περιγράφονται στο «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρι
σης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των ενεργειών Επαγγελ
ματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του 
Γ' ΚΠΣ (2000-2006), για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέ
χουν δράσεις Κατάρτισης».70 Στην τεχνική προσφορά που υποβάλλουν τα 
ΚΕΚ πρέπει να περιλαμβάνονται στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι ικα
νοποιούνται οι όροι αυτοί. Οι προτάσεις των ΚΕΚ αξιολογούνται και βαθ
μολογούνται, ανάλογα με το βαθμό ικανοποίησης των προκαθορισμένων 
στην προκήρυξη όρων και προδιαγραφών υλοποίησης των προγραμμάτων 
κατάρτισης. 

Εκπαιδευτικοί όροι - Προδιαγραφές 

• Η ελάχιστη διάρκεια ενός προγράμματος κατάρτισης ανέργων είναι οι 
150 ώρες και η μέγιστη 400 ώρες. 

• Υποχρεωτικές ενότητες του προγράμματος κατάρτισης είναι η υγιει
νή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας και βασικές αρχές εργατικής 
νομοθεσίας δέκα (10) ώρες, καθώς και οι τεχνικές αναζήτησης εργα
σίας (σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, βασικά στοιχεία συνέντευ
ξης με εργοδότες, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, χρήση των υπηρε
σιών και των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, βασικές αρχές στο ξεκίνημα 
αυτοαπασχόλησης κ.ά.) δεκαπέντε (15) ώρες. 

• Το θεωρητικό μέρος της κατάρτισης πρέπει να συναρτάται άμεσα με 
το εκπαιδευτικό αντικείμενο και να αποτελεί κατ' ελάχιστον το 30% και 
κατά μέγιστο το 70% του συνόλου των ωρών του προγράμματος 
κατάρτισης. 

• Η πρακτική άσκηση ενός προγράμματος κατάρτισης ανέργων υλοποι
είται εξ ολοκλήρου σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και φορείς του 
Δημοσίου. 

• Κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης θα πρέπει να λαμβάνεται 
ειδική μέριμνα από το φορέα κατάρτισης, ώστε να εξασφαλίζεται η 
συνάφεια της με το θεωρητικό μέρος του προγράμματος και η σύν
δεση της επαγγελματικής κατάρτισης με την παραγωγή. 

70. Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπ' αριθμ. 4033/26-07-
2001 και (ΦΕΚ 1086/Β/21 -8-2001 ). 

125 



Αξιολόγηση της επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων στην Ελλάδα 

• Οι επιχειρήσεις ή οι οργανισμοί συντάσσουν συστατική επιστολή για 
τον καταρτιζόμενο, όπου αναφέρονται οι δεξιότητες που αποκτήθη
καν στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η θεωρητική εκπαίδευση ενός προγράμμα
τος των 400 ωρών μπορεί να μειωθεί σε μία ακραία περίπτωση στις 95 
ώρες μόνο. Δηλαδή, στην περίπτωση όπου το 30% του συνόλου των ωρών 
κατάρτισης αφιερώνεται στη θεωρία (120 ώρες) και εξ αυτών οι 25 ώρες 
δεν αφορούν το γνωστικό αντικείμενο κατάρτισης αλλά τις υποχρεωτικές 
ενότητες. Στην πράξη βέβαια δεν συμβαίνει αυτό. Η μέση διάρκεια θεωρη
τικής κατάρτισης βρίσκεται περίπου στο 50% της συνολικής χρονικής διάρ
κειας του προγράμματος. Ακόμη όμως και στην περίπτωση αυτή, η από
κτηση θεωρητικών γνώσεων για την άσκηση μιας ειδικότητας πιθανόν να 
κρίνεται ανεπαρκής. Αυτό όμως κανείς δεν μπορεί να το ισχυριστεί με 
βεβαιότητα, όταν δεν διαθέτουμε ακόμη πιστοποιημένα προγράμματα 
κατάρτισης από το ΕΚΕΠΙΣ. Η ανεπαρκής θεωρητική εκπαίδευση ενδεχο
μένως να επηρεάσει αρνητικά τόσο την προώθηση απασχόλησης των 
καταρτισθέντων στις επιχειρήσεις που έκαναν την πρακτική τους άσκηση, 
όσο και τη συνάφεια μεταξύ αντικειμένου κατάρτισης και απασχόλησης. 
Έτσι, οποιαδήποτε πρακτική άσκηση με ελλιπές θεωρητικό υπόβαθρο δεν 
θα μπορούσε να επιδράσει θετικά στο αποτέλεσμα της κατάρτισης. 

Διαδικασία επιλογής των καταρτιζομένων 

Η άντληση των υποψηφίων για κατάρτιση γίνεται από τις καταστάσεις 
εγγεγραμμένων ανέργων του ΟΑΕΔ. Η προτεραιότητα συμμετοχής είναι 
ανάλογη του χρόνου παραμονής στην ανεργία, τηρουμένων και των προ
τεραιοτήτων των κατευθυντήριων γραμμών της ευρωπαϊκής στρατηγικής 
για την απασχόληση, σχετικά με την πολιτική πρόληψης και καταστολής 
της ανεργίας. 

Απαιτείται η συνεργασία του φορέα κατάρτισης με τις Δημόσιες Υπηρε
σίες Απασχόλησης, εργασιακούς συμβούλους των ΚΠΑ. ώστε κατά το 
δυνατόν να εξασφαλίζεται: 

1. Η εξατομικευμένη προσέγγιση κάθε ανέργου. Για κάθε άνεργο 
συντάσσεται ατομικό σχέδιο δράσης με σκοπό τη μετέπειτα ένταξη 
του στα προγράμματα κατάρτισης, που θα υλοποιηθούν από τα 
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Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, και την παρακολούθηση του 
αποτελέσματος της κατάρτισης. 

2. Το αποδεδειγμένο ενδιαφέρον κάθε υποψήφιου καταρτιζόμενου για 
τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα. 

3. Η σύνδεση της κατάρτισης με τη βελτίωση της απασχολησιμότητας. 

Τα ΚΕΚ αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώσουν εγγράφως τις 
συνεργαζόμενες Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης ή τα ΚΠΑ της περιο
χής τους, μετά το πέρας της κατάρτισης, για το αποτέλεσμα των ενεργει
ών τους για τον καθένα εκ των καταρτισθέντων. Δηλαδή, εάν διέκοψε το 
πρόγραμμα κατάρτισης, αν τοποθετήθηκε σε επιχείρηση εντός του εξα
μήνου που ακολούθησε αμέσως μετά την κατάρτιση, αν παραμένει άνερ
γος μέχρι και την εκπνοή του εξαμήνου μετά την ολοκλήρωση του προ
γράμματος κατάρτισης και αν απασχολείται ή απασχολήθηκε σε θέσεις 
εργασίας που σχετίζονται με το αντικείμενο της κατάρτισης του. Ακολού
θως, με ευθύνη των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, ενημερώνεται το Ατομικό Δελ
τίο του ανέργου (Ατομικό Σχέδιο Δράσης), που τηρούν τα Κέντρα. Σύμ
φωνα με τα παραπάνω δεν μπορεί να αναμένει κανείς την πλήρη εκπλή
ρωση των υποχρεώσεων των ΚΕΚ, ως προς την ενημέρωση των ΚΠΑ για 
το αποτέλεσμα της κατάρτισης σε κάθε άνεργο που παρακολουθείται από 
τα ΚΠΑ. Η παραλαβή του έργου και αποπληρωμή των αναδόχων ΚΕΚ 
προηγείται της υποχρέωσης αυτής, η οποία στην πράξη δεν αποτελεί 
δεσμευτικό συμβατικό όρο. Η μη εκπλήρωση του όρου αυτού δεν συνε
πάγεται επιβολή κυρώσεων στα ΚΕΚ. Έτσι, τα ΚΕΚ δεν αναμένεται να 
παρέχουν έγκαιρη και πλήρη πληροφόρηση προς τα ΚΠΑ, τα οποία στη 
συνέχεια δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν την πορεία των ανέργων, 
στο πλαίσιο της εξατομικευμένης παρακολούθησης και του ατομικού σχε
δίου δράσης των ανέργων, έστω και αν έχουν τη δυνατότητα (επάρκεια 
μέσων) να το πράξουν. 

5.2.3. Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και επιλογής 
αναδόχων (ΚΕΚ) 

Σύμφωνα με το ΕΣΔΕΚ, στις περιπτώσεις όπου η κατάρτιση γίνεται μέσω 
πιστοποιημένων δομών ΚΕΚ, πραγματοποιείται αξιολόγηση των προσφο
ρών των ΚΕΚ και η ανάθεση των υποέργων θα γίνεται με την υπογραφή 

127 



Αξιολόγηση της επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων στην Ελλάδα 

σύμβασης μεταξύ του Τελικού Δικαιούχου και των αναδόχων.71 

Πληρότητα και επιλεξιμότητα της πρότασης 

Σε κάθε περίπτωση η επιτυχής αξιολόγηση των προτάσεων ως προς την 
πληρότητα και την επιλεξιμότητα, κρίνεται απαραίτητη για την προώθηση 
τους στη διαδικασία αξιολόγησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόταση 
απορρίπτεται. Η πληρότητα και επιλεξιμότητα σχετίζονται με την εγκυρό
τητα της πιστοποίησης του ΚΕΚ, τη δυναμικότητα του, τα αντικείμενα 
κατάρτισης και τις περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων, σε σχέση με 
τα στοιχεία πιστοποίησης του από το ΕΚΕΠΙΣ, καθώς και τη συμμόρφωση 
του με ορισμένα βασικά στοιχεία που ορίζει η προκήρυξη (ανώτατο επι
τρεπτό όριο κόστους υλοποίησης, θεματικά αντικείμενα ειδίκευσης, προ
σφερόμενη έκπτωση κ.ά.) 

Αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς 

Αφορά το περιεχόμενο της πρότασης και διενεργείται σε δύο φάσεις. Η 
πρώτη φάση διενεργείται από τουλάχιστον δύο αξιολογητές εμπειρογνώ
μονες προερχόμενους από το Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών (EMΑ), όπως 
προβλέπεται στις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις. Οι αξιολογητές, επι
στήμονες με εξειδίκευση σε καθορισμένα θεματικά πεδία, επιλέγονται με 
βάση τα τυπικά τους προσόντα σε συνδυασμό και με την εμπειρία τους στο 
χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης. Μετά τη βαθμολό
γηση των τεχνικών προσφορών, ακολουθεί η οριστική βαθμολόγηση από 
την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Η πρώτη αξιολόγηση συγκε
ντρώνει το 80% της βαθμολογίας βάσει των παραπάνω κριτηρίων, ενώ η 
δεύτερη το 20% και αφορά τη γεωγραφική και τομεακή κατανομή των 
προγραμμάτων. Με τις νέες ρυθμίσεις η διαδικασία αυτή τροποποιήθηκε 
και το έργο της αξιολόγησης αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η επιτροπή διε
νέργειας του διαγωνισμού. 

71. Υπ. Απόφαση αριθμ. 4033/2001 (Άρθρο 6), όπως αναθεωρήθηκε με την Υπ. Απόφαση 
112809/2002 για το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και 
Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ 
στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ. 
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Κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων που ορίζει το ΕΣΔΕΚ, καθώς 
και οι συντελεστές στάθμισης αυτών, για τη διαμόρφωση του τελικού βαθ
μού της τεχνικής προσφοράς, εξειδικεύονται στην εκάστοτε προκήρυξη 
του έργου. 

Τα κριτήρια αυτά είναι τα ακόλουθα: 

• Η αναλυτική περιγραφή και ο σκοπός της ενέργειας. 

• Η διατύπωση σαφών εκπαιδευτικών στόχων σε επίπεδο γνώσεων, 
δεξιοτήτων και στάσεων των καταρτιζομένων. 

• Η σύνδεση του προγράμματος κατάρτισης με τις συγκεκριμένες ανά
γκες της αγοράς εργασίας, καθώς και με τις εκπαιδευτικές ανάγκες 
των καταρτιζομένων. 

• Η διατύπωση του αναλυτικού περιεχομένου, ως προς τη θεωρία και 
την πρακτική, σε απόλυτη συνάφεια με τους εκπαιδευτικούς στόχους. 

• Η περιγραφή των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών και εποπτικών 
μέσων που θα συνδέονται με το περιεχόμενο του προγράμματος και 
θα βοηθούν στην εφαρμογή του. 

• Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα τοποθέτησης ανέργων καταρτισθέ
ντων σε θέσεις εργασίας και σε διάστημα ενός τετραμήνου μετά το 
πέρας της κατάρτισης. 

• Η κατάλληλη μεθοδολογία εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης 
του προγράμματος. 

Η πρόταση των ΚΕΚ κρίνεται στη βάση του κριτηρίου «συμφερότερης 
προσφοράς» με την εκτίμηση της μαθηματικής εξίσωσης, ΑΠ = (ΣΒΤΠ x 
0,7) + (ΣΒΟΠ χ 0,3). Δηλαδή, ο βαθμός της προσφοράς (ανηγμένη προ
σφορά) ισούται με το άθροισμα του μέσου σταθμικού βαθμού τεχνικής 
προσφοράς, με συντελεστή στάθμισης (0,7) και του βαθμού οικονομικής 
προσφοράς, με συντελεστή στάθμισης (0,3). 

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΕΣΔΕΚ 2004, η τεχνική αξιολόγηση της 
προσφοράς κάθε ΚΕΚ αφορά το περιεχόμενο της πρότασης και, όπως 
προαναφέραμε, περιορίστηκε σε μία μόνο φάση. Διενεργείται από την Επι
τροπή διενέργειας του διαγωνισμού του εκάστοτε έργου, με τη συμμετοχή 
μικρού αριθμού Εμπειρογνωμόνων Αξιολογητών από το Ενιαίο Μητρώο 
Αξιολογητών, που διατηρεί η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού. Δεν αναφέρο-
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νται βαθμοί και συντελεστές στάθμισης. 
Αυτός ο τρόπος επιλογής πιθανόν να δημιουργήσει μεγάλο όγκο ενστά

σεων των αναδόχων, η επεξεργασία των οποίων μπορεί να έχει ως αποτέ
λεσμα την καθυστέρηση εφαρμογής του μέτρου. Επίσης, ενώ εξασφαλίζε
ται το ενιαίο της κρίσης με τον ορισμό μιας Επιτροπής λίγων αξιολογητών, 
που διενεργούν το διαγωνισμό, από την άλλη πλευρά ακυρώνεται στην 
πράξη το Μητρώο των εκατοντάδων ανεξάρτητων αξιολογητών, που τηρεί 
η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινω
νικής Προστασίας. 

5.2.4. Έλεγχος των αναδόχων 

Πέραν του φυσικού αντικειμένου (ανθρωποώρες κατάρτισης), ο ανάδο
χος υποχρεούται να δηλώνει το κόστος ανά διακριτό πρόγραμμα του υπο-
έργου. 

Σύμφωνα με το ΕΣΔΕΚ, οι δαπάνες των καταρτιζομένων και των εκπαι
δευτών, όπως προβλέπονται στο άρθρο 5, Κεφ. IV, παρ. 2 και 3 του ΕΣΔΕΚ, 
είναι υποχρεωτικές και αποτελούν αντικείμενο ελέγχου, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ορθή εφαρμογή των ενεργειών 
κατάρτισης που υλοποιούνται και αφορούν:72 

• Τη ΧΡηοτή και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων. 

• Την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων. 

• Την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, σύμφωνα με το 
περιεχόμενο της σύμβασης. 

Σύμφωνα με την προκήρυξη, ο έλεγχος των εξωτερικών αναδόχων επι
κεντρώνεται στην ποιοτική υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου που τους 
έχει ανατεθεί. Τα ποιοτικά στοιχεία υλοποίησης ενός προγράμματος 
κατάρτισης, ενδεικτικά, είναι: 

• Ποιότητα και συνάφεια των εκπαιδευτών με το εκπαιδευτικό αντικεί
μενο. 

• Αριθμός και συνάφεια των επιχειρήσεων της πρακτικής άσκησης και 
η πραγματοποίηση της σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού χώρου. 

72. ΕΣΔΕΚ 2001, Άρθρο 7, «Έλεγχος». 
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• Καταλληλότητα (ποιοτική και ποσοτική) του εκπαιδευτικού υλικού και 
εξοπλισμού. 

• Ποιότητα, βαθμός δυσκολίας και αντιστοιχίας των τεστ και των τελι
κών εξετάσεων σε σχέση με την εκπαιδευτική στοχοθέτηση του προ
γράμματος 

• Τήρηση και εφαρμογή των συστημάτων και της μεθοδολογίας υλο
ποίησης, όπως αυτά έχουν περιγραφεί από το ΚΕΚ, τόσο κατά τη δια
δικασία πιστοποίησης, όσο και κατά την υποβολή της πρότασης. 

Επίπεδο - είδος ελέγχου και αρμόδια όργανα 

Διακρίνουμε τρία επίπεδα ελέγχων. Τον εσωτερικό έλεγχο, ο οποίος διε
νεργείται από τον τελικό δικαιούχο (αναθέτουσα Αρχή). Τον πρωτοβάθμιο 
έλεγχο, ο οποίος διενεργείται από τη Διαχειριστική Αρχή κάθε ΕΠ. Το δευ
τεροβάθμιο έλεγχο, που διενεργείται από την Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ και 
τον εξωτερικό δημοσιονομικό έλεγχο, ο οποίος διενεργείται από την Επι
τροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ). 

Τα αναφερόμενα στην προκήρυξη για τον ποιοτικό έλεγχο των εξωτερι
κών αναδόχων, στην πραγματικότητα είναι αδύνατο να εφαρμοστούν. 
Πρώτον, οι υπηρεσίες ελέγχου θα απαιτούσαν τουλάχιστον δεκαπλάσιο 
αριθμό υπαλλήλων, με τεράστιο διοικητικό κόστος. Ο προβλεπόμενος 
αριθμός των 4 ή 5 υπαλλήλων δεν είναι επαρκής για τον έλεγχο εκατοντά
δων προγραμμάτων σύντομης διάρκειας, που υλοποιούνται ταυτόχρονα με 
την εφαρμογή άλλων έργων από την ίδια Υπηρεσία (τελικό δικαιούχο) και 
σε ολόκληρη τη χώρα. Δεύτερον, οι διοικητικοί υπάλληλοι ελέγχου δεν 
έχουν τις απαιτούμενες ειδικές τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες για να κρί
νουν π.χ. την καταλληλότητα (ποιοτική και ποσοτική) του εκπαιδευτικού 
υλικού και εξοπλισμού ή την ποιότητα των τεστ (βαθμός δυσκολίας και 
αντιστοιχίας των τεστ και των τελικών εξετάσεων). Τρίτον, η υπηρεσία υπο
στήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής θα έπρεπε να διαθέτει ικανό 
αριθμό νομικών για την αντιμετώπιση αντιρρήσεων εκ μέρους των αναδό
χων, επί των αποτελεσμάτων των διενεργούμενων ελέγχων και της επιβο
λής κυρώσεων, ή για την εξέταση του περιεχομένου των ενστάσεων που 
υποβάλλουν οι ανάδοχοι. Ο προβλεπόμενος αριθμός του ενός ή των δύο 
νομικών υπαλλήλων, που προβλέπονται, είναι ποσοτικά ανεπαρκής. Αρκεί 
να λάβουμε υπόψη μας ότι σχεδόν κάθε ΚΕΚ υποστηρίζεται από νομικό 
σύμβουλο για την επίλυση των διαφορών του με το Δημόσιο. 
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Οι υπηρεσιακές αυτές αδυναμίες αποδίδονται στο γεγονός ότι για το 
σχεδιασμό μιας υπηρεσίας του Δημοσίου συνήθως δεν λαμβάνεται υπόψη 
το μέγεθος του έργου που θα της ανατεθεί, αλλά ο γενικότερος περιορι
σμός των διαθέσιμων μέσων και κυρίως της στελέχωσης της. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο έλεγχος, κατά την εφαρμογή του 
μέτρου, για την τήρηση των όρων του ΕΣΔΕΚ που συμπεριλήφθηκαν στη 
σύμβαση, στην πραγματικότητα είναι ανέφικτος. Βασική αιτία θεωρούμε 
την πολύπλοκη και χρονοβόρα ελεγκτική διαδικασία, σε συνδυασμό με την 
ανεπάρκεια των ελεγκτικών μηχανισμών, αφενός μεν σε αριθμό στελεχών 
και, αφετέρου, ως προς την κατοχή των απαιτούμενων ειδικών γνώσεων. Οι 
συνέπειες δεν μπορεί παρά να αποκαλυφθούν, μετά την ολοκλήρωση της 
εφαρμογής του μέτρου, από τα αποτελέσματα της κατάρτισης ως προς 
τους καθορισμένους στόχους. Οποιοδήποτε όμως και αν είναι το αποτέλε
σμα αυτό, δεν έχει καμιά επίπτωση για τα ΚΕΚ, στο πλαίσιο της συμβατι
κής τους σχέσης με την αναθέτουσα Αρχή. 

5.2.5. Αξιολόγηση του μέτρου 

Σύμφωνα με το ΕΣΔΕΚ, οι καταρτιζόμενοι σε κάθε ΚΕΚ υποβάλλονται σε 
αξιολόγηση τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, όσο 
και μετά την ολοκλήρωση αυτού (εσωτερική αξιολόγηση). Η παρουσία και 
η συμμετοχή τόσο στο θεωρητικό μέρος της κατάρτισης, όσο και στις πρα
κτικές ασκήσεις, τις προφορικές και γραπτές εξετάσεις, που ενδέχεται να 
περιλαμβάνει το πρόγραμμα, είναι υποχρεωτική για τους καταρτιζόμενους. 

Όλα τα προγράμματα κατάρτισης θα πρέπει να υλοποιούνται με γνώμο
να την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο Συμπλήρωμα Προγραμ
ματισμού του κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος και να παρακολουθού
νται σε κάθε περίπτωση οι καθορισμένοι δείκτες εκροών (εξωτερική αξιο
λόγηση). Επιπλέον, απαραίτητο είναι η αξιολόγηση να περιλαμβάνει και τα 
κάτωθι ποιοτικά κριτήρια: 

• Την ένταξη των καταρτιζόμενων ανέργων στην αγορά εργασίας σε 
θέσεις συναφείς με την κατάρτιση. 

• Την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων σε σχέση με τους 
τεθέντες στόχους του προγράμματος. 

• Την ικανοποίηση των εκπαιδευομένων από το πρόγραμμα. 
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Όλα τα προαναφερθέντα κριτήρια περιλαμβάνονται και στη συνεχή 
αξιολόγηση των φορέων υλοποίησης των προγραμμάτων επαγγελματικής 
κατάρτισης που αναλαμβάνει το ΕΚΕΠΙΣ. 

Στην προκήρυξη επισημαίνεται ότι «η τοποθέτηση των ανέργων σε 
θέσεις εργασίας μετά το τέλος της κατάρτισης θα ληφθεί υπόψη στην on
going αξιολόγηση του έργου των ΚΕΚ από το ΕΚΕΠΙΣ, καθώς και από την 
αναθέτουσα αρχή, η οποία στα μελλοντικά κριτήρια αξιολόγησης θα εντά
ξει το κριτήριο τοποθέτησης των καταρτισθέντων μετά την κατάρτιση ως 
ένα από τα βασικότερα κριτήρια αξιολόγησης των ΚΕΚ. Όπως έχουμε ήδη 
προαναφέρει, ο όρος αυτός, ο οποίος δεν προβλέπεται στο ΕΣΔΕΚ, δεν 
μπόρεσε να εφαρμοστεί στην πράξη. Ωστόσο, θα μπορούσε να τεθεί όρος 
για τη συμμετοχή των ΚΕΚ σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, εφόσον είχαν 
βαθμό από την αξιολόγηση (on-going) του ΕΚΕΠΙΣ, για παράδειγμα πάνω 
από 80 ή 85. Η εκ των υστέρων αξιολόγηση όλων των ενεργειών κατάρτι
σης αποτελεί αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού, η οποία 
εξέδωσε και το ΕΣΔΕΚ. Ωστόσο, η δραστηριότητα αυτή δεν αναπτύχθηκε 
ακόμα συστηματικά από την εν λόγω υπηρεσία. Η αξιολόγηση του μέτρου 
προβλέπεται να γίνει στο πλαίσιο της εκ των υστέρων αξιολόγησης του 
ΕΠΑΕΚ, μέσα σε τρία χρόνια από τη λήξη του (2009).73 Δηλαδή, σε μία χρο
νική στιγμή που θα αδυνατούμε να παρέμβουμε για σημαντικές αναγκαίες 
τροποποιήσεις, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Δ' ΚΠΣ (2007-2013). 

5.3. Οικονομικά στοιχεία του εξεταζόμενου μέτρου 

Στον κανονισμό εφαρμογής του Ε KT ορίζονται οι επιλέξιμες δαπάνες για 
την εφαρμογή διαφόρων μέτρων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στό
χων της εθνικής και της ευρωπαϊκής στρατηγικής απασχόλησης. 

Σύμφωνα με το ΕΣΔΕΚ και την προκήρυξη του έργου, επιλέξιμες δαπάνες 
είναι οι ακόλουθες:74 

Οι αμοιβές των εκπαιδευτών, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών 
εισφορών. Διακρίνονται σε 9 κατηγορίες, ανάλογα με τα προσόντα των 
εκπαιδευτών. Παρακάτω παραθέτουμε μία ομαδοποίηση των κατηγοριών 
αυτών: 

73. Στις αδυναμίες της εκ των υστέρων αξιολόγησης αναφερόμαστε στο Κεφάλαιο 6. 
74. Όπως προηγουμένως, ΕΣΔΕΚ, Άρθρο 5. 
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• Έως 50.000 δρχ. (147 ευρώ) ανά ώρα κατάρτισης για εκπαιδευτές της 
αλλοδαπής, όταν το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται με διακρατι
κή συνεργασία. 

• Έως 15.000 δρχ. (44 ευρώ) ανά ώρα κατάρτισης για τους εκπαιδευ
τές που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και ανάλογα με 
την επαγγελματική τους εμπειρία. 

• Έως 11.000 δρχ. (32 ευρώ) ανά ώρα κατάρτισης για τους εκπαιδευ
τές που είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ανάλογα 
με την επαγγελματική τους εμπειρία. 

• Έως 8.000 δρχ. (23,5 ευρώ) ανά ώρα κατάρτισης για τους εκπαιδευ
τές πρακτικής άσκησης (προσωπικό των επιχειρήσεων πρακτικής 
άσκησης). 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι εννέα κατηγορίες 
δαπανών είναι ένας υπερβολικός αριθμός, ενώ ο ορισμός των ανώτατων 
ορίων των αμοιβών των εκπαιδευτών δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό, διότι: 

Το ποιοτικό επίπεδο των εκπαιδευτών συμβάλλει στην ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών κατάρτισης και αυτό δεν είναι ανεξάρτητο από 
τις αμοιβές τους. Θα μπορούσαν επομένως τα ΚΕΚ, ως ανταγωνιζόμενοι 
φορείς για την προσφορά καλύτερων υπηρεσιών και με δεδομένο τον προ
ϋπολογισμό του υποέργου τους, να έχουν το δικαίωμα ελεύθερης διαμόρ
φωσης των αμοιβών των εκπαιδευτών για την προσέλκυση των ικανοτέρων. 
Η επιτρεπόμενη δαπάνη των ΚΕΚ, ανά ώρα εκπαίδευσης ανά εκπαιδευόμε
νο, είναι προκαθορισμένη και δεδομένη για τα ΚΕΚ, στο πλαίσιο της προ
κήρυξης. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η επιλογή των αναδόχων βασίζεται 
σε δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, με κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη προ
σφορά. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει νόημα να περιορίζεται η αμοιβή των 
εκπαιδευτών και όχι π.χ. η κατηγορία των «Λοιπών δαπανών» ή των δαπα
νών που δεν σχετίζονται άμεσα με το εκπαιδευτικό έργο και συνεπώς δεν 
ελέγχονται. Επομένως, στο βαθμό που το ύψος των αμοιβών των εκπαι
δευτών συνδέεται με την απόδοση στο εκπαιδευτικό τους έργο και αποτε
λεί κίνητρο προσέλκυσης των ικανοτέρων, τα όρια θα έπρεπε να μην καθο
ρίζονται, ή να καθορίζονται τα κατώτατα και όχι τα ανώτατα, εάν επιδιώ
κουμε τον έλεγχο της ποιότητας των συντελεστών της κατάρτισης. 

Με βάση τα προαναφερθέντα είναι αναμενόμενο να παρατηρηθούν, 
απολογιστικά, παραπέρα μειώσεις των αμοιβών των εκπαιδευτών, συνδυα
σμένες με μη ικανοποιητικά αποτελέσματα κατάρτισης. Στην αναθεώρηση 
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του ΕΣΔΕΚ (2004) ορίζεται ότι η αμοιβή των εκπαιδευτών, θεωρίας και πρα
κτικής άσκησης, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 20 
ευρώ/ώρα. 

Οι δαπάνες για την πρακτική άσκηση που διεξάγεται στις εγκαταστάσεις 
συνεργαζόμενης επιχείρησης ορίζεται μέχρι 600 δρχ./ώρα (1,76 ευρώ/ 
ώρα) πρακτικής άσκησης ανά καταρτιζόμενο. 

Στο ΕΣΔΕΚ 2004 ορίζεται ότι η αμοιβή των επιχειρήσεων, στις οποίες 
διενεργείται η πρακτική άσκηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 2 
ευρώ/ώρα/καταρτιζόμενο. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου η 
δηλούμενη πραγματοποιηθείσα δαπάνη των ΚΕΚ, στη φάση υλοποίησης 
του προγράμματος «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ» της 
περιόδου 2001-2003, είναι πολύ μικρή ή ακόμη και μηδενική. Αυτό συμβαί
νει επειδή η ωριαία αυτή αμοιβή αποτελεί το ανώτατο όριο, ενώ δεν καθο
ρίζεται κάποιο ελάχιστο όριο. Ως αποτέλεσμα μπορεί να αναμένει κανείς το 
μειωμένο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης και κατά συνέ
πεια την ανεπαρκή σύνδεση της κατάρτισης με την απασχόληση των 
καταρτισθέντων, είτε στις επιχειρήσεις που έκαναν πρακτική άσκηση, είτε 
σε άλλες επιχειρήσεις. Το μέτρο της κατάρτισης ανέργων μπορεί να εξυ
πηρετήσει καλύτερα άλλους στόχους των επιχειρήσεων, χωρίς κόστος, 
όπως είναι π.χ. η προεπιλογή ανειδίκευτου προσωπικού, ή η βραχυχρόνια 
κάλυψη βοηθητικών εργασιών, κάλυψη εποχικών ή έκτακτων αναγκών από 
τους καταρτιζόμενους. Έτσι δεν αναμένουμε ποιότητα στην πρακτική 
άσκηση καθώς και την τήρηση του μη δεσμευτικού για τις επιχειρήσεις 
όρου της απασχόλησης των καταρτισθέντων στους οποίους παρείχαν πρα
κτική άσκηση. 

Αμοιβή καταρτιζομένων 

Γι' αυτήν την κατηγορία δαπανών, σύμφωνα με την προκήρυξη του 
έργου, ισχύουν τα παρακάτω: 

Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαι
ούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 1.200 δρχ. (περίπου 3,5 ευρώ) μεικτό 
ανά ώρα κατάρτισης. Για τους καταρτιζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς 
κοινωνικά ομάδες πληθυσμού, το εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτι
σης ανέρχεται στο ποσό των 1.700 δρχ./ώρα (5 ευρώ/ώρα) μεικτό. Ειδικά 
για τους επιδοτούμενους ανέργους γίνεται αναστολή του επιδόματος 
ανεργίας, για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτιση τους. Το χρονικό διάστημα 
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που διαρκεί η κατάρτιση συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανερ
γίας τους. 

Σύμφωνα δε με τα παραπάνω, το εκπαιδευτικό επίδομα για έναν άνεργο 
που συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 400 ωρών ανέρχεται 
στο ύψος των 1.412 ευρώ (μεικτά). Άρα σε περίοδο ενός τετραμήνου ο 
εκπαιδευόμενος δικαιούται το ποσό των 1.412 ευρώ, δηλαδή, όσο είναι 
περίπου και το μέσο επίπεδο του επιδόματος ανεργίας. Με όλες τις προα
ναφερθείσες αδυναμίες του μέτρου, η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδό
ματος ενέχει τον κίνδυνο να αποτελέσει το μοναδικό κίνητρο συμμετοχής 
ορισμένων ανέργων στα προγράμματα κατάρτισης. Η άποψη αυτή θα ενι
σχύεται όλο και περισσότερο, όσο δεν υπάρχει κάποιο ουσιαστικό κίνητρο 
της κατάρτισης που να συνδέεται με την ποιότητα και την αποτελεσματι
κότητα της, ώστε να παρακινεί το πραγματικό ενδιαφέρον των ανέργων για 
τη βελτίωση των προσόντων τους και των προοπτικών απασχόλησης τους. 

Το μέσο συνολικό κόστος ενός προγράμματος 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες για την υλοποίηση ενός προγράμματος 
κατάρτισης εκτιμώνται ως εξής: 

Το μέσο ωριαίο κόστος των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελμα
τικής κατάρτισης, ανά καταρτιζόμενο, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 
4.000 δρχ. (11,74 ευρώ) για τις κοινές περιπτώσεις ανέργων (90% των 
ανέργων) και 5.500 δρχ. (16,2 ευρώ) για άτομα ειδικών κατηγοριών (10% 
των ανέργων). Επομένως η παρακολούθηση του προγράμματος διάρκειας 
400 ωρών κοστίζει 4.150 ευρώ ανά καταρτιζόμενο (μέσος σταθμικός όρος). 
Ένα πρόγραμμα 25 ατόμων έχει μέσο κόστος 103.750 ευρώ. Με δεδομένο 
δε ότι οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά με 
έκπτωση μέχρι 15%, το χαμηλότερο κόστος ανά πρόγραμμα 25 ατόμων 
εκτιμάται σε 88.187 ευρώ (3.528 ευρώ/καταρτιζόμενο), και πλησιάζει το 
μέσο κόστος των υλοποιούμενων προγραμμάτων, κατά την ίδια χρονική 
περίοδο, από τα εκπαιδευτικά κέντρα του ΟΑΕΔ (Εκπαιδευτική ΑΕ). 

Το ύψος του ωριαίου κόστους κατάρτισης δεν προκύπτει από κάποια 
κοστολόγηση - τεκμηρίωση. Δεν υπάρχει καμιά μελέτη που να προσδιορί
ζει το κόστος αυτό και ενδεχομένως τη διαχρονική του αναπροσαρμογή. 
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός του περιορισμένου αντα
γωνισμού ως προς την οικονομική προσφορά μεταξύ των ΚΕΚ, με τη μέγι
στη επιτρεπόμενη έκπτωση 15%, δεν συμβάλλει στη πιο συμφέρουσα επι-
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λογή των ΚΕΚ, στο πλαίσιο του διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την 
επιλογή των αναδόχων. 

Σε περίπτωση που μετά την έναρξη του προγράμματος ένας καταρτιζό
μενος αποχωρήσει, ή υπερβεί το ανώτατο επιτρεπτό όριο απουσιών 
(>10%), ή/και για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρώσει το πρόγραμμα 
κατάρτισης, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, τότε το συνολικό κόστος 
του προγράμματος μειώνεται: 

• κατά το συνολικό ποσό του εκπαιδευτικού επιδόματος του καταρτιζο
μένου, 

• κατά το μέρος της αμοιβής της επιχείρησης ή του φορέα στις εγκα
ταστάσεις των οποίων διενεργείται η πρακτική άσκηση, που αντιστοι
χεί στο ανεκτέλεστο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης του καταρτι
ζομένου αυτού. 

Σε περίπτωση μείωσης των ανθρωποωρών κατάρτισης λόγω πραγματο
ποίησης απουσιών, και μέχρι του ανώτατου επιτρεπτού ορίου ανά καταρτι
ζόμενο (<10%), το συνολικό κόστος του προγράμματος μειώνεται μόνο 
κατά το ποσό των εκπαιδευτικών επιδομάτων και το κόστος πρακτικής 
άσκησης, που αντιστοιχούν στις μη πραγματοποιηθείσες ανθρωποώρες 
κατάρτισης. Επομένως, από τη διαρροή σπουδαστών από τα προγράμμα
τα κατάρτισης, η οικονομική επιβάρυνση του Δημοσίου είναι ιδιαίτερα 
σημαντική. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 

Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε τις μεθόδους, τα προβλήματα, τις 
αδυναμίες και τα συμπεράσματα αξιολογήσεων μέτρων κατάρτισης ανέρ
γων. Στο πλαίσιο της ασκούμενης πολιτικής για την κατάρτιση ανέργων 
εντάσσουμε τα υλοποιούμενα μεμονωμένα προγράμματα κατάρτισης 
ανέργων, τις μεταρρυθμίσεις του συστήματος συνεχιζόμενης επαγγελματι
κής κατάρτισης και τη λειτουργία της οιονεί αγοράς για τις υπηρεσίες 
επαγγελματικής κατάρτισης, στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ ευρύτερου 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ενεργητικών μέτρων, και ειδι
κότερα της κατάρτισης ανέργων, αποκτά όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
στο χώρο της ΕΕ. Οι προσπάθειες διενέργειας αξιολογήσεων εντάθηκαν 
ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια. Η διατήρηση της ανεργίας σε υψηλά 
επίπεδα πάνω από τρεις δεκαετίες στην ΕΕ, τα μεγάλα ποσοστά των 
μακροχρόνια ανέργων σε ορισμένα από τα κράτη μέλη της, σε συνδυασμό 
με τη σημαντική αύξηση των δαπανών για την εφαρμογή ενεργητικών πολι
τικών, οδήγησαν στην αυστηρότερη εκτίμηση του οφέλους που προκύπτει 
από την εφαρμογή τους τόσο για τον άνεργο (μεικτό αποτέλεσμα), όσο και 
για το κοινωνικό σύνολο (καθαρό αποτέλεσμα)75. Τέθηκαν ερωτήματα που 
σχετίζονται τόσο με την οικονομικά ορθολογική κατανομή πόρων υπέρ των 
ενεργητικών πολιτικών, σύμφωνα με το κοινωνικό όφελος που προκύπτει, 
όσο και με την κοινωνικά δίκαιη κατανομή αυτών μεταξύ των ανέργων και 
των γεωγραφικών περιοχών. 

Απαιτείται πλέον στενότερη σύνδεση των ενεργητικών μέτρων με την 
ακολουθούμενη εθνική πολιτική απασχόλησης (Εθνικά Μεταρρυθμιστικά 
Προγράμματα, πρώην Εθνικά Σχέδια Δράσης), με τις κατευθύνσεις της 
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης (ΕΣΑ), τον κανονισμό εφαρμογής 
του ΕΚΤ και τις συστάσεις που απευθύνει η ΕΕ σε κάθε κράτος μέλος. Και 
πάνω απ' όλα απαιτείται η διενέργεια αξιολογήσεων, ώστε τα ατομικά ή 

75. Το 2003 η δαπάνη ενεργητικών πολιτικών στην ΕΕ(15) ανήλθε στο ποσό των 66,6 δισ. 
ευρώ {Eurostat 2005). 
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κοινωνικά οφέλη που προκύπτουν να δικαιολογούν τη δαπάνη τους. Η τελι
κή αξιολόγηση (ex post evaluation) των ενεργητικών μέτρων συνδέεται με 
τη χρηματοδότηση ενεργητικών πολιτικών της αγοράς εργασίας από το 
ΕΚΤ και αποτελεί κυρίως ευθύνη της ΕΕ. 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, το ενδιαφέρον των αξιολογητών 
από τις αρχές της περασμένης δεκαετίας συγκεντρώνεται: 

1. Στην εξέταση του αποτελέσματος των ενεργητικών πολιτικών της 
αγοράς εργασίας στην αύξηση της απασχόλησης ή στη βελτίωση του 
εισοδήματος των ανέργων, μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στα 
οποία συμμετείχαν, σε σύγκριση με ανέργους που είχαν τα ίδια χαρακτη
ριστικά αλλά δεν συμμετείχαν. 

2. Στην προσπάθεια εξέτασης της καθαρής επίδρασης των ενεργητικών 
μέτρων στην απασχόληση, μέσα σε μία μακροχρόνια περίοδο, συνυπολο
γίζοντας τυχόν αρνητικά αποτελέσματα, λόγω υποκατάστασης ανέργων 
που δεν ωφελήθηκαν από τα μέτρα από αυτούς που συμμετείχαν, ή εκτό
πισης ήδη εργαζομένων, ή ακόμα λόγω μηδενικού αποτελέσματος, όταν το 
αποτέλεσμα συμμετοχής των ανέργων σε κάποιο μέτρο θα ήταν το ίδιο και 
χωρίς την εφαρμογή του μέτρου. 

3. Στην εκτίμηση του κοινωνικού οφέλους, πέραν του ατομικού, που 
προκύπτει από την εφαρμογή των ενεργητικών μέτρων. Δηλαδή η αξιολό
γηση δεν περιορίζεται μόνο στην επίδραση των ενεργητικών μέτρων σε 
ατομικό επίπεδο, αλλά επεκτείνεται και στην εξέταση των τυχόν θετικών 
μετρήσιμων επιδράσεων των ενεργητικών πολιτικών σε μακροοικονομικό 
επίπεδο, δηλαδή στην οικονομική ανάπτυξη, στην αύξηση της συνολικής 
απασχόλησης, συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, μείωση της ανεργίας, ή 
μη μετρήσιμων επιδράσεων στο κοινωνικό σύνολο (βελτίωση της υγείας, 
μείωση της εγκληματικότητας, κ.ά.). 

Οι εργασίες αξιολόγησης άλλοτε αφορούν συγκεκριμένα ενεργητικά 
μέτρα όπως είναι η κατάρτιση ανέργων, όταν εξετάζεται η επίδραση τους 
σε ατομικό επίπεδο, και άλλοτε το σύνολο των ενεργητικών μέτρων, όταν 
εξετάζεται το κοινωνικό όφελος (κυρίως μακροοικονομικές επιπτώσεις). Τα 
σημαντικότερα ενεργητικά μέτρα που αξιολογούνται περιλαμβάνουν προ
γράμματα παροχής βοήθειας στον άνεργο που αναζητά εργασία, επαγγελ
ματικής κατάρτισης για τη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης των 
ανέργων, επιχορήγησης της απασχόλησης ανέργων στον ιδιωτικό τομέα 
και προγράμματα δημιουργίας θέσεων εργασίας για την προσωρινή απα-
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σχόληση ανέργων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Οι αξιολογήσεις συνή
θως διακρίνουν μεταξύ του είδους του προγράμματος και της κατηγορίας 
των ωφελουμένων (ομάδα στόχος). 

Στην παρούσα εργασία περιοριζόμαστε κυρίως στην αξιολόγηση προ
γραμμάτων κατάρτισης ανέργων, τα οποία στις χώρες του ΟΟΣΑ και της 
ΕΕ απορροφούν κατά μέσο όρο περίπου το 30% των δαπανών για τις ενερ
γητικές πολιτικές της αγοράς εργασίας, που στην ΕΕ(27) αποτελούν, κατά 
μέσο όρο, ποσοστό 1% του ΑΕΠ. 

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες. Η πρώτη αναφέρε
ται σε έννοιες ή ορισμούς που χρησιμοποιούνται στη διεθνή βιβλιογραφία 
από εργασίες αξιολόγησης μέτρων, ή συστημάτων εφαρμογής προγραμ
μάτων κατάρτισης ανέργων. Η δεύτερη ενότητα διακρίνει τις αξιολογή
σεις, ως προς τη μεθοδολογική τους προσέγγιση, μεταξύ εκείνων που 
αφορούν μεμονωμένα μέτρα υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης 
ανέργων, ή αφορούν ένα σύστημα μέτρων για την ποιοτική βελτίωση της 
κατάρτισης ανέργων ή, ακόμη, αφορούν τη διερεύνηση αποτελεσμάτων 
από την εισαγωγή δυνάμεων της αγοράς «quasi market» στο χώρο της 
παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης. Στην τρίτη ενότητα ανα
φερόμαστε στα προβλήματα και τις αδυναμίες των αξιολογήσεων. Στην 
τέταρτη ενότητα ασχολούμαστε με τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων 
σε χώρες του ΟΟΣΑ και κυρίως της ΕΕ. Στην πέμπτη ενότητα αναφέρουμε 
το θεσμικό πλαίσιο για την αξιολόγηση, όπως ορίζεται από την ΕΕ. Στη 
βάση αυτή εξετάζουμε ενδεικτικά ορισμένα σημεία της ενδιάμεσης αξιο
λόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελ
ματική Κατάρτιση» της προγραμματικής περιόδου 2000-2006 για την Ελλά
δα. Τέλος, στην έκτη ενότητα εξετάζουμε ατομικές εργασίες αξιολόγησης 
ή απόψεις διαφόρων φορέων που ασκούν κριτική στο εξεταζόμενο σύστη
μα ή μέτρο της κατάρτισης ανέργων στην Ελλάδα. 

6.1. Έννοιες και ορισμοί της αξιολόγησης μέτρων κατάρτισης ανέργων 

Το εξεταζόμενο μέτρο κατάρτισης ανέργων περιλαμβάνει τόσο θεωρη
τική κατάρτιση σε σχολική αίθουσα, όσο και πρακτική άσκηση σε σχετική 
με το γνωστικό αντικείμενο κατάρτισης θέση εργασίας. Η κατάρτιση μπο
ρεί να είναι γενική-θεωρητική ή ειδική, για πολύ εξειδικευμένες γνώσεις και 
σε συγκεκριμένη θέση εργασίας μιας επιχείρησης. Προγράμματα που δεν 
περιλαμβάνουν θεωρητικό μέρος σε σχολική αίθουσα, αλλά μόνο κατάρτι-

140 



Αξιολόγηση μέτρων κατάρτισης ανέργων 

ση στον εργασιακό χώρο (on the job training) ή απόκτηση εργασιακής 
εμπειρίας, χαρακτηρίζονται ως προγράμματα απασχόλησης και όχι κατάρ
τισης {Employment in Europe, 2006, Ch.4). Σύμφωνα με τον ορισμό του 
ΟΟΣΑ και της ΕΕ, τα προγράμματα κατάρτισης ανέργων χαρακτηρίζονται 
από βραχυχρόνια διάρκεια παρέμβασης, με βασικό στόχο την προώθηση 
των καταρτισθέντων ανέργων στην απασχόληση ή τη βελτίωση της απα-
σχολησιμότητάς τους, καθώς και την αύξηση του εισοδήματος τους. Τα 
προγράμματα αυτά απευθύνονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανέργων 
που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και/ή έχουν τα λιγότερα 
προσόντα. Μπορεί να αφορούν μία περιοχή, περιφέρεια ή χώρα. Εντάσσο
νται στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών της αγοράς εργασίας και δια
φέρουν από τα μέτρα της γενικότερης πολιτικής ανάπτυξης ανθρώπινου 
κεφαλαίου μέσω της επένδυσης στην εκπαίδευση και την αρχική επαγγελ
ματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Στους καταρτιζόμενους, ως κίνητρο 
συμμετοχής παρέχεται εκπαιδευτικό επίδομα, περίπου στο ύψος του επι
δόματος ανεργίας 

Από τη διεθνή βιβλιογραφία προκύπτει ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία 
μεθόδων αξιολόγησης. Η αξιολόγηση ενός προγράμματος με τα χαρακτη
ριστικά που προαναφέραμε βασίζεται κυρίως στην ποσοτική ανάλυση του 
αποτελέσματος και των επιπτώσεων από την εφαρμογή του. Σπανιότερα 
γίνεται ποιοτική ανάλυση της διαδικασίας σχεδιασμού και υλοποίησης του. 
Για τη βελτίωση δε της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων κατάρτι
σης έχει μεγάλη σημασία η ποιοτική τους αξιολόγηση. Αυτό σημαίνει ότι 
πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε λεπτομέρειες του περιεχομένου του προ
γράμματος και του τρόπου εφαρμογής του. Ένας καλός σχεδιασμός της 
αξιολόγησης πρέπει να μας παρέχει τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε τους 
παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν περισσότερο, θετικά ή αρνητικά, το 
αποτέλεσμα ενός προγράμματος κατάρτισης ή της λειτουργίας ενός 
συστήματος, και τους παράγοντες εκείνους που δεν παίζουν κάποιο σημα
ντικό ρόλο στη διαμόρφωση του αποτελέσματος (Pierre Gaëlle, 1999' Elliot 
Stem, 2004). 

To αποτέλεσμα της κατάρτισης ανέργων, ως προς την προώθηση τους 
στην απασχόληση, μπορεί να είναι μεικτό ή καθαρό. Για παράδειγμα, όταν 
ένα μέτρο κατάρτισης ανέργων έχει ως στόχο τη βελτίωση των προσόντων 
των ανέργων για την άμεση προώθηση τους στην απασχόληση, τότε αυτό 
είναι το μεικτό και όχι το καθαρό αποτέλεσμα. Η απασχόληση τους μπορεί 
να έχει επιφέρει τον αποκλεισμό άλλων ανέργων που δεν συμμετείχαν στο 
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πρόγραμμα, οι οποίοι θα μπορούσαν ενδεχομένως να καταλάβουν αυτές 
τις θέσεις απασχόλησης (substitution effect), ή την εκτόπιση ήδη απασχο
λουμένων από την ίδια ή από άλλες επιχειρήσεις (displacement effect). 
Έτσι, η καθαρή επίδραση της κατάρτισης στη συνολική απασχόληση ενδε
χομένως να υπερεκτιμάται. Στην περίπτωση δε εκείνη κατά την οποία η 
απασχόληση αυτών που ολοκλήρωσαν ένα πρόγραμμα κατάρτισης θα προ
έκυπτε και χωρίς την εφαρμογή του προγράμματος και τη συμμετοχή τους 
σε αυτό, τότε προκύπτει δαπάνη με μηδενικό αποτέλεσμα (deadweight 
effect) (Robert G. Fay, 1996- Pierre Gaëlle,1999). 

Σύμφωνα όμως με μια άλλη άποψη, όταν ο στόχος του προγράμματος 
είναι η βοήθεια μόνο σε συγκεκριμένα άτομα που κινδυνεύουν από κοινωνι
κό αποκλεισμό, τότε η προσεχτικά στοχοθετημένη κρατική παρέμβαση δικαι
ολογείται για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης (βλέπε Κεφάλαιο 2, παρ. 2.2.4) 

Ένα αποτέλεσμα εφαρμογής του μέτρου κατάρτισης ανέργων μπορεί 
να χαρακτηριστεί άμεσο ή έμμεσο. Η επίδραση του προγράμματος κατάρ
τισης στην απασχόληση των ανέργων μπορεί να θεωρηθεί ως άμεσο απο
τέλεσμα. Η βελτίωση των προσόντων ενός ανέργου και η απασχόληση του, 
μετά την κατάρτιση που του παρείχε ένα ΚΕΚ, μπορεί να θεωρηθεί ως μία 
άμεση επίδραση της κατάρτισης. Η συμβολή όμως άλλων παραγόντων, 
που ως στόχο έχουν να βελτιώσουν την ποιότητα της κατάρτισης, επηρεά
ζουν έμμεσα το αποτέλεσμα της. Ενδεικτικά αναφέρουμε τέτοιους παρά
γοντες για την Ελλάδα, όπως: 

• Η έρευνα της αγοράς εργασίας ως προς τη ζήτηση εξειδικευμένης 
εργασίας. 

• Η συμβολή του ΕΚΕΠΙΣ στην πιστοποίηση των ΚΕΚ, των εκπαιδευτών 
και των αναλυτικών προγραμμάτων, για τη διασφάλιση της ποιότητας 
των παρεχόμενων υπηρεσιών κατάρτισης. 

• Η εξατομικευμένη παρέμβαση συμβούλων των ΚΠΑ για τους ανέρ
γους και η παραπομπή τους για κατάρτιση στα ΚΕΚ. 

• Η διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή των ΚΕΚ που προσφέρουν 
τις καλύτερες τεχνικές προσφορές υλοποίησης προγραμμάτων 
κατάρτισης. 

Σε περιπτώσεις μάλιστα όπου τα προγράμματα εφαρμόζονται από τις 
ίδιες τις Υπηρεσίες Απασχόλησης, που δεν υποδεικνύουν μόνο τους ανέρ
γους αλλά αναλαμβάνουν και την εφαρμογή των προγραμμάτων κατάρτι
σης ανέργων, όπως συμβαίνει σε αρκετές χώρες του ΟΟΣΑ και της ΕΕ, 
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τότε το έμμεσο αποτέλεσμα αναμένεται να είναι ακόμα μεγαλύτερο (Robert 
G. Fay, 1996- Martin and Grubb, 2001). 

Σε μία αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης πρέπει να επιδιώκεται ο 
έλεγχος των παρατηρήσιμων ή μη παραγόντων, που ενδεχομένως επηρεά
ζουν το αποτέλεσμα, έστω και αν δεν σχετίζονται με τα προγράμματα 
κατάρτισης. Τέτοιοι παράγοντες είναι η ύπαρξη ή μη κενών θέσεων εργα
σίας στην ευρύτερη περιοχή που υλοποιείται ένα πρόγραμμα (δείκτης 
ανεργίας), τα χαρακτηριστικά των ανέργων, όπως φύλο, ηλικία, επίπεδο 
αρχικής εκπαίδευσης, προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, προηγούμενη 
διάρκεια ανεργίας, κ.ο.κ. Ακόμα, το αποτέλεσμα από την εφαρμογή μέτρων 
που αφορούν την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης μπορεί να επηρε
άζεται από το νομικό πλαίσιο και τα θεσμικά όργανα της αγοράς εργασίας, 
καθώς και από το επίπεδο της τριμερούς συνεργασίας μεταξύ κράτους, 
εργοδοτών και εργαζομένων, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπε
δο (CEDEFOP PANORAMA, 1996). 

Συχνά οι έννοιες παρακολούθηση και αξιολόγηση συγχέονται. Σε αντί
θεση με το γραφειοκρατικό σύστημα διοίκησης, στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα, το σύστημα αποκεντρωμένης διοίκησης, που εφαρμόζεται την 
τελευταία δεκαετία σε πολλές χώρες της ΕΕ, προϋποθέτει συστηματική 
παρακολούθηση της πορείας επίτευξης προδιαγεγραμμένων στόχων. Για 
την αποκέντρωση απαιτείται ορθή και αποτελεσματική ποσοτική και ποιοτι
κή παρακολούθηση των προσφερόμενων υπηρεσιών για να έχουμε αποτε
λεσματική διοίκηση, είτε του Δημοσίου είτε των συνεργαζόμενων με το 
Δημόσιο ιδιωτικών φορέων (Δ. Μπουραντάς, 2001). 

Βασική δε διαφορά μεταξύ των εννοιών της παρακολούθησης και της 
αξιολόγησης είναι ότι η παρακολούθηση παρέχει άμεση πληροφόρηση της 
πορείας υλοποίησης μέτρων, για έλεγχο και έγκαιρη παρέμβαση (παρακο
λούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, του διαμορφούμενου 
αποτελέσματος, κ.ά.), ενώ δεν παρέχει εξηγήσεις ως προς τους παράγο
ντες αποτυχίας ή επιτυχίας των εφαρμοζόμενων μέτρων. Αυτό, προϋποθέ
τει τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική αξιολόγηση (Robert G. Fay 1996" Nigel 
Meager with Ceri Evans, 1997" Pierre Gaëlle, 1999· CEDEFOP, 2004, S.N 57). 

6.2. Αξιολόγηση της εισαγωγής ή μεταρρύθμισης ενός συστήματος 
κατάρτισης ανέργων 

Επειδή στην παρούσα εργασία θεωρούμε ότι το μέτρο υλοποίησης προ-
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γραμμάτων κατάρτισης αποτελεί μέρος ενός συστήματος που αποτελείται 
από δέσμη μέτρων, κρίναμε σκόπιμο να επισημάνουμε τις διαφορές στη 
διαδικασία αξιολόγησης της εισαγωγής ή μεταρρύθμισης ενός συστήμα
τος κατάρτισης και ενός μεμονωμένου προγράμματος κατάρτισης. Η εισα
γωγή ή μεταρρύθμιση του συστήματος της κατάρτισης ανέργων απαιτεί τη 
στενή συνεργασία μεταξύ των συναρμόδιων θεσμικών οργάνων της αγο
ράς εργασίας αλλά και των συνεργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα. Στην 
περίπτωση μας τέτοιοι φορείς είναι το ΕΚΕΠΙΣ, τα ΚΠΑ-ΟΑΕΔ, το ΠΑΕΠ 
ΑΕ, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής, που εφαρμόζει το σχετικό θεσμικό 
πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, 
που έχει την αρμοδιότητα συντονισμού και αξιολόγησης των μέτρων 
κατάρτισης ανέργων και οι φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, Αρχές τοπικής 
αυτοδιοίκησης, οργανώσεις εργαζομένων, εργοδοτών και πανεπιστημιακά 
ιδρύματα) που υλοποιούν τα προγράμματα κατάρτισης (ΚΕΚ). Στην περί
πτωση αυτή απαιτούνται οι αναγκαίες μέθοδοι και πληροφορίες για την 
αξιολόγηση του συστήματος. 

Ένα σύστημα αποτελείται από ένα σύνολο μονάδων-φορέων που 
συνεργάζονται μεταξύ τους. Η λειτουργία καθενός περιορίζεται και εξαρ
τάται από το άλλο. Αλλαγή σε ένα στοιχείο του συστήματος συνεπάγεται 
την αντίστοιχη αλλαγή στο άλλο και στο σύστημα ως σύνολο. Η πολιτική 
μεταβάλλει ένα σύστημα, μεταβάλλοντας τα συστατικά του. Επομένως, η 
αξιολόγηση ενός συστήματος σημαίνει πρώτα κατανόηση του τρόπου με 
τον οποίο το κάθε συστατικό του επηρεάζει το σύνολο του συστήματος. Το 
σύστημα συνολικά επιφέρει μεγαλύτερο αποτέλεσμα από το άθροισμα των 
επιμέρους αποτελεσμάτων ενεργειών που το συνθέτουν. Εξαρτάται ακόμη 
και από άλλα συστήματα, όπως της παραγωγής, του θεσμικού πλαισίου 
που διέπει τη λειτουργία της αγοράς εργασίας, του εκπαιδευτικού συστή
ματος κ.ά. (Δ. Μπουραντάς, 2001). 

Η αξιολόγηση επομένως της εισαγωγής ή της μεταρρύθμισης ενός 
συστήματος κατάρτισης ανέργων προϋποθέτει συστημική προσέγγιση. 
Στην εξέταση πρέπει να συμπεριλάβουμε όλα τα μέτρα του συστήματος 
(συνεργίας) εξετάζοντας τις σχέσεις, τα κανάλια επικοινωνίας, τη συνερ
γασία μεταξύ τους, την αλληλοπροσαρμογή στην κοινή κατεύθυνση και 
επίτευξη κοινών στόχων κ.ο.κ. Ακόμα, την ύπαρξη αντικρουόμενων επιδιώ
ξεων μεταξύ των στοιχείων του συστήματος κατάρτισης, ή μεταξύ αυτού 
και των άλλων προαναφερθέντων συστημάτων (Robert G. Fay 1996- Erwin 
Seytried, CEDEFOP, 1998). 
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Στη βιβλιογραφία γίνεται διάκριση μεταξύ της «αθροιστικής» 
(summative) και «διαμορφωτικής» (formative) αξιολόγησης. Στην πρώτη 
περίπτωση η αξιολόγηση αφορά την εκτίμηση των αποτελεσμάτων ενός 
μέτρου, είναι κυρίως ποσοτική και αφορά την παρακολούθηση της προό
δου εφαρμογής του μέτρου με τη χρήση δεικτών για το φυσικό και οικονο
μικό αντικείμενο και τη συγκέντρωση των αναγκαίων στατιστικών δεδομέ
νων. Στη δεύτερη περίπτωση είναι ποιοτική και αφορά την ανάδειξη των 
παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του μέτρου 
και οδηγούν σε αλλαγές της πολιτικής ως προς το περιεχόμενο, το θεσμι
κό πλαίσιο και την εφαρμογή της. 

Συνήθως οι αξιολογήσεις είναι μείγμα των προαναφερθεισών κατηγο
ριών. Ορισμένες δε από το σύνολο των αξιολογήσεων προβαίνουν και σε 
συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης του περιεχομένου ενός μέτρου και 
του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής του, ενισχύοντας την αποτελεσμα
τικότητα του. Τέτοιες ενέργειες προσδίδουν μεγαλύτερη αξία και χρησιμό
τητα στην αξιολόγηση (CEDEFOP, 2004, S.N 57). 

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και επιπτώσεων ενός μέτρου διενερ
γείται στη βάση τριών βασικών κριτηρίων: 

• σχετικότητα μεταξύ επιδιωκόμενου στόχου της πολιτικής και του στό
χου του μέτρου, 

• οικονομικά οφέλη κατά τη διαδικασία εφαρμογής του και 
• αποτελεσματικότητα ως προς την επίτευξη των προκαθορισμένων 

στόχων του μέτρου. 

Με το κριτήριο της σχετικότητας εξετάζεται εάν τα προγράμματα συν
δέονται άμεσα με το προς επίλυση πρόβλημα. Για παράδειγμα, τα προ
γράμματα σχεδιάζονται στη βάση των χαρακτηριστικών και αναγκών της 
προσφοράς αλλά και της ζήτησης; 

Με το κριτήριο της αποτελεσματικότητας εξετάζεται η σχέση μεταξύ 
του στόχου και του αποτελέσματος που επιτεύχθηκε. Δηλαδή, εάν εξυπη
ρετείται ο σκοπός για τον οποίο σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται ένα μέτρο. 
Είναι πολύ σημαντικό να καθορισθεί ένα κατάλληλο κριτήριο μέτρησης της 
αποτελεσματικότητας του μέτρου. 

Με το κριτήριο της αποδοτικότητας ή οικονομικά συμφέρουσας λύσης, 
εξετάζεται η σχέση μεταξύ κόστους (μέσων) και αποτελέσματος. Δηλαδή, 
εάν γίνεται η καλύτερη χρήση των πόρων για το αναμενόμενο αποτέλεσμα 
των προγραμμάτων. Για παράδειγμα, μειώθηκε το κόστος εφαρμογής με 
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δεδομένο το αποτέλεσμα; Αυξήθηκε ο αριθμός ωφελουμένων με το ίδιο 
κόστος; 

Λίγες αξιολογήσεις αποτελεσμάτων της κατάρτισης ανέργων στην απα
σχόληση τους ασχολούνται με την τυχόν επίδραση άλλων πρόσθετων 
συμπληρωματικών υπηρεσιών ή άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες 
εκτός της κατάρτισης, όπως, για παράδειγμα, με τυχόν επιδράσεις διαφο
ρετικών συστημάτων επιδομάτων (ανεργίας, οικονομικών βοηθημάτων, 
εκπαιδευτικών επιδομάτων), διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο της αγοράς 
εργασίας ή ακόμα διαφορετικά πακέτα προσφερόμενων υπηρεσιών στους 
συμμετέχοντες. Η διαφοροποίηση αυτών μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο 
βαθμό το αποτέλεσμα και τις επιπτώσεις του μέτρου της κατάρτισης στην 
απασχόληση των ανέργων. Φυσικά, κάτι τέτοιο θα ήταν δυσκολότερο, χρο
νοβόρο και πιο δαπανηρό για την κατασκευή κατάλληλων δειγμάτων προς 
εξέταση. Αντίστοιχα, μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι η μειωμένη αποτε
λεσματικότητα της κατάρτισης μπορεί να οφείλεται στον κακό σχεδιασμό 
ή την κακή λειτουργία του συστήματος κατάρτισης, στην έλλειψη συντονι
σμού και συνεργασιμότητας μεταξύ των μέτρων του συστήματος, ή με 
άλλες πολιτικές συνεργίας, που τελικά επηρεάζουν το αποτέλεσμα του 
συστήματος κατάρτισης (CEDEFOP, 2004, S.N 57). 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η αξιολόγηση είναι μια πολύπλοκη δια
δικασία. Για να προκύψουν αξιόπιστα αποτελέσματα και συμπεράσματα, 
πρέπει να εφαρμόζεται κάθε φορά μία κατάλληλη μεθοδολογική προσέγ
γιση και να χρησιμοποιείται η αναγκαία πληροφόρηση για να οδηγηθούμε 
σε αξιόπιστα συμπεράσματα, χρήσιμα στη βελτίωση της πολιτικής απα
σχόλησης. 

6.3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις αξιολογήσεων 

Οι δαπάνες των ενεργητικών μέτρων διαφέρουν μεταξύ των χωρών του 
ΟΟΣΑ. Στις ΗΠΑ και στον Καναδά, οι δαπάνες ενεργητικών πολιτικών της 
αγοράς εργασίας ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι κατά πολύ μικρότερες εκεί
νων των χωρών της ΕΕ (27), που κατά μέσο όρο ανέρχονται περίπου στο 
1% του ΑΕΠ. Παρά το γεγονός αυτό η δραστηριότητα αξιολογήσεων είναι 
μεγαλύτερη στις ΗΠΑ και στον Καναδά, όπου η αξιολόγηση αποτελεί ήδη 
από τη δεκαετία του '70 μια υποχρεωτικού χαρακτήρα και όχι έκτακτη δρα
στηριότητα της δημόσιας διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών 
φορέων της αγοράς εργασίας. Αυτό ισχύει λιγότερο στην Αυστραλία, και 
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κατά πολύ λιγότερο στην ΕΕ (Martin, 1999- Robert G. Fay 1996, Pierre 
Gael le, 1999). 

Από τις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας στην ΕΕ, η διατήρηση της 
ανεργίας σε υψηλά επίπεδα, η ανάγκη περιορισμού των δαπανών (κυρίως 
των ενεργητικών μέτρων, έναντι των παθητικών που χαρακτηρίζονται ανε-
λαστικότερες) και η χαμηλή αποτελεσματικότητα των ενεργητικών μέτρων 
της αγοράς εργασίας, είχαν ως αποτέλεσμα να αυξηθεί το ενδιαφέρον 
αξιολόγησης των εφαρμοζόμενων ενεργητικών μέτρων και γενικότερα των 
πολιτικών της αγοράς εργασίας. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάμε ένα μεγάλο εύρος μεθόδων αξιο
λόγησης ενεργητικών μέτρων της αγοράς εργασίας. Η μέθοδος που χρη
σιμοποιείται κάθε φορά είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες της 
αξιολόγησης συγκεκριμένων ενεργητικών μέτρων. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό εφαρμογής του ΕΚΤ, την ολοκλήρωση ενός 
προγράμματος ακολουθεί η αξιολόγηση των επιπτώσεων. Στη φάση αυτή 
η πληροφόρηση που διαθέτουμε από τη διαδικασία της παρακολούθησης 
πρέπει να συμπληρωθεί με ποιοτική ανάλυση, ώστε να γνωρίζουμε περισ
σότερα για τις αιτίες επιτυχίας ή αποτυχίας και πώς μπορεί να βελτιωθεί η 
εφαρμογή ενός μέτρου στο μέλλον. Βεβαίως, μία ποιοτική ανάλυση απαι
τεί τη συγκέντρωση στοιχείων με συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια.76 

Συχνά, τα στοιχεία της παρακολούθησης συνδυάζονται με στοιχεία διοικη
τικής μορφής και με πληροφορίες από αποφάσεις, ερμηνευτικές εγκυκλί
ους και κανονισμούς, που σχετίζονται με τη λειτουργία του συστήματος ή 
την εφαρμογή ενός μεμονωμένου προγράμματος και βοηθούν στη καλύτε
ρη στοχοθέτηση της αξιολόγησης. 

Οι δείκτες επιπτώσεων μετρούν τη δυναμική του αποτελέσματος ενός 
μέτρου και τη διάρκεια αυτού. Δηλαδή, στην περίπτωση του μέτρου της 
κατάρτισης ανέργων, ποιο ήταν το ποσοστό αυτών που τοποθετήθηκαν 
μετά την κατάρτιση και απασχολούνται π.χ. πάνω από ένα έτος. 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/99, για την 
προγραμματική περίοδο του Γ ΚΠΣ (2000-2006), ορίζει την τήρηση των 
προϋποθέσεων για τη διεξαγωγή της ενδιάμεσης αξιολόγησης, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό, παρέχοντας τη δυνατότητα σφαιρικής 
εκτίμησης του περιεχομένου της έκθεσης αξιολόγησης, αλλά και της ίδιας 
της διαδικασίας εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης (επιλογή ανε-

76. Όπως προηγουμένως, Άρθρο 3, Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1784/1999. 
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ξάρτητου αξιολογητή, συγγραφή υποχρεώσεων, ποιότητα των στοιχείων 
που παρέχονται στους εμπειρογνώμονες από την αρχή διαχείρισης, κλπ.). 

Ειδικότερα για την ποιότητα του συστήματος αξιολόγησης ελέγχονται 
τα εξής: 

1. Ικανοποίηση των ζητουμένων της αξιολόγησης. 

2. Καταλληλότητα του πεδίου ανάλυσης. 

3. Επάρκεια της μεθοδολογίας. 

4. Αξιοπιστία των χρησιμοποιηθέντων στοιχείων. 

5. Εγκυρότητα της ανάλυσης. 

6. Αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. 

7. Αμεροληψία των συμπερασμάτων. 

8. Σαφήνεια της έκθεσης. 

Ορίζεται δε ότι, εφόσον εκπληρώνονται ικανοποιητικά τουλάχιστον 6 
από τα παραπάνω κριτήρια, το σύστημα αξιολόγησης θεωρείται ικανοποι
ητικής επίδοσης. Προκειμένου δε να διασφαλιστεί η ικανοποιητική επίδοση 
του εξεταζόμενου μέτρου, θα πρέπει να επαληθεύεται η ποιότητα και η 
σταθερότητα των καθορισθέντων στόχων και να ελέγχεται περιοδικά εάν οι 
αναληφθείσες υποχρεώσεις (προκαθορισμένοι στόχοι) βρίσκονται στο 
δρόμο της εκπλήρωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθή
σει προσαρμογή των εκ των προτέρων ποσοτικοποιημένων στόχων, με την 
υποβολή της ετήσιας έκθεσης προόδου κατά τα προβλεπόμενα (άρθρο 34 
του Καν.(ΕΚ) 1260/99). Ακολουθεί η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και η έκδοση επίσημης απόφασης της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

Από τα παραπάνω, μπορεί κανείς να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι θα 
είναι ικανοποιητικής επίδοσης το δικό μας σύστημα αξιολόγησης του 
ΕΠΑΕΚ, και φυσικά των μέτρων από τα οποία απαρτίζεται, έστω και αν δεν 
ικανοποιούνται, για παράδειγμα, δύο μόνο από τα κριτήρια: 

-Επάρκεια της μεθοδολογίας (κριτήριο 3) και 

-Αξιοπιστία των χρησιμοποιηθέντων στοιχείων (κριτήριο 4). 

Ωστόσο, εάν τα παραπάνω αναφερόμενα στον κοινοτικό κανονισμό ακο
λουθούνται κατά γράμμα από τον αξιολογητή, θα μπορούσε να αναρωτη
θεί κανείς ότι, έστω και αν ικανοποιούνται τα υπόλοιπα επτά κριτήρια, πώς 
είναι δυνατόν να έχουμε αξιόπιστα αποτελέσματα (κριτήριο 6), αμερόλη
πτα συμπεράσματα (κριτήριο 7) και πάνω απ' όλα, σαφήνεια της έκθεσης 
(κριτήριο 8); 
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Η ΕΕ συνιστά στα κράτη μέλη μεθόδους αξιολόγησης, ποσοτικής και 
ποιοτικής ανάλυσης, όχι μόνο σε επίπεδο επιχειρησιακού προγράμματος 
αλλά και σε επίπεδο μέτρου. Με τον τρόπο αυτό βοηθάει στη δημιουργία 
μιας κουλτούρας, ώστε η αξιολόγηση, βασισμένη σε ποσοτική και ποιοτική 
ανάλυση των επιπτώσεων ενός μέτρου, να μην αποτελεί υποχρέωση αλλά 
συνήθη πρακτική {Employment in Europe, 2006). Ορισμένες χώρες όπως το 
Βέλγιο, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Σουηδία, η Αγγλία προβαίνουν σε αυστη
ρές αξιολογήσεις των ενεργητικών μέτρων απασχόλησης, πριν από την 
υποβολή συστάσεων της ΕΕ προς τα κράτη μέλη. (Martin and Grubb, 
2001). Οι περισσότερες αξιολογήσεις στην ΕΕ συγκεντρώνουν το ενδιαφέ
ρον στην επίδραση των ενεργητικών μέτρων στην απασχόληση των ανέρ
γων, δίνοντας προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της ανεργίας. 

Για τη διενέργεια μιας αξιολόγησης, πρώτα πρέπει να ορίσουμε το 
σκοπό της. Να προσδιορισθούν και αναλυθούν τα βασικότερα χαρακτηρι
στικά του μέτρου που θα αξιολογηθεί, τα χαρακτηριστικά των ανέργων 
στους οποίους απευθύνεται, το είδος και το επίπεδο των αποτελεσμά
των/συνεπειών που θα διερευνηθούν, σύμφωνα πάντα με τους στόχους του 
μέτρου. Κατόπιν, επιλέγουμε την πλέον κατάλληλη μέθοδο αξιολόγησης 
και τα κατάλληλα στατιστικά στοιχεία. Κρίσιμος στην αξιολόγηση ενός 
μέτρου είναι πάντοτε ο προσδιορισμός των κριτηρίων, στη βάση των οποί
ων εκτιμάται το αποτέλεσμα του. Η αξιολόγηση μέτρων που σχετίζονται με 
την κατάρτιση ανέργων, ανάλογα με τη δομή, το περιεχόμενο και το στόχο 
τους, διακρίνεται: 

1. Στην αξιολόγηση ενός μεμονωμένου προγράμματος κατάρτισης 
συγκεκριμένων κατηγοριών ανέργων, που είχε ως στόχο τη βελτίωση των 
προσόντων τους και την προώθηση τους στην απασχόληση ή τη βελτίωση 
του εισοδήματος τους. 

2. Στην αξιολόγηση της εισαγωγής ή μεταρρύθμισης ενός συστήματος 
κατάρτισης ανέργων, με τον ίδιο παραπάνω στόχο. Το σύστημα περιλαμ
βάνει δέσμη αλληλοσυμπληρούμενων μέτρων και διαφέρει από την απλή 
αξιολόγηση ενός μεμονωμένου προγράμματος για την υλοποίηση προ
γραμμάτων κατάρτισης. 

3. Στην αξιολόγηση των επιπτώσεων από τη δημιουργία ανταγωνιστικών 
συνθηκών στην παραγωγή και διάθεση των υπηρεσιών κατάρτισης, με κρα
τική χρηματοδότηση και την ανάθεση τους σε εξωτερικούς αναδόχους 
(δημιουργία οιονεί αγοράς). 
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Στην παρούσα ενότητα αναφερόμαστε στις βασικές τεχνικές αξιολόγησης 
που συναντάμε στη διεθνή βιβλιογραφία και αφορούν τις περιπτώσεις εφαρ
μογής μέτρων που αναφέραμε παραπάνω. Η διεθνής βιβλιογραφία που σχετί
ζεται με την περίπτωση 2 είναι αρκετά περιορισμένη, ενώ εκείνη που σχετίζε
ται με την περίπτωση 3 αναπτύχθηκε σχετικά πρόσφατα, στη διάρκεια της 
περασμένης δεκαετίας. Οι δύο τελευταίες μέθοδοι είναι σχετικές με τη μεθο
δολογία που θα ακολουθήσουμε και θα μας απασχολήσουν στο επόμενο κεφά
λαιο της παρούσας μελέτης. 

6.3.1. Η αξιολόγηση μεμονωμένων προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων 

Ποσοτική ανάλυση 

Στη διεθνή βιβλιογραφία, οι αξιολογήσεις μεμονωμένων προγραμμά
των κατάρτισης ανέργων βασίζονται κυρίως σε ποσοτικές αναλύσεις και 
στη χρήση παλινδρομήσεων. Καθορίζονται ρητά τα κριτήρια επιτυχίας του 
προγράμματος, στη βάση της μετρήσιμης εξαρτημένης μεταβλητής, για 
να κριθεί ο βαθμός επίτευξης του αποτελέσματος, ενώ απομονώνονται 
άλλοι παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εξαρτημένη 
μεταβλητή (Martin, 2000· Heckman et al., 1999" Fay, 1996). Κατά την 
εφαρμογή της ποσοτικής ανάλυσης στην αξιολόγηση έχουμε την πειρα
ματική και οιονεί πειραματική μέθοδο: 

Για την εφαρμογή της πειραματικής μεθόδου, πριν την υλοποίηση του 
προγράμματος, επιλέγεται τυχαίο δείγμα από τους ανέργους που θα 
παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, καθώς και από τους ανέργους με τα 
ίδια χαρακτηριστικά, που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής αλλά δεν 
θα το παρακολουθήσουν. Μετά την εφαρμογή του προγράμματος κατάρτι
σης, εξετάζεται η κατάσταση απασχόλησης των ανέργων των δύο ομάδων. 
Εάν η επιλογή μεταξύ των ανέργων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα επη
ρεάζεται από κάποια χαρακτηριστικά τους, όπως είναι π.χ. η ικανότητα 
τους, τότε το αποτέλεσμα της απλής συμμετοχής και μόνο θα είναι υπερε-
κτιμημένο διότι οι συμμετέχοντες υπερέχουν των μη συμμετεχόντων και 
αυτό δεν είναι παρατηρήσιμο στον αξιολογητή (Gaëlle Pierre, 1999). Η πει
ραματική μέθοδος χρησιμοποιείται περισσότερο στην Αμερική (Fay, 1996). 
Είναι η σπανιότερη, τουλάχιστον στον ευρωπαϊκό χώρο, κυρίως γιατί είναι 
δύσκολο για λόγους μεθοδολογικής προσέγγισης της αξιολόγησης να επι
λεγούν τυχαία και να αποκλεισθούν άνεργοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋ-
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ποθέσεις συμμετοχής στην κατάρτιση. Για το λόγο αυτό, κατά κανόνα, χρη
σιμοποιείται η ψευδοπειραματική ή οιονεί πειραματική μέθοδος. 

Η οιονεί πειραματική μέθοδος εφαρμόζεται αφού έχει ολοκληρωθεί το 
πρόγραμμα κατάρτισης, με ποσοτικά στοιχεία που τηρεί ο υπεύθυνος φορέ
ας για την υλοποίηση του προγράμματος (διοικητικά δεδομένα) και/ή με ποι
οτικά στοιχεία συνεντεύξεων. Δημιουργούνται δύο ομάδες ανέργων, που 
κατά το δυνατόν έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Εξ αυτών, η μία έχει παρα
κολουθήσει το πρόγραμμα (Treatment group) και η άλλη δεν το έχει παρακο
λουθήσει (Control group). Ως κοινά χαρακτηριστικά συνήθως αναφέρονται το 
φύλο, η διάρκεια ανεργίας, η εργασιακή εμπειρία κ.ά., που μπορούν να επη
ρεάσουν το αποτέλεσμα της κατάρτισης. Χρησιμοποιείται η μέθοδος δια-
στρωματικής ανάλυσης (cross-section analysis). Έτσι εξετάζεται η διαφορά 
στο αποτέλεσμα της κατάρτισης, μεταξύ αυτών που συμμετείχαν και αυτών 
που δε συμμετείχαν, ως προς την απασχόληση και σπανιότερα ως προς τη 
βελτίωση της αμοιβής τους. (Fay G. Robert, 1996- Gaëlle Pierre, 1999). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία συνηθέστερα συναντά κανείς αξιολογήσεις του 
αποτελέσματος της κατάρτισης στα άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμ
μα και μάλιστα σε βραχύ χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση του, που 
δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια. Το μακροχρόνιο αποτέλεσμα στην απασχόλη
ση, ή στη βελτίωση του εισοδήματος των ανέργων, εξετάζεται σπανιότερα. 

Κατά κανόνα, οι αξιολογήσεις αφορούν το μεικτό και όχι το καθαρό απο
τέλεσμα της κατάρτισης, καθώς και τα άμεσα μάλλον παρά τα τυχόν έμμε
σα οφέλη. Ως προς το πρώτο (μεικτό αποτέλεσμα), η δυσκολία εκτίμησης 
της υποκατάστασης, εκτόπισης, ή ακόμα του μηδενικού αποτελέσματος 
των αξιολογούμενων προγραμμάτων κατάρτισης και η έλλειψη κατάλληλων 
στατιστικών διοικητικών δεδομένων ή αποτελεσμάτων συνεντεύξεων, οδη
γούν σε αμφίβολα συμπεράσματα και μειωμένη χρησιμότητα στο σχεδιασμό 
της πολιτικής απασχόλησης (Nigel Meager with Ceri Evans, 1997, 
CEDEFOP, 2004, S.N. 57). Ως προς το δεύτερο (άμεσο αποτέλεσμα), από 
την εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης, οι μακροοικονομικές και ακόμα 
σπανιότερα οι μη μετρήσιμες επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο παραμένουν 
ως επί το πλείστον αβέβαιες ή άγνωστες. Έτσι, πολύ δύσκολα μπορούμε να 
απαντήσουμε στο ερώτημα εάν η δαπάνη των προγραμμάτων κατάρτισης 
αντισταθμίζεται από τα κοινωνικά οφέλη που προκύπτουν. Για τους προα
ναφερθέντες λόγους οι εργασίες αξιολόγησης των προγραμμάτων αυτών 
αναφέρονται στα ατομικά και κυρίως μεικτά οφέλη, ενώ σπάνια επιχειρείται 
αξιολόγηση με μακροχρόνιο ορίζοντα για τα μακροοικονομικά (μετρήσιμα 
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οικονομικά οφέλη) και ακόμα σπανιότερα για τα μη μετρήσιμα κοινωνικά 
οφέλη (βελτίωση της υγείας, μείωση της εγκληματικότητας κ.ά.). Έτσι, 
εργασίες αξιολόγησης που εξετάζουν με τη χρήση οικονομετρικών αναλύ
σεων την επίδραση των ενεργητικών μέτρων στην απασχόληση, τη συμμε
τοχή του πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό, στην ανεργία, στο εισόδημα 
κ.ά., είναι περιορισμένες (Heckman et al., 1999). Στο πλαίσιο μιας εργασίας 
για τις χώρες του ΟΟΣΑ, έγινε προσπάθεια να εκτιμηθεί η μακροοικονομική 
επίδραση των Δημόσιων Υπηρεσιών απασχόλησης και των Κέντρων Κατάρ
τισης στην απασχόληση. Χρησιμοποιήθηκε μία παλινδρόμηση με εξαρτημέ
νη μεταβλητή την απασχόληση και ανεξάρτητες μεταβλητές το ρυθμό οικο
νομικής ανάπτυξης, τις δαπάνες κατάρτισης, και τις δαπάνες των Δημοσίων 
Υπηρεσιών Απασχόλησης (Cross section analysis), (Robert G. Fay, 1996). 

Θεωρούμε πολύ σημαντικό από τη μέθοδο αξιολόγησης να βγαίνουν 
συμπεράσματα ως προς το ποιες υπηρεσίες ενσωματωμένες στο μέτρο 
υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης επηρέασαν και σε ποια έκταση το 
αποτέλεσμα. Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι π.χ. το επίπεδο των εκπαι
δευτών, η παροχή κατάλληλων θεωρητικών γνώσεων, η πρακτική άσκηση 
στις επιχειρήσεις, η διδασκαλία της ενότητας περί τρόπων αναζήτησης 
εργασίας, αυτοπαρουσίασης και σύνταξης βιογραφικού σημειώματος κλπ. 
Έτσι μπορεί να βελτιωθεί το πρόγραμμα, ενισχύοντας περισσότερο τις 

υποστηρικτικές εκείνες δράσεις που ενδεχομένως συνέβαλαν περισσότερο 
στην αποτελεσματικότητα του (Torp et al., 1993- Riddel, 1991). Δυστυχώς, 
η πλειονότητα των αξιολογήσεων αποφεύγει να εξετάσει την επίδραση των 
προαναφερθέντων παραγόντων. Με άλλα λόγια, δεν ανοίγει το χαρακτηρι
ζόμενο στη διεθνή βιβλιογραφία ως «μαύρο κουτί» (black box) (Nigel 
Meager with Ceri Evans, 1997- Robert G. Fay, 1996- CEDEFOP, 2004, S.N. 
57). Παρά το γεγονός ότι αυτό δεν είναι αναγκαίο για την εκτίμηση της επί
δρασης της κατάρτισης στην απασχόληση των ανέργων, ωστόσο θα βοη
θούσε στην καλύτερη κατανόηση της επιτυχίας, ή αποτυχίας των προ
γραμμάτων, στη συγκρισιμότητα μεταξύ διαφορετικών αξιολογήσεων, στη 
γενίκευση των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων και στην κατεύθυνση 
χάραξης νέων αποτελεσματικότερων πολιτικών. 

Ποιοτική ανάλυση 

Η ποιοτική ανάλυση, βοηθάει στην κατανόηση μη παρατηρήσιμων φαι
νομένων και μη μετρήσιμων, όπως π.χ. η άποψη εκπαιδευτών, εκπαιδευο
μένων, υπευθύνων της εκπαίδευσης και των εργοδοτών. Γενικά, υποστηρί-

152 



Αξιολόγηση μέτρων κατάρτισης ανέργων 

ζεται ότι η αξιολόγηση πρέπει να είναι ποσοτική για την εκτίμηση των επι
πτώσεων του μέτρου στην απασχόληση και ποιοτική μεθοδολογικά, δηλα
δή να εξετάζονται ο σχεδιασμός, η διαδικασία εφαρμογής, ο τρόπος ελέγ
χου και παρακολούθησης. Ακόμα, συνεντεύξεις με τους καταρτιζόμενους 
και τους εργοδότες που τους απασχολούν, παρατηρήσεις διοικητικά υπευ
θύνων για την υλοποίηση του μέτρου, καθώς και η εξέταση όλων των σχε
τικών εγγράφων (υπουργικές αποφάσεις, κανονισμοί, ερμηνευτικές εγκύ
κλιοι κ.ά.), αποτελούν τη βάση μιας ποιοτικής αξιολόγησης. Για παράδειγ
μα, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε εάν και κατά πόσο το πρόγραμμα ικα
νοποιεί εργοδότες και ανέργους, εάν η παρεχόμενη κατάρτιση εξασφαλί
ζει δυνατότητα πρόσβασης σε όλους και ιδιαίτερα στους έχοντες μεγαλύ
τερη ανάγκη. Να γνωρίζουμε εάν υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ εμπλε
κομένων φορέων σε τοπικό επίπεδο, επικοινωνία και σχέση με ενδιαφερό
μενους για την κινητοποίηση συμμετοχής τους στο πρόγραμμα και, ακόμα, 
εάν υπάρχουν περιπτώσεις καταστρατήγησης του μέτρου και των όρων 
εφαρμογής του. 

Η ανάλυση των ποιοτικών παραγόντων που επηρεάζουν το τελικό απο
τέλεσμα της επαγγελματικής κατάρτισης είναι σημαντική για τις αναγκαίες 
διορθωτικές παρεμβάσεις στο σχεδιασμό, τη διακοπή, τροποποίηση ή 
συνέχιση εφαρμογής του προγράμματος ως έχει. Εξάλλου, η ποιοτική ανά
λυση βοηθάει στην κατά προσέγγιση εκτίμηση των αποτελεσμάτων, υπο
κατάστασης, εκτόπισης, ή νεκρού αποτελέσματος της κατάρτισης. Επομέ
νως, ο συνδυασμός διοικητικών δεδομένων παρακολούθησης και ποιοτικής 
ανάλυσης θα είχε καλύτερο αποτέλεσμα. Εντούτοις, συνήθως οι αξιολογή
σεις δεν περιλαμβάνουν ποιοτικές αναλύσεις, παρά το γεγονός ότι η ποιό
τητα της κατάρτισης σχετίζεται με το αποτέλεσμα που αυτή επιφέρει. Εάν 
δεν αναγνωρίζεται η αξία της ποιοτικής ανάλυσης σε μια αξιολόγηση, δεν 
μπορεί να αναμένουμε ικανοποιητικό αποτέλεσμα (Gaëlle Pierre, 1999· 
Martin and Grubb, 200V Employment in Europe, 2006, Ch.4) 

Πέρα από την αποτελεσματικότητα εφαρμογής ενεργητικών μέτρων, 
μας ενδιαφέρει ακόμα το κόστος που συνεπάγεται η εφαρμογή τους και η 
σχέση κόστους και αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα κρίνεται όχι μόνο από 
το ατομικό όφελος των ωφελουμένων ως προς την απασχόληση ή βελτίω
ση του εισοδήματος τους, αλλά και από τα κοινωνικά οφέλη και τις επι
πτώσεις τους στη δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος και την κοινωνική 
συνοχή. Επομένως, στη βάση μιας ποσοτικής μικροοικονομικής ανάλυσης, 
δύσκολα μπορούμε να γενικεύσουμε το αποτέλεσμα της κατάρτισης ανέρ-
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γων ως προς το γενικότερο (ατομικό και κοινωνικό) όφελος που προκύπτει. 
Από τη βιβλιογραφία προκύπτουν διαφορετικά αποτελέσματα μεταξύ 

διαφόρων εργασιών αξιολόγησης της κατάρτισης ανέργων ως προς τη 
βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης των καταρτισθέντων, μεταξύ μιας 
βραχυχρόνιας και μιας μακροχρόνιας περιόδου, πολύ δε περισσότερο από 
την επίδραση του προγράμματος κατάρτισης, μεταξύ μικροοικονομικών 
και μακροοικονομικών επιπτώσεων (Boone and Van Ours, 2004). Για το 
λόγο αυτό ασκείται κριτική ως προς την ορθότητα της λήψης αποφάσεων, 
στη βάση αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων που προκύπτουν από αξιο
λογήσεις βραχυχρόνιων αποτελεσμάτων μεμονωμένων προγραμμάτων 
αμφίβολης αξιοπιστίας (Heckman et al. 1999). 

Πρόσφατα παρατηρείται η τάση συγκέντρωσης των αποτελεσμάτων 
σημαντικού αριθμού αξιολογήσεων της επίδρασης της κατάρτισης ανέρ
γων στην απασχόληση, που αφορούν χώρες του ΟΟΣΑ και της ΕΕ, για μια 
πιο συστηματική ανάλυση (meta-analysis) και την εξαγωγή γενικευμένων 
αλλά περισσότερο αξιόπιστων συμπερασμάτων, που προκύπτουν από ένα 
σύνολο παρεμφερών αξιολογήσεων (Elliot Stern, 2004- Kluve et al., 2005' 
Employment in Europe, 2006). Στην εφαρμογή της μεθόδου της μετα-ανά-
λυσης, το αποτέλεσμα κάθε έρευνας αξιολόγησης σε μια χώρα αποτελεί 
μια παρατήρηση. Επιχειρείται η συγκριτική ανάλυση μεταξύ των αποτελε
σμάτων και επιπτώσεων της κατάρτισης στην απασχόληση ανέργων από 
διάφορες εμπειρικές εργασίες αξιολόγησης διαφόρων χωρών, λαμβάνο
ντας υπόψη πρόσθετους προσδιοριστικούς παράγοντες της διαμόρφωσης 
των αποτελεσμάτων αυτών σε κάθε χώρα, όπως είναι ο τύπος του προ
γράμματος κατάρτισης, ο βαθμός οικονομικής ανάπτυξης κάθε χώρας, το 
θεσμικό πλαίσιο της αγοράς εργασίας, τα χαρακτηριστικά καταρτιζομέ
νων, η περίοδος διενέργειας της αξιολόγησης, η συνεργασία μεταξύ κρά
τους και κοινωνικών εταίρων κ.ά. 

Μία άλλη τάση που παρατηρείται, τόσο σε χώρες του ΟΟΣΑ όσο και της 
ΕΕ, είναι η αξιολογική προσέγγιση εξέτασης της επίδρασης των ενεργητι
κών πολιτικών απασχόλησης σε συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες πληθυ
σμού και πιο πρόσφατα, της συστημικής εξέτασης της επαγγελματικής 
κατάρτισης ανέργων αντί της αξιολόγησης μεμονωμένων προγραμμάτων 
κατάρτισης (Grubb and Ryan, 1999- CEDEFOP, 2004, S.N. 57). Η δεύτερη 
περίπτωση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάλυση και τη μεθοδολογία 
που θα χρησιμοποιήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο (Κεφ. 7) της παρούσας 
μελέτης. 
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6.3.2. Η αξιολόγηση του συστήματος κατάρτισης ανέργων 

Ακολουθώντας μια άλλη μέθοδο αξιολόγησης, με βάση τον προκαθορι
σμένο στόχο της πολιτικής κατάρτισης γενικότερα, αντί της μέτρησης της 
επίδρασης του προγράμματος, λαμβάνεται υπόψη και θεωρείται αφετηρία 
της αξιολόγησης ο προκαθορισμένος στόχος της πολιτικής αυτής, για την 
εξυπηρέτηση της οποίας υλοποιούνται τα προγράμματα. Έτσι, αντί να 
αναζητηθεί η επίδραση ενός μεμονωμένου προγράμματος κατάρτισης 
στην απασχόληση των ανέργων, επιχειρείται η αξιολόγηση συμπληρωματι
κών μέτρων (μέτρα συνεργίας) με τον ίδιο κοινό στόχο. Με τον τρόπο αυτό 
επιδιώκεται το άνοιγμα του «μαύρου κουτιού», ώστε να αποκαλυφθούν οι 
παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση του αποτελέσματος της 
πολιτικής κατάρτισης (Nigel Meager with Ceri Evans, 1997- Erwin Seyfried, 
CEDEFOP, 1998. Στην περίπτωση μας, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τέτοι
οι παράγοντες είναι οι υποστηρικτικές υπηρεσίες που προσφέρονται 
στους ανέργους από τα ΚΠΑ, (η συμβουλευτική, η τεχνική αναζήτησης 
εργασίας, η εξατομικευμένη παρέμβαση κ.ά.), η σύσταση και λειτουργία 
του ΕΚΕΠΙΣ (πιστοποίηση των ΚΕΚ, των εκπαιδευτικών και των προγραμ
μάτων) και η εφαρμογή της οιονεί αγοράς (εφαρμογή κριτηρίων για την 
επιλογή των καλύτερων τεχνικών προσφορών των ΚΕΚ). Η αξιολόγηση 
πρέπει ακόμα να λάβει υπόψη την επίδραση παραγόντων που δεν σχετίζο
νται με το περιεχόμενο της πολιτικής κατάρτισης αλλά επηρεάζουν το 
αποτέλεσμα της (χρονικός ορίζοντας αξιολόγησης, μακροοικονομικό περι
βάλλον, κ.ά.). Μία συστημική μέθοδος αξιολόγησης συμβάλλει προς την 
κατεύθυνση αυτή. 

Στην περίπτωση μιας συστημικής αξιολόγησης, η μεθοδολογική προ
σέγγιση είναι τελείως διαφορετική από την ακολουθούμενη διεθνώς για 
την αξιολόγηση της επίδρασης μεμονωμένων προγραμμάτων κατάρτισης 
στην προώθηση των ανέργων στην απασχόληση. Πριν από κάθε ενέργεια 
ο αξιολογητής πρέπει πρώτα να κατανοήσει πολύ καλά πώς λειτουργεί το 
σύστημα σαν σύνολο και πώς εξασφαλίζεται ο συντονισμός, η επικοινωνία 
και η συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων που εμπλέκονται στο 
σύστημα της κατάρτισης ανέργων και, ακόμα, ποια είναι η εσωτερική και 
εξωτερική συνέπεια του συστήματος (Grubb and Ryan, 1999). 

Η αλληλεξάρτηση και σύνδεση μεταξύ της μεταρρύθμισης ενός συστή
ματος κατάρτισης και της μεθοδολογίας αξιολόγησης του είναι απαραίτη
τη. Βασικό είναι το ερώτημα κατά πόσο ανταποκρίνονται οι στόχοι της 
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αξιολόγησης και τα κριτήρια αυτής, στους στόχους της μεταρρύθμισης 
του αξιολογούμενου συστήματος (CEDEFOP, 2004). 

Προσαρμόζοντας τη θεωρητική ανάλυση για την αξιολόγηση ενός 
συστήματος στη δική μας μελέτη, η αξιολόγηση του συστήματος κατάρτι
σης πρέπει να ξεκινήσει από το αποτέλεσμα που επιφέρει στην οργάνωση 
και λειτουργία των δομών (θεσμικών οργάνων της αγοράς εργασίας), στο 
κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων της πολιτικής κατάρτισης, στο 
ίδιο το πρόγραμμα κατάρτισης και τέλος στους ωφελούμενους ανέργους. 
Στην πραγματικότητα βέβαια, ο τελικός αποδέκτης της μεταρρύθμισης του 
συστήματος είναι το εργατικό δυναμικό, η επιχείρηση και η κοινωνία συνο
λικά. 

Οι εμπειρικές έρευνες για τα θέματα αξιολόγησης συνήθως διαπραγ
ματεύονται γενικά θέματα και δεν συνδέονται με συγκεκριμένα ζητήματα 
μιας μεταρρύθμισης. Κατά την άποψη ορισμένων αξιολογητών, η αξιολό
γηση πρέπει να βασίζεται στην ποσοτική ανάλυση για την εξέταση της επί
δρασης της μεταρρύθμισης (αποτελέσματα - επιπτώσεις) και σε ποιοτική 
έρευνα για την επεξήγηση σημείων επιτυχίας ή αποτυχίας αυτής. Σε σχε
τικές εργασίες αξιολόγησης μεταρρυθμίσεων των συστημάτων κατάρτισης 
σε χώρες της ΕΕ διερευνάται το πρώτο ζήτημα. Δηλαδή το αποτέλεσμα 
της μεταρρύθμισης στην απασχόληση των ανέργων (Erwin Seyfried, 
CEDEFOP, 1998- CEDEFOP, 2004). Από τις εργασίες αυτές, παραθέτουμε 
κατά προτεραιότητα τις ακόλουθες προτεινόμενες ενέργειες: 

• Προσδιορισμός του στόχου της μεταρρύθμισης του συστήματος. 

• Αποσαφήνιση του στόχου της αξιολόγησης, σε σχέση με το στόχο 
της μεταρρύθμισης (Στη βάση ποιων κριτηρίων εξετάζεται η επίτευξη 
του στόχου του συστήματος; Ποιους στόχους θα αξιολογήσουμε-εξε-
τάσουμε στο σύνολο των δηλούμενων επιμέρους στόχων; Τι θα 
μετρήσουμε στο σύνολο των πολλαπλών μεταβολών που επιφέρει ένα 
σύστημα;). 

• Έλεγχος της καταλληλότητας και επάρκειας των διαθέσιμων στοιχείων. 

• Επιλογή κατάλληλης μεθοδολογίας (Πώς θα μετρήσουμε τις αλλα
γές, σε ποιο επίπεδο και με τι είδους μέσα; Πώς θα εκτιμήσουμε το 
κατά πόσο οι μεταβολές, τα αποτελέσματα, οι μετρούμενες επιπτώ
σεις, αποτελούν μία άμεση συνέπεια της εισαγωγής ή της μεταρρύθ
μισης του συστήματος;). 
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• Ανάλυση των μεταβλητών που δεν μπορούν να ελεγχθούν. 
• Συμπεράσματα που προκύπτουν από τα αποτελέσματα της έρευνας 

και υποβολή προτάσεων οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν από 
τους υπεύθυνους άσκησης της πολιτικής της αγοράς εργασίας 

Για την αξιολόγηση επομένως του συστήματος κατάρτισης ανέργων 
χρειαζόμαστε τα κατάλληλα κριτήρια, τις μεθόδους αξιολόγησης και την 
απαραίτητη πληροφόρηση-στοιχεία ποσοτικών ή ποιοτικών αναλύσεων. 
Διαφορετικά, το «μαύρο κουτί» στο οποίο αναφερθήκαμε ήδη, δεν μπορεί 
να ανοίξει (CEDEFOP, 2004). 

Η Παγκόσμια Τράπεζα σε πρόσφατες εργασίες αξιολόγησης της «Ομά
δας ανεξάρτητων αξιολογητών» ακολουθεί την αποκαλούμενη «θεωρητική 
προσέγγιση». Ουσιαστικά όμως δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό από τα 
προαναφερθέντα, εκτός από τον τρόπο παρουσίασης και τη σημασία που 
αποδίδει στην αλληλοπληροφόρηση και στη συνεργασία μεταξύ των στοι
χείων του συστήματος (The World Bank, 2007). Σύμφωνα με τη «θεωρητι
κή προσέγγιση» στην αξιολόγηση των επιπτώσεων, η ανάλυση βασίζεται σε 
μία αλυσίδα που ξεκινά με τους συντελεστές (τα μέσα) και καταλήγει στα 
αποτελέσματα των επιπτώσεων. Αφετηρία της αξιολόγησης αποτελεί η 
εξέταση της εισροής συντελεστών, ακολουθούν οι διεργασίες για την 
παραγωγή των υπηρεσιών (τα κανάλια μέσα από τα οποία οι συντελεστές 
που χρησιμοποιούμε αναμένουμε να μας δώσουν προκαθορισμένα αποτε
λέσματα) και, τέλος, ακολουθεί η επίδραση στους δικαιούχους (αποτελε
σματική ή μη λειτουργία των καναλιών επικοινωνίας των μερών του συστή
ματος). Η λογική που χρησιμοποιείται από την Παγκόσμια Τράπεζα βασί
ζεται στον προσδιορισμό των εξής: 

• Καθορισμός του βασικού στόχου, των επιμέρους επιδιώξεων, του 
αναμενόμενου αποτελέσματος και των δράσεων. 

• Προσδιορισμός του τρόπου μέτρησης του βαθμού επίτευξης των επι
διώξεων (των αναμενόμενων αποτελεσμάτων). 

• Καθορισμός δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης. 
• Προσδιορισμός των πηγών πληροφόρησης για την κατάρτιση των δει

κτών και του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης. 
• Παρουσίαση των υποθέσεων οι οποίες αποτελούν κρίσιμο παράγοντα 

επιτυχίας, αλλά δεν ελέγχονται, και 
• Εντοπισμός των προσδιοριστικών παραγόντων του αποτελέσματος 

αξιοποιώντας οικονομετρικές μεθόδους για την επισήμανση ανεξάρ-
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τητων μεταβλητών που επιδρούν θετικά στο επιθυμητό αποτέλεσμα 
και μπορούν να επηρεαστούν από την ασκούμενη πολιτική. 

Να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας στις περισ
σότερες περιπτώσεις παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες για την παραπέ
ρα εφαρμογή μιας ανάλυσης της σχέσης κόστους - οφέλους. (The World 
Bank, 2007). 

6.3.3. Αξιολόγηση της λειτουργίας της οιονεί αγοράς 

Όπως αναφέραμε στο δεύτερο κεφάλαιο της μελέτης, η κρατική παρέμ
βαση μπορεί να έχει τη μορφή είτε της χρηματοδότησης και υλοποίησης 
ενεργητικών μέτρων της αγοράς εργασίας από το ίδιο το κράτος, είτε 
μόνο τη χρηματοδότηση τους από το κράτος και ανάθεση της εφαρμογής 
τους σε ιδιωτικούς φορείς, με ή χωρίς κίνητρο το κέρδος (ιδιωτικές επι
χειρήσεις, ή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, φορείς εργοδοτικών και εργα
τικών ενώσεων κ.ά.). 

Συχνά, ο χαρακτήρας και η έκταση της παρέμβασης του κράτους στη 
δημιουργία των οιονεί αγορών δεν σημαίνει ότι αυτό είναι αρκετό ώστε να 
εξυπηρετείται το γενικότερο κοινωνικό συμφέρον. Ο ρόλος του κράτους να 
εισαγάγει τις δυνάμεις της αγοράς (συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ ευρύτε
ρου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα), βελτιώνοντας και επεκτείνοντας τη λει
τουργία των αγορών στις κοινωνικές υπηρεσίες, απαιτεί προσεκτικά βήματα. 
Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο οι αδυναμίες της κρατικής 
παρέμβασης να επιφέρουν περισσότερο αρνητικά αποτελέσματα από τις 
ατέλειες της αγοράς. Επομένως, η αξιολόγηση λειτουργίας της οιονεί αγο
ράς στην επαγγελματική κατάρτιση αποκτά ιδιαίτερη σημασία ως προς την 
οικονομικά αποτελεσματική και κοινωνικά δίκαιη κατανομή των πόρων. 

Οι εργασίες αξιολόγησης της λειτουργίας των οιονεί αγορών, όπως 
έχουμε ήδη αναφέρει στο δεύτερο κεφάλαιο αυτής της μελέτης, επιχει
ρούν να απαντήσουν στο ερώτημα εάν οι μεταρρυθμίσεις της εισαγωγής 
των αρχών της αγοράς λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, στη 
βάση των χαρακτηριστικών τους. 

Τα ερωτήματα είναι: 

• Διατηρώντας την ποιότητα των υπηρεσιών σταθερή, μειώθηκε το 
κόστος παροχής τους μετά τη μεταρρύθμιση, ώστε να είναι για το 
κράτος η πιο συμφέρουσα λύση; Σύμφωνα με τη θεωρία, οι ευκαιρια
κές κερδοσκοπίες αντιμετωπίζονται με τους όρους της σύμβασης και 
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την τήρηση αυτών; Μήπως στην πράξη υπάρχουν πάρα πολλά προ
βλήματα στην πιστή εφαρμογή τους και στο κόστος που συνεπάγο
νται; Για παράδειγμα, το κόστος πριν την υπογραφή μιας σύμβασης, 
κατά την εφαρμογή της, κατά τον έλεγχο, ή την παρακολούθηση της. 

• Παρέχεται η δυνατότητα περισσότερων επιλογών στους δικαιούχους 
(ωφελούμενους) των υπηρεσιών για την καλύτερη ικανοποίηση των 
ατομικών τους αναγκών; 

• Οι προμηθευτές των υπηρεσιών, με βάση το κίνητρο του κέρδους, ή 
άλλο κίνητρο, ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες των δικαι
ούχων, παράγοντας αυτό που εκείνοι επιλέγουν; 

• Η διάθεση των υπηρεσιών είναι κοινωνικά δικαιότερη; Ευνοούνται 
ομάδες πληθυσμού με τη μεγαλύτερη ανάγκη, ή με προτεραιότητα, 
στο πλαίσιο της ασκούμενης πολιτικής απασχόλησης, ή γενικότερα 
της κοινωνικής πολιτικής; 

• Οι αρνητικές συνέπειες από την ασυμμετρία πληροφόρησης που έχει 
ο αγοραστής, σε σχέση με τον προμηθευτή, αντιμετωπίζονται επαρ
κώς προς όφελος της ποιότητας και του πραγματικού κόστους των 
προσφερόμενων υπηρεσιών, στο πλαίσιο μιας συμβατικής σχέσης; 

Οι εργασίες αξιολόγησης της εφαρμογής της οιονεί αγοράς είναι περιο
ρισμένες, λόγω των δυσκολιών που συνεπάγονται στην εκτίμηση των απο
τελεσμάτων ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών, τα καθαρά οφέλη για 
τους δικαιούχους των υπηρεσιών, το επίπεδο του κόστους των συναλλα
γών κ.ά. Όταν μάλιστα πρόκειται να αξιολογηθεί η εισαγωγή μιας μεταρ
ρύθμισης στο σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης, θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη τυχόν αλλαγές στο γενικότερο μακροοικονομικό περιβάλ
λον, ώστε να συγκριθεί η περίοδος πριν και μετά την εφαρμογή της οιονεί 
αγοράς. Δεν υπάρχουν δημοσιευμένες εργασίες με ανάλογη μεθοδολογι
κή προσέγγιση, είτε διότι δεν ακολουθείται μια τέτοια διαδικασία, είτε διότι 
για διάφορους λόγους, κατά μία άλλη άποψη, όταν ο αγοραστής είναι η 
ίδια η κεντρική διοίκηση δεν κρίνεται σκόπιμη η δημοσιοποίηση της (Ludo 
Struyven and Geert Steurs, 2005). 

Για την αγορά των υπηρεσιών χρησιμοποιούνται κριτήρια στη βάση της 
κοινής αγοράς, όπως η τιμή των υπηρεσιών, η ποιότητα και ο χρόνος 
παράδοσης. Όπως και στη συνήθη αγορά, υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ 
των πολλών προμηθευτών των υπηρεσιών, που ανταγωνίζονται μεταξύ 
τους όχι πάντα με κριτήριο τη μεγιστοποίηση του κέρδους. 
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Η μέθοδος που ακολουθείται στην αξιολόγηση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας της οιονεί αγοράς βασίζεται στη θεωρητική ανάλυση που ανα
φέραμε στο δεύτερο κεφάλαιο (Le Grand Julian and Bartlett Will, 1993). 
Από τις λίγες σχετικές εργασίες που υπάρχουν στη βιβλιογραφία, επιλέ
γουμε ορισμένες αντιπροσωπευτικές, κατά την άποψη μας, αξιολογήσεις 
του είδους αυτού, με κριτήριο την πληρότητα τους. 

Οι Ludo Struyven and Geert Steurs (2005) για την αξιολόγηση του προ
γράμματος της Αυστραλίας «Job placement Network» και της Ολλανδίας 
«Reintegration», κατά την περίοδο 1998-2002, χρησιμοποιούν δύο κριτή
ρια αξιολόγησης. Το κριτήριο της αγοράς και το κριτήριο των αποτελε
σμάτων. Όπως παρατηρούν, οι δυσκολότερες συνθήκες της αγοράς 
εργασίας λήφθηκαν υπόψη στην αξιολόγηση με κριτήριο τις τοποθετήσεις 
των ανέργων. Όμως, δεν αναφέρουν αν έγινε το ίδιο και για τα χαρακτη
ριστικά των ανέργων. 

Η ίδια μεθοδολογική προσέγγιση, με βάση τη θεωρία της οιονεί αγο
ράς κοινωνικών υπηρεσιών, χρησιμοποιήθηκε επίσης για την αξιολόγηση 
της μετάβασης από το γραφειοκρατικό σύστημα της κεντρικής διοίκησης 
της Δανίας για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης σε ανέργους στο απο
κεντρωμένο μεικτό σύστημα σύμπραξης μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα (Thomas Bredgaard, Flemming Larsen and Lars Rune Moller, 2005). 

Σε μια άλλη εμπειρική έρευνα για την αξιολόγηση της λειτουργίας της 
οιονεί αγοράς κατάρτισης ανέργων στην Αγγλία, ο Paul Ryan (2002) συνέ
κρινε την κατάσταση πριν και μετά τη μεταρρύθμιση του συστήματος 
κατάρτισης, με την εφαρμογή της οιονεί αγοράς. Αναφέρει τη χρησιμότη
τα εφαρμογής δύο κριτηρίων για την αξιολόγηση: της αποτελεσματικότη
τας και της ισότητας. Το ένα κριτήριο αφορούσε την αποτελεσματικότητα 
της αγοράς ως προς το ανά μονάδα κόστος, την ποσότητα και ποιότητα 
των υπηρεσιών του συστήματος κατάρτισης και το άλλο το κριτήριο της 
κοινωνικής ισότητας ως προς τα ίσα δικαιώματα πρόσβασης στις υπηρε
σίες κατάρτισης. Η αξιολόγηση βασίστηκε μόνο στο πρώτο κριτήριο. Ως 
ποσότητα θεωρεί τον αριθμό καταρτιζομένων ή τη χρονική διάρκεια της 
κατάρτισης. Ως ποιότητα ορίζει τις γνώσεις που αποκτούν οι καταρτιζόμε
νοι και ως κόστος το μέσο κόστος ανά καταρτιζόμενο. Επισημαίνει τις 
δυσκολίες προσδιορισμού της ποιότητας της κατάρτισης, της μέτρησης 
και αξιολόγησης της. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο κατά προσέγγιση, μέσω 
δεικτών, όπως είναι το ποσοστό αυτών που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα, 
που πιστοποιήθηκαν, ή εξασφάλισαν απασχόληση μετά την κατάρτιση 
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(Paul Ryan, 2002). 
Όπως θα εξηγήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο, κριτήριο της αξιολόγη

σης μας για την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της οιονεί αγοράς 
κατάρτισης αποτέλεσαν τόσο ποσοτικοί όσο και ποιοτικοί δείκτες. Μεταξύ 
των ποιοτικών δεικτών συμπεριλάβαμε το ποσοστό αυτών που ολοκλήρω
σαν το πρόγραμμα κατάρτισης, το ποσοστό αυτών που εξασφάλισαν απα
σχόληση μετά την κατάρτιση και τους απασχολούμενους σε θέσεις εργα
σίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης ως ποσοστό του συνόλου των 
ανέργων που εξασφάλισαν απασχόληση μετά την κατάρτιση. 

Κάθε αξιολόγηση μπορεί να ακολουθεί μια διαφορετική μεθοδολογική 
προσέγγιση και να χρησιμοποιεί διαφορετικές πηγές πληροφόρησης 
ποσοτικών ή ποιοτικών δεδομένων. Ορισμένοι παρατηρήσιμοι ή μη προσ
διοριστικοί παράγοντες του αποτελέσματος των ενεργητικών μέτρων 
άλλοτε μπορεί να ελέγχονται και άλλοτε όχι. Έτσι, αξιολογήσεις παρόμοι
ων ενεργητικών μέτρων καταλήγουν σε διαφορετικά αποτελέσματα και 
συμπεράσματα. Η μέθοδος της μετα-ανάλυσης επιχειρεί να παρακάμψει 
το πρόβλημα έλλειψης συγκρισιμότητας μεταξύ ατομικών εργασιών αξιο
λόγησης διαφόρων μεμονωμένων προγραμμάτων και να καταλήξει σε γενι
κότερα αλλά περισσότερο αξιόπιστα και επομένως χρησιμότερα συμπερά
σματα (Kluve and Schmidt 2002" CEDEFOP, 2004· Boone and Van Ours, 
2005). 

6.3.4. Προβλήματα και αδυναμίες της αξιολόγησης 

Το αποτέλεσμα από αξιολογήσεις ατομικών ωφελειών δεν είναι αξιόπι
στο στο βαθμό που δύσκολα μπορούν να απομονωθούν από την επίδραση 
άλλων παραγόντων (εργατική νομοθεσία, παροχές ανεργίας, λειτουργία 
θεσμικών οργάνων στην αγορά εργασίας, κλπ.). Η αξιολόγηση δε των 
καθαρών μακροοικονομικών επιπτώσεων από την εφαρμογή των ενεργητι
κών πολιτικών απασχόλησης είναι ακόμα δυσκολότερο να επιτευχθεί 
(Gaëlle Pierre, 1999). 

Ο συνδυασμός παθητικών και ενεργητικών μέτρων ενδεχομένως να 
αποτελεί μία αιτία υποεκτίμησης της επίδρασης της κατάρτισης στην απα
σχόληση, εάν δεν εξασφαλιστεί ορθολογική διαχείριση των παροχών σε 
συνδυασμό με τα ενεργητικά μέτρα (Martin and Grubb, 2001). Η καταβολή 
εκπαιδευτικού επιδόματος στον καταρτιζόμενο, ή η καταβολή του επιδό
ματος ανεργίας με τον όρο συμμετοχής του σε ένα πρόγραμμα, μπορεί να 
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επηρεάσει αρνητικά το αποτέλεσμα της κατάρτισης για δύο λόγους. Πρώ
τον, διότι πιθανόν η βελτίωση των προσόντων του να μην είναι το κίνητρο 
συμμετοχής του στο πρόγραμμα, αλλά η είσπραξη του εκπαιδευτικού βοη
θήματος ή του επιδόματος ανεργίας και, δεύτερον, να αποτελέσει εμπόδιο 
προώθησης στην απασχόληση, σε περιπτώσεις όπου οι εργοδότες έχουν 
αρνητική άποψη για την επιδοτούμενη κατάρτιση, επειδή θεωρούν ότι 
αλλοιώνει ενδεχομένως τις προθέσεις των ανέργων να βελτιώσουν τα προ
σόντα τους με σκοπό να απασχοληθούν. 

Η συμβολή άλλων συμπληρωματικών υπηρεσιών που παρέχονται από 
τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης στον άνεργο, πριν την ένταξη του 
στο αξιολογούμενο πρόγραμμα κατάρτισης, όπως ο επαγγελματικός προ
σανατολισμός, η σύνταξη του ατομικού σχεδίου δράσης, στο πλαίσιο της 
εξατομικευμένης παρέμβασης, ή η παρακολούθηση ενός προγράμματος 
προκατάρτισης, μπορεί να επηρέασαν θετικά το αποτέλεσμα της κατάρτι
σης. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τη λειτουργία της ειδικής υπηρεσίας 
που διαθέτουν τα ΚΕΚ, για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση, 
η οποία δεν σχετίζεται άμεσα με την κατάρτιση, αλλά μπορεί να επηρεάσει 
σημαντικά τις προοπτικές απασχόλησης των καταρτισθέντων. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις στην αξιολόγηση της μεταρρύθμισης 
ενός συστήματος δεν λαμβάνονται υπόψη ταυτόχρονες μεταρρυθμίσεις σε 
άλλα μέτρα που επηρεάζουν το αξιολογούμενο σύστημα, αφού αποτελούν 
στοιχεία του ίδιου συστήματος. Για παράδειγμα, στην ελληνική έκθεση 
αξιολόγησης για το πρόγραμμα κατάρτισης παρέχεται μία εξήγηση των 
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, σύμφωνα με την οποία, οι καταρτιζόμε
νοι έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες να πάρουν θέσεις εργασίας πιο στα
θερές μετά την κατάρτιση, επειδή τα άτομα αυτά έμαθαν να χρησιμοποι
ούν πιο σύγχρονες μεθόδους αναζήτησης εργασίας και να χρησιμοποιούν 
πρόσθετες δημόσιες υπηρεσίες υποστήριξης, που αγνοούν οι άλλοι (Valter 
Fissamber, 2002). Με άλλα λόγια, η αξιολόγηση της μεταρρύθμισης της 
κατάρτισης στην ελληνική έκθεση αξιολόγησης δεν έλαβε υπόψη και δεν 
αναζήτησε την επίπτωση λειτουργίας των ΚΠΑ στην υποστήριξη των ανέρ
γων που παραπέμπονται στα ΚΕΚ, με την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτι
κής, επαγγελματικού προσανατολισμού και σύνταξης ατομικού σχεδίου 
δράσης, ως στοιχείο του συστήματος κατάρτισης. Απλά, η μελέτη αξιολό
γησης, προκειμένου να δικαιολογήσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, 
επικαλείται το 'ενδεχόμενο' θετικής επίδρασης των ΚΠΑ στην απασχόληση 
των καταρτισθέντων. 
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Ακόμα, η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων επηρεάζεται από τις 
συνθήκες της τοπικής αγοράς εργασίας, που συχνά δύσκολα μπορούν να 
απομονωθούν. Για παράδειγμα, οι αναλυτικοί δείκτες ανεργίας στην Ελλά
δα, σύμφωνα με την ΕΣΥΕ, αφορούν ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές 
(επίπεδο περιφέρειας), ενώ τα στοιχεία της εγγεγραμμένης ανεργίας του 
ΟΑΕΔ, που παρέχονται και σε τοπικό επίπεδο, μπορεί να υπερεκτιμούν ή 
να υποεκτιμούν το μέγεθος της ανεργίας. 

Η επιρροή όλων των προαναφερθέντων παραγόντων δύσκολα μπορεί 
να απομονωθεί, ώστε να εξετασθεί το ποσοτικό αποτέλεσμα της απασχό
λησης που προέκυψε μόνο από την κατάρτιση. Για μια διερεύνηση όλων 
των άλλων, πλην της κατάρτισης, παραγόντων που επηρεάζουν το αποτέ
λεσμα της κατάρτισης στην απασχόληση των καταρτισθέντων, απαιτείται 
τόσο η ποσοτική όσο και η ποιοτική ανάλυση. Ωστόσο, οι αξιολογήσεις 
κατά κανόνα περιορίζονται σε ποσοτικές αναλύσεις {Employment in 
Europe, 2006). Συνήθως οι αξιολογήσεις βασίζονται σε στατιστικά δεδομέ
να που αφορούν την κατάσταση απασχόλησης αυτών που καταρτίστηκαν, 
σε μικρό χρονικό διάστημα μετά το τέλος της κατάρτισης (από 1 έως 2 
έτη). Το μικρό χρονικό διάστημα θεωρείται ότι αποτελεί αιτία υποεκτίμη
σης του αποτελέσματος απασχόλησης. Το όφελος της κατάρτισης μπορεί 
να κινητοποίησε τον άνεργο, ώστε μελλοντικά να συνεχίσει άλλο πρό
γραμμα κατάρτισης, να επιστρέψει στο σύστημα της αρχικής εκπαίδευσης, 
ή να απασχοληθεί μετά την παρέλευση αρκετού χρόνου από την κατάρτι
ση αλλά με καλύτερες προοπτικές. Αντίθετα, άλλοι αξιολογητές υποστηρί
ζουν ότι όσο μεγαλύτερο είναι το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ κατάρ
τισης και απασχόλησης, τόσο οι αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες 
απαξιώνονται, ιδιαίτερα όταν παρέχονται εξειδικευμένες γνώσεις από βρα
χυχρόνια προγράμματα (Martin and Grubb, 2001). 

Η κατάλληλη χρονική στιγμή παρέμβασης για τον άνεργο αποτελεί 
ακόμα αντικείμενο συζήτησης για την αποφυγή μηδενικού αποτελέσματος 
(deadweight effect). Δηλαδή, το ερώτημα που τίθεται αφορά το διάστημα 
αναμονής στην ανεργία, πριν να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής του ανέρ
γου σε πρόγραμμα κατάρτισης ή επιδοτούμενης απασχόλησης. Ενδεχομέ
νως, στο αρχικό στάδιο παραμονής στην ανεργία, ένα λιγότερο δαπανηρό 
μέτρο παροχής συμβουλών και/ή βοήθειας στην τοποθέτηση του ανέργου 
να είναι αποτελεσματικό. Αντίθετα, για εκείνον που παρά τις προσπάθειες 
του Γραφείου Εργασίας παραμένει άνεργος, πάνω από κάποιο σημαντικό 
διάστημα, ενδεχομένως να απαιτούνται μέτρα επανένταξης πιο δαπανηρά, 
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π.χ. συμμετοχής του σε πρόγραμμα κατάρτισης ή επιδοτούμενης απασχό
λησης. Αλλά το χρονικό αυτό όριο δεν προσδιορίζεται.77 

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την προώθηση ανέργων στην 
απασχόληση προέρχεται από την πλευρά της ζήτησης και όχι της προ
σφοράς. Σχετίζεται με τις προτιμήσεις των εργοδοτών ως προς ορισμένα 
προσωπικά χαρακτηριστικά των ανέργων, όπως είναι το φύλο, η ηλικία, η 
κατάσταση υγείας, η διάρκεια ανεργίας, το επίπεδο αρχικής εκπαίδευσης, 
εργασιακής εμπειρίας, κ.ά. Η σχετική όμως πληροφόρηση δεν είναι διαθέ
σιμη. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος κατάρτισης, 
που συνδέεται με την άμεση προώθηση των καταρτισθέντων στην απα
σχόληση, θα εξαρτηθεί και από παράγοντες άλλους από εκείνους που 
αφορούν αποκλειστικά την κατάρτιση. Τέτοιοι παράγοντες είναι τα χαρα
κτηριστικά των εργοδοτών, ως προς τον τρόπο που σκέπτονται και τους 
παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους για την πρόσληψη ανέρ
γων (Nigel Meager with Ceri Evans, 1997). Μία βασική ενότητα στα προ
γράμματα κατάρτισης ανέργων που υλοποιούν τα ΚΕΚ στη χώρα μας είναι 
εκείνη που αφορά τις μεθόδους-τεχνικές αναζήτησης εργασίας, σύνταξης 
βιογραφικού σημειώματος, αυτοπαρουσίασης κ.ά. Και στην περίπτωση 
αυτή είναι δύσκολο στην πράξη να απομονώσει κάποιος την επιρροή αυτής 
της υποχρεωτικής εκπαιδευτικής ενότητας στην απασχόληση του ανέρ
γου, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης. 

Στο σχεδιασμό ενός προγράμματος, σπάνια λαμβάνονται υπόψη οι εξει
δικευμένες ανάγκες της παραγωγής. Μπορεί να υπάρχουν κενές θέσεις σε 
δεδομένες ειδικεύσεις στις οποίες καταρτίζονται οι άνεργοι, αλλά το 
περιεχόμενο του προγράμματος να μην έχει εκσυγχρονισθεί ικανοποιητι
κά. Αυτό σχετίζεται με την ποιότητα των προγραμμάτων κατάρτισης, η 
οποία σπάνια λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση και απλά αποδίδεται 
γενικά στη μειωμένη αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
κατάρτισης και όχι στη συγκεκριμένη αιτία, δηλαδή στην έλλειψη πιστο
ποιημένων προγραμμάτων κατάρτισης (CEDEFOP, PANORAMA, 1996). 

Μέχρι τώρα αναφερόμασταν σε δυσκολίες που προκύπτουν κατά την 
αξιολόγηση. Δεν είναι λίγες όμως οι περιπτώσεις όπου και οι ίδιες οι αξιο-

77. Η άποψη αυτή βρίσκεται προς την αντίθετη κατεύθυνση της ΕΣΑ, όπου για την πρόλη
ψη της ανεργίας υποστηρίζεται η εφαρμογή ενεργητικών μέτρων για τους νέους (κάτω 
των 25 ετών), πριν συμπληρώσουν 6μηνη ανεργία και για τους άνω των 25 ετών πριν 
συμπληρώσουν 12μηνη ανεργία. 
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λογήσεις δημιουργούν προβλήματα στην κατανόηση και αξιοποίηση των 
συμπερασμάτων τους. 

Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις αξιολόγησης μεταρρυθμίσεων, συνή
θως η περιγραφή της μεθόδου αξιολόγησης είναι ανεπαρκής, ενώ η προ
σοχή των αξιολογητών επικεντρώνεται στην αναλυτική περιγραφή του 
είδους των αλλαγών που ήδη πραγματοποιήθηκαν. Σε μία ανασκόπηση 
εργασιών αξιολόγησης στις 15 χώρες της ΕΕ, ήταν αδύνατο να βρεθούν 
κατάλληλες αξιολογήσεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας 
αυτής (CEDEFOP, 2004, S.N.57): 

Η μεταρρύθμιση του συστήματος παρουσιάζεται πάντα σε μία έκθεση 
αξιολόγησης. Η αξιολόγηση της μεταρρύθμισης (διαδικασία-μεθοδολογία 
αξιολόγησης και αναλυτικά αποτελέσματα) παρουσιάζεται μερικές φορές. 
Ο τρόπος όμως με τον οποίο η αξιολόγηση και η μεταρρύθμιση συνδέονται 
μεταξύ τους δεν παρουσιάζεται σχεδόν ποτέ. 

Δεν εξετάζουν την επίδραση των αξιολογούμενων μεταρρυθμίσεων. 
Αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι στις εξεταζόμενες εργασίες αξιολόγησης, 
οι στόχοι των μεταρρυθμίσεων δηλώνονται σε γενική μορφή και δεν συνδέ
ονται άμεσα με την αναμενόμενη επίδραση στα άτομα ή τους θεσμικούς 
φορείς της αγοράς εργασίας. Για παράδειγμα, γίνεται αναφορά στη βελ
τίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτιζομένων ή τη βελτίωση απα-
σχολησιμότητας ή της στάσης τους απέναντι στην εργασία κλπ. Η εξέταση 
αυτών απαιτεί ποιοτική ανάλυση η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στις αξιο
λογήσεις. Έτσι, η σύνδεση των στόχων των αξιολογήσεων δεν ήταν σχετική 
με τους στόχους της μεταρρύθμισης, παρά μόνο κατά το ένα τρίτο. Συνή
θως, ως στόχοι των μεταρρυθμίσεων αναφέρονται τα ακόλουθα: 

• Βελτίωση της καινοτομίας στα προγράμματα κατάρτισης. 

• Βελτίωση ευελιξίας των προγραμμάτων. 

• Κινητοποίηση των ανέργων. 

• Βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας και της επιχείρησης. 

• Μεγαλύτερη αυτονομία των ατόμων. 

• Βελτίωση προοπτικών απασχόλησης και αμοιβής. 

• Μείωση της μακροχρόνιας ανεργίας. 

• Μείωση της ανεργίας των νέων. 

• Προώθηση των ανέργων στην εργασία που επιθυμούν και τη διατήρη
ση της (από ειδική αναφορά στην Ελλάδα). 
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Και καταλήγει με την παρατήρηση ότι συνήθως οι αξιολογήσεις δεν 
δημοσιοποιούνται, θεωρούμενες ως εμπιστευτικού χαρακτήρα από τους 
υπεύθυνους φορείς χρηματοδότησης (CEDEFOP, 2004, S.N 57). 

Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι η διάθεση διοικητικών στατιστικών στοι
χείων ή ποιοτικών αναλύσεων, ως προς τον τρόπο εφαρμογής, διαχείρι
σης, ελέγχου, παρακολούθησης κ.ά., δύσκολα περιέρχεται στην κατοχή 
ανεξάρτητων ερευνητών, επειδή χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά (Erwin 
Seyfried, 1998" Ludo Struyven and Geert Steurs, 2005). 

6.3.5. Αποτελέσματα-Συμπεράσματα αξιολογήσεων 

Με βάση τα όσα παρουσιάσαμε στο παρόν κεφάλαιο, κρίνουμε σκόπιμο, 
για την αναφορά μας στα αποτελέσματα-συμπεράσματα αξιολογήσεων 
των προγραμμάτων και συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, 
να χρησιμοποιήσουμε ως βασική πηγή πληροφόρησης τα συμπεράσματα 
μετα-αναλύσεων και όχι τα συμπεράσματα αξιολογήσεων μεμονωμένων 
περιπτώσεων. Αντίθετα, στις περιπτώσεις αξιολόγησης της λειτουργίας 
της οιονεί αγοράς επαγγελματικής κατάρτισης, θα βασιστούμε σε ορισμέ
νες αντιπροσωπευτικές, κατά τη γνώμη μας, εργασίες που συμπεριλαμβά
νονται στη διεθνή βιβλιογραφία. 

Ενεργητικά μέτρα της αγοράς εργασίας 

Από τη βιβλιογραφία αξιολογήσεων σε χώρες του ΟΟΣΑ και της ΕΕ [Fay, 
1996- Nigel Meager with Ceri Evans, 1998- Heckman et al., 1999- Martin, 
1999- Martin and Grubb, 2001 ' Booneand Van Ours, 2004 • Kluve et al., 2005 • 
Employment in Europe, 2006 (Ch.4) κ.ά.], διαπιστώνουμε τα ακόλουθα: 

Η επίδραση των ενεργητικών μέτρων δεν είναι ομοιόμορφη. Τα αποτε
λέσματα των αξιολογήσεων παρόμοιων προγραμμάτων διαφέρουν μεταξύ 
τους, όπως διαφέρουν και τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν. Με 
βάση τις διαπιστώσεις αυτές, δεν υπάρχει μία απόλυτα σαφής εικόνα ως 
προς την αποτελεσματικότητα ενός συγκεκριμένου και ευρέως εφαρμοζό
μενου μέτρου, που θα μπορούσε να γενικευθεί και να αποτελέσει μία «καλή 
πρακτική». Εξαίρεση αποτελείτο μέτρο που αφορά τον εκσυγχρονισμό των 
ΔΥΑ και την παροχή βοήθειας στους ανέργους στην αναζήτηση εργασίας. 
Η ενίσχυση του ενεργητικού μέτρου εκσυγχρονισμού των Δημοσίων Υπη
ρεσιών Απασχόλησης για την εξατομικευμένη παρέμβαση (πελατοκεντρική 
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προσέγγιση) και η παροχή βοήθειας στους ανέργους που αναζητούν εργα
σία είναι τα οικονομικότερα και τα πλέον αποτελεσματικά μέτρα. Αντίθετα, 
τα ειδικά προγράμματα που απευθύνονται ειδικά στους νέους παρουσιά
ζουν αρνητικά αποτελέσματα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η κατάρτιση, μετά 
από μία μακροχρόνια περίοδο, βελτιώνει τις προοπτικές των ανέργων στην 
αγορά εργασίας, ενώ επιδρά θετικά και σε μακροοικονομικά μεγέθη. Η επι
χορήγηση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα μάλλον βοηθάει στην 
απασχόληση ανέργων, ενώ αντίστοιχα προγράμματα δημιουργίας θέσεων 
εργασίας στο Δημόσιο χαρακτηρίζονται ανεπιτυχή. 

Έτσι, ο εκσυγχρονισμός των ΔΥΑ και καλά σχεδιασμένα προγράμματα 
κατάρτισης ανέργων και επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για την τοπο
θέτηση δύσκολων περιπτώσεων ανέργων, συστήνονται από τον ΟΟΣΑ και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της ΕΣΑ. (Employment in Europe, 2006). 

Στο πλαίσιο μιας εργασίας για τις χώρες του ΟΟΣΑ (Robert G. Fay, 
1996), έγινε προσπάθεια να εκτιμηθεί η μακροοικονομική επίδραση των 
Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης και των Κέντρων Κατάρτισης στην 
απασχόληση. Χρησιμοποιήθηκε μία παλινδρόμηση με εξαρτημένη μετα
βλητή την απασχόληση και ανεξάρτητες το ρυθμό ανάπτυξης, τις δαπάνες 
κατάρτισης, και τις δαπάνες των ΔΥΑ (Cross section analysis). Σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής, μία δεδομένη αύξηση στην ανάπτυ
ξη συνοδεύεται από μεγαλύτερη αύξηση στην απασχόληση στις χώρες 
όπου οι δαπάνες ΔΥΑ και κατάρτισης είναι σημαντικότερες. Ωστόσο, επι
σημαίνεται η προσοχή με την οποία πρέπει να ερμηνεύονται τα αποτελέ
σματα. Οι ενδογενείς μεταβλητές και οι διαφορετικές πολιτικές που εφαρ
μόζονται σε διαφορετικές χώρες (διαφορετικά συστήματα απασχόλησης 
και κατάρτισης) μπορεί να επηρεάζουν την απασχόληση (π.χ. επιδότηση 
ανεργίας, συστήματα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, διαφορετικές 
αρμοδιότητες των ΔΥΑ, φορολογικά μέτρα, εργατική νομοθεσία κ.ά.). 

Οι αδυναμίες που παρατηρούνται στον τομέα της αξιολόγησης συνοψί
ζονται ως ακολούθως: 

Οι αξιολογήσεις συνήθως περιορίζονται στην παρακολούθηση και στα 
βραχυχρόνια αποτελέσματα των προγραμμάτων (από ένα έως δύο έτη) για 
εκτίμηση των ιδιωτικών και κοινωνικών ωφελειών. Σχεδόν άγνωστα παρα
μένουν τα μακροχρόνια μακροοικονομικά και άλλα κοινωνικά οφέλη των 
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Σπανιότερα δε εφαρμόζονται μέθο
δοι αξιολόγησης της σχέσης κόστους και αποτελεσματικότητας (cost-
effectiveness). 
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Στη βάση των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων συνιστώνται τα ακό
λουθα: 

• Σαφής καθορισμός της ομάδας στόχου των ανέργων. 

• Εφαρμογή μικρής κλίμακας προγραμμάτων. 

• Σημαντικό μέρος του προγράμματος κατάρτισης να αφορά την πρα
κτική άσκηση σε τοπικούς εργοδότες της περιοχής υλοποίησης των 
προγραμμάτων. 

• Το επίδομα ανεργίας βοηθά τον άνεργο να αναζητήσει εργοδότη και 
η επιδοτούμενη κατάρτιση τον ενθαρρύνει να συμμετάσχει σε τέτοια 
προγράμματα που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα του. Χρειάζεται 
όμως προσοχή στο ύψος και στη διάρκεια αυτών. 

• Η περίοδος αξιολόγησης πρέπει να επεκταθεί ώστε να εξετάζονται 
και οι μακροχρόνιες επιδράσεις των ενεργητικών μέτρων. 

• Οι αξιολογήσεις πρέπει να αποτελέσουν μια υποχρεωτική ενέργεια 
ενσωματωμένη στη φάση σχεδιασμού των μέτρων και όχι μια εκ των 
υστέρων προαιρετική δραστηριότητα. 

• Για τις αξιολογήσεις πρέπει να αξιοποιούνται σε μεγαλύτερο βαθμό 
ανεξάρτητοι αξιολογητές, αντί των κρατικών λειτουργών. 

Πολλές από τις χώρες μέλη της ΕΕ, ακόμα και εκείνες που διαθέτουν 
μεγαλύτερη εμπειρία στον τομέα αξιολόγησης των πολιτικών απασχόλη
σης, όπως π.χ. η Δανία, Ολλανδία, Φιλανδία, Σουηδία, Γαλλία κ.ά., σε έκθε
ση τους προς την ΕΕ, στο πλαίσιο της πενταετούς αξιολόγησης της ΕΣΑ 
(1998-2002), επισημαίνουν ότι η αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων μέτρων 
και πολιτικών, λόγω έλλειψης κατάλληλων στοιχείων, δεν βρίσκεται σε ικα
νοποιητικό ποιοτικό επίπεδο. Έτσι, δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν το 
καθαρό αποτέλεσμα εφαρμογής ενεργητικών μέτρων για τους συμμετέχο
ντες ανέργους. Δηλαδή, στα ποσοτικά αποτελέσματα των ενεργητικών 
μέτρων για την προώθηση συγκεκριμένων κατηγοριών ανέργων στην απα
σχόληση, αδυνατούν να λάβουν υπόψη τυχόν αρνητικές επιπτώσεις από 
την εκτόπιση, ή την υποκατάσταση άλλων από την αγορά εργασίας, ή 
ακόμα να μπορούν να εκτιμήσουν την έκταση κατά την οποία η απασχόλη
ση ανέργων θα γινόταν και χωρίς την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων. 
Συχνά, ο ορισμός της ποιότητας της κατάρτισης και των χρησιμοποιούμε
νων δεικτών μέτρησης της διαφέρει σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ 
(Erwin Seyfried, 1998). Το τελευταίο ισχύει ιδιαίτερα για το πρόγραμμα επι
δότησης της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. 
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Μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων 

Από μία επισκόπηση των συμπερασμάτων αξιολογήσεων μέτρων κατάρ
τισης ανέργων, με στόχο την προώθηση τους στην απασχόληση, προέκυ
ψε ότι η ποιότητα της αξιολόγησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη 
διαθεσιμότητα και την ποιότητα των στοιχείων. 

Ειδικότερα στις αξιολογήσεις της επίδρασης της επαγγελματικής 
κατάρτισης στην απασχόληση ανέργων παρατηρούμε ότι, ενώ γίνεται 
εκτενής αναφορά στα αποτελέσματα που αφορούν αριθμό προγραμμά
των, συμμετεχόντων, προϋπολογισμών κλπ., αυτό που δεν αναφέρεται 
είναι οι επιπτώσεις των προγραμμάτων κατάρτισης στους ανέργους, σε 
σχέση με τον προκαθορισμένο στόχο τους [Josep Molsosa στο Descy, P., 
Tessaring, M. (eds), 2004]. 

Συμπερασματικά, από μία επισκόπηση των αποτελεσμάτων αξιολογήσε
ων μπορούμε να πούμε ότι, αν και η κατάρτιση είναι από τα πλέον δαπα
νηρά προγράμματα, τα αποτελέσματα είναι πενιχρά. Ωστόσο, μικρής κλί
μακας προγράμματα, καλά στοχοθετημένα, που ικανοποιούν τις ανάγκες 
εργοδοτών και ανέργων, προσφέρουν καλύτερα αποτελέσματα (Nigel 
Meager with Ceri Evans, ILO, 1997). Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις που να 
μας διευκρινίζουν ποιο είδος κατάρτισης είναι αποτελεσματικότερο. Εκεί
νο που δίνει βάρος στο θεωρητικό (off the job training) ή στο πρακτικό 
μέρος (on the job training), ή εάν το αποτέλεσμα δέσμης συμπληρωματι
κών μέτρων (συνδυασμός επαγγελματικού προσανατολισμού, κατάρτισης 
και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας) θα ήταν καλύτερο για ανέργους που 
βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. 

Η αποτελεσματικότητα της κατάρτισης εξαρτάται από την έγκαιρη και 
ορθή πληροφόρηση για την αγορά εργασίας, δηλαδή από τη δυνατότητα 
των εργοδοτών να εκτιμήσουν τις ανάγκες τους σε εξειδικευμένο εργατι
κό δυναμικό στο άμεσο ή προσεχές μέλλον και τη μεταβίβαση, μέσω 
κατάλληλου μηχανισμού, της πληροφορίας αυτής στα ΚΕΚ. Η ουσιαστική 
εμπλοκή εργοδοτών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός προγράμματος 
διασφαλίζει περισσότερο τη σχέση των προγραμμάτων κατάρτισης με τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

Τα τελευταία προϋποθέτουν διενέργεια αξιολόγησης ενεργητικών 
μέτρων συνεργίας, παρά αξιολογήσεις μεμονωμένων μέτρων. 
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Συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης 

Από 19 εκθέσεις αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκαν σε 12 χώρες της 
ΕΕ μόνο σε λίγες χώρες η αξιολόγηση προγραμματίσθηκε μαζί με το πρό
γραμμα μεταρρυθμίσεων (CEDEFOP, 2004, S.N. 57). Όπως μάλιστα επιση
μαίνεται, οι δημοσιεύσεις των αποτελεσμάτων τέτοιων μελετών αξιολόγη
σης είναι σπάνιες. Συνήθως δημοσιεύονται ενδιάμεσες εκθέσεις αξιολόγη
σης ή συνοπτικά μεικτά αποτελέσματα από την εφαρμογή προγραμμάτων. 

Δεν γίνεται αναφορά στη συμπληρωματικότητα (συνεργία) μεταξύ δια
φόρων συγχρηματοδοτούμενων έργων ή μέτρων και της συμβολής τους 
στην ασκούμενη εθνική πολιτική απασχόλησης και, κατ' επέκταση, στην 
ενιαία Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης (Josep Molsosa στο Descy, 
P., Tessaring, M. (eds), 2004). Για παράδειγμα, από έρευνες αξιολόγησης 
φαίνεται ότι βασικός στόχος μεταρρυθμίσεων στην Πορτογαλία και Ιρλαν
δία ήταν η θεσμική ρύθμιση όπου τα δημόσια ΚΕΚ συνεννοούνται υποχρε
ωτικά με τα τοπικά Γραφεία Εργασίας και τους εργοδότες σε τοπικό επί
πεδο, πριν προγραμματίσουν πακέτα κατάρτισης. Ωστόσο, από τις αξιολο
γήσεις δεν προκύπτουν στοιχεία διερεύνησης για την επίτευξη του στόχου 
σύνδεσης της απασχόλησης με το αντικείμενο κατάρτισης, σύμφωνα με 
την προαναφερθείσα διαδικασία προγραμματισμού της συνεργασίας μετα
ξύ δημοσίων ΚΕΚ, ΔΥΑ και επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο. 

Ανάλογες έρευνες βασισμένες στη μέθοδο της μετα-ανάλυσης των 
εμπειρικών εργασιών αξιολόγησης των συστημάτων κατάρτισης αναφέρο
νται στην έλλειψη εξέτασης της σύνδεσης μεταξύ του περιεχομένου των 
προγραμμάτων, της συνεργασίας των συναρμόδιων φορέων, του τρόπου 
υλοποίησης αυτών κ.ά. (Erwin Seyfried, 1998). 

Από την έρευνα επισκόπησης εργασιών αξιολόγησης σε χώρες της ΕΕ 
και στην Αμερική, διαπιστώθηκε ότι η ποιότητα της κατάρτισης διατηρεί 
ένα ικανοποιητικό και σταθερό επίπεδο όταν λειτουργούν αποτελεσματικά 
συστήματα πιστοποίησης, τόσο των φορέων κατάρτισης, όσο και των προ
σόντων που αποκτούν οι καταρτιζόμενοι. 

Στις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης της Επιτροπής αναφέρονται συχνά 
προβλήματα και αδυναμίες των ενεργειών αξιολόγησης των κρατών 
μελών, ενώ συμπεράσματα που προκύπτουν από τις λίγες αξιολογήσεις 
σπάνια λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό προγραμμάτων για την επόμε
νη προγραμματική περίοδο. 
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Η οιονεί αγορά της επαγγελματικής κατάρτισης 

Η πλειονότητα των ενεργητικών και παθητικών μέτρων στην αγορά 
εργασίας (τοποθέτηση ανέργων, εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης και 
απασχόλησης, επιδότηση των ανέργων) παράγονται από το κράτος. 

Από τα τέλη της δεκαετίας του '80, παρατηρείται στις χώρες της ΕΕ, 
πρώτα στην Αγγλία (1988-1989) και αργότερα στην Δανία (2003) και 
Ολλανδία (2001), η ανάθεση υλοποίησης ενεργητικών μέτρων σε τρίτους, 
με τη χρηματοδότηση του κράτους, με σκοπό την εισαγωγή του ανταγωνι
σμού μεταξύ ιδιωτικών και κρατικών φορέων παροχής των υπηρεσιών, για 
την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων. Κατά τη διάρ
κεια της τρέχουσας δεκαετίας, ανάλογες προσπάθειες καταβάλλονται σε 
όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ. Μετά το 2001, η οιονεί αγορά επαγγελμα
τικής κατάρτισης άρχισε να εφαρμόζεται και στην Ελλάδα. Κατά κανόνα, ο 
αγοραστής των υπηρεσιών δεν ταυτίζεται με το χρήστη. Η ταύτιση αυτή, 
την οποία επιτρέπει η χρήση κουπονιών, εφαρμόστηκε στην Αγγλία και στη 
Δανία. Τα αποτελέσματα όμως δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά. 

Η μέθοδος που ακολουθείται στην αξιολόγηση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας της οιονεί αγοράς βασίζεται στη θεωρητική ανάλυση που ανα
φέραμε στο δεύτερο κεφάλαιο (Le Grand Julian and Bartlett Will, 1993). 
Από τις λίγες σχετικές εργασίες που υπάρχουν στη βιβλιογραφία, επιλέ
γουμε ορισμένες αντιπροσωπευτικές, κατά την άποψη μας, αξιολογήσεις 
του είδους αυτού, με κριτήριο την πληρότητα τους. 

Οι Ludo Struyven and Geert Steurs (2005) αξιολόγησαν τα προγράμμα
τα της Αυστραλίας «Job placement Network» και της Ολλανδίας 
«Reintegration», κατά την περίοδο 1998-2002. Από την ανάλυση προκύπτει 
ότι το αποτέλεσμα εισαγωγής των δυνάμεων της αγοράς στον τομέα των 
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης είναι μέτριο. 

Στην Αυστραλία το πρόγραμμα ανέργων (Job-network) κόστισε λιγότε
ρο, αλλά αυτό έγινε σε βάρος της ποιότητας των παρεμβάσεων για τους 
ανέργους. Το ποσοστό νέων προμηθευτών υπηρεσιών κατάρτισης συχνά 
πλησιάζει το 45% του συνόλου. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει η ελεύθερη είσο
δος νέων προμηθευτών στην αγορά που ενισχύει τον ανταγωνισμό. 

Στην Ολλανδία, η αποτελεσματικότητα του προγράμματος «Reintegration» 
ήταν μεγαλύτερη όταν ανατέθηκε το μέτρο σε ιδιώτες αναδόχους, αλλά το 
κόστος ήταν περίπου το ίδιο. Με την επανάληψη διαγωνισμών για την επι
λογή αναδόχων προμήθειας ολοκληρωμένων υπηρεσιών, τοποθέτησης των 
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ανέργων και κατάρτισης, έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στους όρους της σύμ
βασης που αφορούν το ζητούμενο αποτέλεσμα, δηλαδή τοποθέτηση των 
ανέργων, διατηρώντας το ύψος του προϋπολογισμού σταθερό και ενισχύο
ντας τις συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων στη βάση των εκ των 
υστέρων επιδόσεων τους αντί της εκ των προτέρων αξιολόγησης των προ
σφορών τους. Τα συμβόλαια με τις επιχειρήσεις επανένταξης αναφέρουν ως 
υποχρεωτικό όρο ότι το 50% των συμμετασχόντων στην κατάρτιση πρέπει να 
τοποθετηθούν σε εργασία, ειδικά για την περιοχή του Ρότερνταμ. Κατόπιν, 
σε επόμενο διαγωνισμό ανάθεσης έργου, ο στόχος μειώθηκε στο 40%. Κατά 
τη δεύτερη συμβατική περίοδο μόνο το 16,5% των ανέργων τοποθετήθηκε, 
με αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις στην αποπληρωμή των αναδόχων του 
έργου. Έτσι οι στόχοι 40% και 50% δύσκολα επιτυγχάνονται. Οι 19 από τους 
30 φορείς για το έργο «Επανένταξη ανέργων στην απασχόληση» δεν πέτυ
χαν τους στόχους τοποθέτησης, ενώ παρατηρήθηκαν πολύ σημαντικές δια
φορές στην επιτυχία τοποθετήσεων μεταξύ αυτών, με ανάλογες αρνητικές 
οικονομικές συνέπειες για τους φορείς με χαμηλότερη επίδοση (Ludo 
Struyven and Geert Steurs, 2005). Παρατηρήθηκε ακόμη έλλειψη καινοτο
μίας και προσαρμοστικότητας στα χαρακτηριστικά των ωφελουμένων χρη
στών. Για τους χρήστες των υπηρεσιών κατάρτισης, στην πραγματικότητα, η 
δυνατότητα επιλογής είναι μικρή ή ανύπαρκτη. 

Για επιτυχή λειτουργία της οιονεί αγοράς πρέπει να πληρούνται οι ακό
λουθες προϋποθέσεις: 

• Εξασφάλιση συνθηκών ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών και 
καθιέρωση κινήτρων απόδοσης. 

• Αποφυγή της επιλεκτικής αντιμετώπισης των ανέργων με περισσότε
ρα προσόντα (ικανότητες). 

• Εγγύηση από το Δημόσιο για το προς ανάθεση έργο (ποσοτικός και 
χρονικός προσδιορισμός), για την ενθάρρυνση ιδιωτικών επενδύσεων 
στο χώρο της κατάρτισης (Ludo Struyven and Geert Steurs, 2005). 

Η ίδια μεθοδολογική προσέγγιση με βάση τη θεωρία της οιονεί αγοράς 
κοινωνικών υπηρεσιών χρησιμοποιήθηκε επίσης για την αξιολόγηση της 
μετάβασης από το γραφειοκρατικό σύστημα της κεντρικής διοίκησης της 
Δανίας για την παροχή υπηρεσιών σε ανέργους «More people into 
employment», στο αποκεντρωμένο μεικτό σύστημα σύμπραξης μεταξύ 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (Thomas Bredgaard, Flemming Larsen and 
Lars Rune Moller, 2005). Η εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών, η 
ανταπόκριση των προμηθευτών στις ανάγκες των ανέργων, η ίση μεταχεί-
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ριση των ανέργων δεν αποτελούν στοιχεία που μπορούν να ποσοτικοποιη-
θούν και καθορισθούν εύκολα στο πλαίσιο μιας συμβατικής σχέσης, ή να 
μετρηθούν για αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της μεταρρύθμισης 
με την ανάθεση αρμοδιοτήτων της ΔΥΑ σε ιδιωτικούς φορείς «other 
actors». Έτσι, αυτό που αποτελεί γενική διαπίστωση και σε αντίστοιχες 
μεταρρυθμίσεις στην Ολλανδία και Αυστραλία είναι η δυσκολία να εξα^ 
σφαλιστεί η παροχή ίσων ευκαιριών και για ανέργους που δύσκολα γίνο
νται απασχολήσιμοι. Και αυτό είναι αναμενόμενο και δύσκολα μπορεί να 
αντιμετωπισθεί, όταν στις συμβάσεις μεταξύ αναθέτουσας αρχής και προ
μηθευτή των υπηρεσιών απασχόλησης ή κατάρτισης για τους ανέργους, η 
αμοιβή των προμηθευτών συνδέεται με το παραδοτέο προϊόν, όπως είναι 
π.χ. οι ώρες κατάρτισης ή ο αριθμός καταρτισθέντων. Βεβαίως, η σύντομη 
επανένταξη ανέργων με τα λιγότερα προσόντα στην απασχόληση δεν είναι 
εύκολη υπόθεση. 

Σε μια άλλη εμπειρική έρευνα για την αξιολόγηση της λειτουργίας της 
οιονεί αγοράς κατάρτισης ανέργων στην Αγγλία, ο Paul Ryan (2002) συνέ
κρινε την κατάσταση πριν και μετά τη μεταρρύθμιση του συστήματος 
κατάρτισης, με την εφαρμογή της οιονεί αγοράς στα προγράμματα «Σύγ
χρονη Μαθητεία» (Modern Apprenticeship) και «Ατομικοί Λογαριασμοί 
Μάθησης» (Individual Learning Accounts). 

Επισημαίνεται και πάλι η δυσκολία προσδιορισμού της ποιότητας της 
κατάρτισης, της μέτρησης και αξιολόγησης της. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο 
κατά προσέγγιση, μέσω δεικτών, όπως είναι το ποσοστό αυτών που ολο
κλήρωσαν το πρόγραμμα, που πιστοποιήθηκαν, ή εξασφάλισαν απασχόλη
ση μετά την κατάρτιση. Το οικονομικό αποτέλεσμα ήταν θετικό, ο όγκος 
των προσφερόμενων υπηρεσιών επίσης, αλλά η ποιότητα αυτών απογοη
τευτική. Εάν η πληροφόρηση ήταν πλήρης και χωρίς κόστος, τότε η σύμ
βαση των ιδιωτικών φορέων με τη δημόσια αρχή θα περιλάμβανε την ποσό
τητα, την τιμή ανά εξυπηρετούμενο και τη μετρήσιμη ποιότητα των υπηρε
σιών. Το πρόβλημα είναι η ασύμμετρη πληροφόρηση για την ποιότητα των 
υπηρεσιών κατάρτισης. Ο αγοραστής γνωρίζει πολύ λιγότερα από τον 
προμηθευτή. Η συμβατική σχέση δεν επιλύει το πρόβλημα αυτό. Αυτός 
είναι και ο λόγος για τον οποίο σε πολλές περιπτώσεις η προσοχή της ανα
θέτουσας Αρχής συγκεντρώνεται στην ποιότητα των συντελεστών παρα
γωγής των υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, συνδέοντας την ποιό
τητα αυτών με εκείνη των παρεχόμενων υπηρεσιών. (Propper C, 1993). 
Ανάλογος είναι ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζουμε τη λειτουργία της οιο-
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νεί αγοράς για την επαγγελματική κατάρτιση ανέργων στην Ελλάδα. 
Χώρες που εφαρμόζουν συστήματα αγοράς βρίσκονται σε μία διαρκή προ
σπάθεια βελτίωσης των θεσμών και των συστημάτων, για μεγαλύτερη πλη
ροφόρηση και επαρκή αξιολόγηση της ποιότητας των προσφερόμενων 
υπηρεσιών, καθώς και για την ισότητα παροχής των υπηρεσιών σε άτομα 
με μεγαλύτερη ανάγκη (Le Grand, 1991 • Paul Ryan, 2002). Στην Αγγλία, οι 
αρμόδιες Αρχές προσπάθησαν να λύσουν το πρόβλημα με μέτρηση της 
ποιότητας των υπηρεσιών με τη βοήθεια ενός εθνικού συστήματος πιστο
ποίησης προσόντων (National Vocational Qualification System, 1986) καινά 
συνδέσουν άμεσα την αμοιβή του προμηθευτή με την επίδοση του στις 
πιστοποιήσεις γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτισθέντων. 

Το διοικητικό κόστος εφαρμογής των συμβάσεων, ιδιαίτερα στη φάση 
παρακολούθησης του έργου για την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσε
ων ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών κατάρτισης, είναι 
πολύ υψηλό. Το κόστος αυτό είναι υψηλότερο όσο μικρότερη είναι η εκ 
των προτέρων σημασία και προσοχή που δίδεται στο σαφή προσδιορισμό 
των όρων που περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο, τη μεταφορά των όρων 
αυτών στην προκήρυξη και στο περιεχόμενο της σύμβασης, πριν αυτή υπο
γραφεί (Le Grand Julian and Bartlett Will, 1993). 

Σύμφωνα με την ακολουθούμενη διεθνή τάση, με έλεγχο, παρακολού
θηση και αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας των οιονεί αγορών, είναι 
δυνατόν να αυξηθούν τα θετικά στοιχεία της αγοράς, αλλά μόνο με το 
κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και την κατάλληλη μέθοδο εκτίμησης της ποι
ότητας των υπηρεσιών κατάρτισης, είτε με αξιόπιστο σύστημα πιστοποίη
σης με την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, είτε με την προώ
θηση των καταρτισθέντων στην απασχόληση, μέσα σε συγκεκριμένο χρο
νικό διάστημα και με μία ελάχιστη διάρκεια απασχόλησης. 

Η παροχή των υπηρεσιών, σε καμιά από τις εξεταζόμενες εργασίες, δεν 
φάνηκε να ικανοποιεί το κριτήριο της ίσης αντιμετώπισης. Επειδή παρατη
ρείται το φαινόμενο να συγκεντρώνεται το ενδιαφέρον των φορέων κατάρ
τισης στην επιλογή εκείνων με τα περισσότερα προσόντα, και επομένως με 
μεγαλύτερες πιθανότητες απασχόλησης, γίνεται διαφοροποίηση της αξίας 
των κουπονιών ή, ακόμη, διαφοροποίηση του τιμήματος των προσφερόμε
νων υπηρεσιών ανά κατηγορία ανέργων. Ανάλογα με την κατηγορία δικαι
ούχων, που πρέπει να βοηθηθούν περισσότερο, διαμορφώνεται το τίμημα 
των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους φορείς κατάρτισης, στο πλαίσιο 
της σύμβασης μεταξύ αυτών και του Δημοσίου. 
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Στις αξιολογήσεις της επίδρασης της επαγγελματικής κατάρτισης στην 
απασχόληση ανέργων παρατηρείται ότι γίνεται εκτενής αναφορά στα απο
τελέσματα που αφορούν αριθμό προγραμμάτων, συμμετεχόντων, προϋπο
λογισμών κλπ. Αυτό που δεν αναφέρεται είναι οι επιπτώσεις των προγραμ
μάτων κατάρτισης στους ανέργους, σε σχέση με τον προκαθορισμένο 
στόχο τους [Josep Molsosa στο Descy, P., Tessaring, M. (eds), 2004]. 

Ωστόσο, η ΕΕ επισημαίνει την ανάγκη έγκαιρου προγραμματισμού και 
καθορισμού της μεθόδου αξιολόγησης ενός μέτρου και ενσωμάτωσης της 
διαδικασίας αξιολόγησης στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του και με χρο
νικό ορίζοντα της αξιολόγησης μεγαλύτερο από τη μέση διάρκεια που 
ισχύει σήμερα. Αυτό βέβαια προϋποθέτει πάνω απ' όλα πολιτική βούληση 
και εξασφάλιση επάρκειας και αποτελεσματικότητας των διαθέσιμων 
μέσων. Η ΕΕ επισημαίνει ιδιαίτερα την ανάγκη διοικητικής επάρκειας στην 
εφαρμογή των ενεργητικών πολιτικών, στο πλαίσιο των εθνικών μεταρρυθ
μιστικών προγραμμάτων των κρατών μελών της περιόδου 2005-2008. 

6.4. Η αξιολόγηση στην ΕΕ: Προβλήματα, αδυναμίες και προοπτικές 

Παλαιότερα, η οικονομική ενίσχυση από το ΕΚΤ για την εφαρμογή ενερ
γητικών μέτρων δεν έθετε ως όρο στα κράτη μέλη την αυστηρή αξιολόγη
ση τους. Με την αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΚΤ το 1988, η ΕΕ επι
χειρεί να καθιερώσει έναν προγραμματισμό των συγχρηματοδοτούμενων 
ενεργειών σε συνεργασία με τα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτό επιβάλλεται 
η χρήση μεθόδων αξιολόγησης των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ 
εθνικών πολιτικών και προγραμμάτων, στη βάση κοινών κατευθύνσεων της 
Επιτροπής ως προς τη μεθοδολογική προσέγγιση και την καθιέρωση ειδι
κού οργάνου αξιολογήσεων σε επίπεδο ΕΕ, για την ανταλλαγή εμπειριών 
και τη διάδοση καλών πρακτικών στον τομέα των αξιολογήσεων μεταξύ των 
κρατών μελών. Η προσπάθεια συστηματικής προσέγγισης μεθόδων και 
πρακτικών αξιολόγησης συνεχίστηκε με την καθιέρωση δημοσιοποίησης 
των «καλών πρακτικών» στον τομέα της αξιολόγησης (2000). 

Στην αναθεώρηση των κατευθύνσεων της στρατηγικής απασχόλησης 
προς τα κράτη μέλη, η ΕΕ επισημαίνει τη σημασία της διαχείρισης των προ
γραμμάτων στη βάση των προσδιορισμένων στόχων, παρά στον έλεγχο των 
διαθέσιμων μέσων. Συνιστά δε περισσότερο συστηματική, διαφανή, αυστη
ρή και αξιόπιστη αξιολόγηση, τα αποτελέσματα της οποίας πρέπει να λαμ
βάνονται υπόψη για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των ενεργητικών 
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προγραμμάτων ώστε να επιτευχθούν οι μακροχρόνιοι στόχοι της ασκούμε
νης πολιτικής. Η διαδικασία της παρακολούθησης της πορείας των συγ
χρηματοδοτούμενων ενεργητικών μέτρων από το ΕΚΤ, ως προς την ολο
κλήρωση του φυσικού και οικονομικού τους αντικειμένου, συνοδεύεται 
πλέον με δείκτες αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. Η Ε Ε συνιστά 
στα κράτη μέλη μεθόδους αξιολόγησης όχι μόνο ποσοτικού αλλά και ποιο
τικού περιεχομένου, όχι μόνο σε επίπεδο επιχειρησιακού προγράμματος 
αλλά και σε επίπεδο μέτρου. Με τον τρόπο αυτό βοηθάει στη δημιουργία 
μιας κουλτούρας, ώστε η αξιολόγηση, βασισμένη σε ποσοτική και ποιοτική 
ανάλυση των επιπτώσεων ενός μέτρου, να μην αποτελεί υποχρέωση αλλά 
συνήθη πρακτική {Employment in Europe, 2006). Η αξιολόγηση για τις ενερ
γητικές πολιτικές απασχόλησης και ιδιαίτερα της κατάρτισης ανέργων, 
μετά τη Διαδικασία του Λουξεμβούργου (1997) και τις αποφάσεις της Λισα-
βόνας (2000) για την αποτελεσματικότερη άσκηση της πολιτικής απασχό
λησης, συγκεντρώνει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον αυτό 
εκδηλώνεται σταδιακά στα κράτη μέλη, κυρίως στο πλαίσιο των προβλεπό
μενων από τον κανονισμό εφαρμογής του ΕΚΤ αξιολογήσεων των συγχρη
ματοδοτούμενων ενεργειών και της ανταπόκρισης των κρατών μελών επί 
των συστάσεων που τους απευθύνει η ΕΕ. 

Τα πρώτα βήματα έγιναν, έτσι ώστε σήμερα να έχει ήδη καθιερωθεί η 
εφαρμογή κοινών δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης της πολιτι
κής απασχόλησης στα κράτη μέλη, με τη συμβολή της Eurostat στη 
συγκρισιμότητα τουλάχιστον των στατιστικών στοιχείων και τη χρήση 
κοινά αποδεκτών δεικτών παρακολούθησης και απόδοσης (EC, COM 
(2002), 416 final, 17.7.2002). 

Για την αξιολόγηση εφαρμόζονται ήδη δείκτες παρακολούθησης και 
μέτρησης των αποτελεσμάτων και επιπτώσεων των εφαρμοζόμενων 
μέτρων πολιτικής στο χώρο της ΕΕ. Η ίδια η ΕΕ αξιολογεί την αποτελε
σματικότητα της ΕΣΑ, στη βάση των εκθέσεων απασχόλησης των κρατών 
μελών, εκτιμώντας τις τάσεις χρονολογικών σειρών μεταξύ δύο χρονικών 
περιόδων για μεγέθη όπως συμμετοχή του πληθυσμού στο εργατικό δυνα
μικό, αύξηση της απασχόλησης, μείωση της ανεργίας, της μακροχρόνιας 
ανεργίας κ.ο.κ.78 Με τον τρόπο αυτό εξετάζεται το καθαρό αποτέλεσμα των 

78. Commission of the European Communities, Brussels, 17.7.2002, COM (2002) 416 final, 
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Taking Stock of Five 
Years of the European Employment Srategy, Main Conclusions from the Impact Evaluation of 
the European Employment Strategy. 
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επιδράσεων της πολιτικής απασχόλησης γενικότερα και όχι μόνο το απο
τέλεσμα ενεργητικών μέτρων, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο 
και σε επίπεδο κράτους μέλους. Στη βάση συγκριτικής ανάλυσης, με τη 
χρήση δεικτών απόδοσης των εθνικών πολιτικών, η ΕΕ υποβάλλει γενικές 
και ειδικές συστάσεις στα κράτη μέλη για τη βελτίωση της αποτελεσματι
κότητας των ασκούμενων εθνικών πολιτικών. 

Μια τέτοια προγραμματισμένη αξιολόγηση είναι η ενδιάμεση έκθεση 
αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε και στην Ελλάδα για το ΕΠΑΕΚτου Γ' 
ΚΠΣ, κατά τα έτη 2003 και 2005. 

Πέρα από τις προκαθορισμένες μεθοδολογικά και χρονικά αξιολογήσεις 
που καθορίζονται από την ΕΕ, η ανάληψη πρωτοβουλιών πραγματοποίη
σης αξιολογήσεων από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες/αξιολογητές δια
φέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ (Elliot Stern, 2004). 

Μεγάλος αριθμός εργασιών αξιολόγησης διενεργούνται με την οικονο
μική υποστήριξη του ΕΚΤ στην ΕΕ. Ωστόσο, ορισμένες μελέτες, όπως π.χ. 
στην Πορτογαλία και Ελλάδα, δεν ακολουθούν απαραίτητα ή δεν αναφέ
ρονται στην ακολουθούμενη μεθοδολογική προσέγγιση. Σε ορισμένες δε 
περιπτώσεις οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι δεν μνημονεύονται, θεωρού
μενες ως ιδιωτική τεχνογνωσία. Σε άλλες περιπτώσεις, αποτελέσματα από 
την άσκηση συγκριτικής αξιολόγησης δεν βλέπουν το φως της δημοσιότη
τας (CEDEFOP(b), 1998). Γενικά διαπιστώνεται έλλειψη ερευνών αξιολό
γησης της επαγγελματικής κατάρτισης ως προς την αποτελεσματικότητα 
της. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές μελέτες για τις ανάγκες κατάρτισης, την 
οργάνωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, τη σύνδεση της κατάρτι
σης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας για την προώθηση των ανέργων 
στην απασχόληση κλπ. Ακόμα, η αξιολόγηση της κατάρτισης περιορίζεται 
στην εξέταση της διαδικασίας εφαρμογής των προγραμμάτων και στη διε
ρεύνηση των εσωτερικών ποιοτικών στοιχείων της, από τις απόψεις καταρ
τιζομένων, εκπαιδευτών και σπανιότερα των εργοδοτών, σε ερωτηματολό
για των φορέων κατάρτισης. Σύμφωνα δε με έκθεση του CEDEFOP(b) 
(1998), η ποιότητα της κατάρτισης δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από το βρα
χυχρόνιο ή μακροχρόνιο αποτέλεσμα της στην απασχόληση, κάτι που σπά
νια εξετάζεται. 

Πέρα από την εξέταση οφέλους ενός προγράμματος, ιδιαίτερα για προ
γράμματα μεγάλου προϋπολογισμού ή μεγάλης συμμετοχής ανέργων, 
είναι αναγκαία η μακροοικονομική ανάλυση των ενεργητικών προγραμμά
των για την εξέταση άλλων έμμεσων συνεπειών τους. 
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Από τις λίγες τέτοιες μελέτες γενικής ισορροπίας (μακροοικονομετρι-
κές) προκύπτει ότι η συνολική δαπάνη για ενεργητικά προγράμματα δεν 
έχει σημαντική επίδραση σε μεγέθη της αγοράς εργασίας όπως στο ποσο
στό απασχόλησης ή ανεργίας. Άρα τα αποτελέσματα μεταξύ μικρό- και 
μακρό- αξιολογήσεων είναι αντίθετα. Από τη μακροοικονομική αξιολόγηση 
προέκυψε ότι η κατάρτιση είναι το μόνο ενεργητικό μέτρο που επιδρά θετι
κά στα συνολικά μεγέθη της αγοράς εργασίας (απασχόληση και ανεργία). 
Αντίθετα, από τη μικροοικονομετρική ανάλυση προέκυψε διαφορετικό απο
τέλεσμα. Το παράδοξο αυτό εξηγείται με την επιμήκυνση της εξεταζόμενης 
περιόδου επίδρασης της κατάρτισης στην απασχόληση των ανέργων. Εξάλ
λου, η θετική επίδραση της κατάρτισης αποτελεί συμπέρασμα πρόσφατων 
εργασιών αξιολόγησης, (Boone and Van Ours, 2004). Εφαρμόζουν την 
τεχνική της μετα-ανάλυσης για μια ανασκόπηση των εργασιών αξιολόγησης 
και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Στον τομέα των ενεργητικών μέτρων και 
ειδικότερα στο χώρο της συνεχιζόμενης κατάρτισης των ανέργων, παρατη
ρείται σε αρκετές χώρες μέλη της ΕΕ δυσκολία κατανόησης της αξιολογι
κής προσέγγισης των εφαρμοζόμενων μέτρων και συχνά ανεπάρκεια πλη
ροφόρησης [Josep Molsosa στο Descy, P., Tessaring, M. (eds), 2004]. 

Παρά τη σύσταση ειδικής μονάδας παρακολούθησης και αξιολόγησης 
στην αρμόδια Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΕΕ 
(1990), παρά την εφαρμογή του θεσμού δημοσιοποίησης των «Καλών Πρα
κτικών» από κάθε κράτος μέλος, και παρά όλες τις εκθέσεις του Ευρωπαϊ
κού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης (ΕΕΟ), τα ΕΣΔΑ και τις ετήσιες εκθέ
σεις όλων των κρατών μελών της ΕΕ, συνεχίζει να υπάρχει έλλειμμα στον 
τομέα των αξιολογήσεων και στη σχετική ενημέρωση, κυρίως σε επίπεδο 
μέτρου. Γενικά, παρατηρείται ασυμβατότητα μεταξύ των αρχών περί απο
τελεσματικής διαχείρισης των κοινοτικών πόρων και των χρησιμοποιούμε
νων εννοιών, ορισμών και εργαλείων για την έγκαιρη εξασφάλιση της απο-
τελεσματικής-αποδοτικής χρήσης των πόρων. Και αυτό, παρά το γεγονός 
ότι από το ΕΚΤ διατίθενται σημαντικοί πόροι προς τα κράτη μέλη για αξιο
λογήσεις της επίπτωσης των εθνικών τους πολιτικών και μέτρων. Το ΕΚΤ, 
όπως έχουμε ήδη αναφέρει, για την καλύτερη αξιοποίηση και διαχείριση 
των κοινοτικών πόρων, χρηματοδοτεί, μέσω της τεχνικής βοήθειας των 
ΚΠΣ ή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των επιμέρους μέτρων, 
μελέτες προετοιμασίας αυτών και κάθε άλλη ενέργεια που θα εξασφάλιζε 
τη συστηματική τους αξιολόγηση. Αυτό βέβαια ίσχυε και κατά τη διάρκεια 
της δεκαετίας του '90, όταν ο αρμόδιος για θέματα απασχόλησης και κοι-
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νωνικών υποθέσεων κοινοτικός επίτροπος δήλωνε στην έκθεση απολογι
σμού της συμβολής του ΕΚΤ στην περίοδο 1994-1999 ότι «σκοπός της 
έκθεσης δεν είναι η αξιολόγηση του ΕΚΤ, δεδομένου ότι η αξιολόγηση 
καθίσταται αδύνατη λόγω έλλειψης των αναγκαίων πληροφοριών» 
{European Commission Report, March 1998). 

Ο περιορισμένος αριθμός αξιολογήσεων στην ΕΕ εν μέρει αποδίδεται: 
α) στην έλλειψη στοιχείων καλής ποιότητας, β) στην ανεπαρκή συνεργασία 
μεταξύ των υπευθύνων σχεδιασμού των προγραμμάτων, εφαρμογής και 
εμπειρογνωμόνων της αξιολόγησης, γ) στην ανεπαρκή συνεργασία μεταξύ 
υπευθύνων αξιολόγησης των ενεργητικών μέτρων και υπευθύνων του σχε
διασμού και της εφαρμογής τους (Employment in Europe, 2006). 

Για να είναι ουσιαστική η διαδικασία του Λουξεμβούργου για την παρα
κολούθηση της προόδου της πολιτικής απασχόλησης συνολικά, πρέπει να 
δημοσιοποιούνται τα μέτρα που θεωρούνται «Καλές Πρακτικές», εφόσον 
συνοδεύονται από επιστημονική τεκμηρίωση. Η δημοσιοποίηση των 
«Καλών Πρακτικών» από την ΕΕ ή τα κράτη μέλη, συνοδευόμενων από τις 
αντίστοιχες αναλυτικές εκθέσεις-μελέτες αξιολόγησης, επιστημονικά τεκ
μηριωμένες, θα παρείχε πράγματι σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη για 
τους άνεργους της ΕΕ. Αυτό δεν έχει επιτευχθεί ακόμα. 

Βέβαια, δεν είναι λίγα τα προβλήματα που συνδέονται με τις εργασίες 
αξιολόγησης. Ωστόσο, θεωρούμε προτιμότερο να ερμηνεύουμε προσεκτι
κά τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων για την εξαγωγή συμπερασμάτων, 
για τυχόν μεθοδολογικές τους αδυναμίες ή την ακαταλληλότητα των δια
θέσιμων στοιχείων, που διαχρονικά μπορούμε να βελτιώσουμε, παρά να 
διαπιστώνουμε για περισσότερο από 15 χρόνια π.χ. τις αδυναμίες του 
συστήματος συνεχιζόμενης κατάρτισης ή να βρισκόμαστε σε άγνοια. 

Σε γενικές γραμμές, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, τα κράτη μέλη της 
ΕΕ δεν διαθέτουν εμπειρία στην αξιολόγηση ενεργητικών παρεμβάσεων, 
ούτε έχουν προβεί σε εκτεταμένη εμπειρική αξιολόγηση αυτών και στην 
ανάλυση κόστους οφέλους (Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 1998). 
Συστηματική αξιολόγηση των πολιτικών της αγοράς εργασίας των κρατών 
μελών της ΕΕ ακόμη δεν έχει επιτευχθεί και δεν αποτελεί κοινή πρακτική -
κουλτούρα. Μόνο λίγες χώρες αναθέτουν την αξιολόγηση σε ανεξάρτη
τους ερευνητικούς φορείς, προκειμένου να εξετάσουν τις επιπτώσεις των 
μέτρων τους σε βάθος (Πορίσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 2001). 

Στο επίπεδο των κρατών μελών της ΕΕ, ο βαθμός προώθησης της αξιο
λόγησης διαφέρει σημαντικά. Αλλού θεωρείται ως μια έκτακτη διαδικασία 
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εξέτασης ενός προγράμματος, αλλού αποτελεί μια κοινή διαδικασία λει
τουργίας της διοικητικής υποστήριξης για την εφαρμογή ενός μέτρου και 
αλλού θεωρείται υποχρέωση που επιβάλλεται από τους κανονισμούς του 
ΕΚΤ. 

Χώρες όπως η Δανία, η Ολλανδία, η Αγγλία, η Σουηδία, η Γαλλία, η 
Ιρλανδία, διαθέτουν σχετική εμπειρία αξιολογήσεων. Αντίθετα, για τις 
άλλες χώρες, είτε είναι δύσκολη η διαθεσιμότητα αυτών, είτε είναι πολύ 
λίγες οι εργασίες αξιολογήσεων, ή δεν υπάρχουν. Γενικότερα, η στενότη
τα στις αξιολογήσεις στην ΕΕ γίνεται αντιληπτή στην πρώτη προσπάθεια 
αναζήτησης της σχετικής βιβλιογραφίας, που συνήθως συναντάται σε 
εκδόσεις του ΟΟΣΑ και λιγότερο της ΕΕ [Employment in Europe, 2006• 
Josep Molsosa στο Descy, P., Tessaring, M. (eds), 2004]. 

Παρά το γεγονός ότι η ΕΕ πάνω από δύο δεκαετίες αναφέρεται τόσο σε 
κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Συμβουλίων, όσο και στους 
κανονισμούς των ΔΤ, στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πολιτικών που 
εφαρμόζουν τα κράτη μέλη, η ανταπόκριση μπορεί να χαρακτηριστεί μάλ
λον περιορισμένη. Είναι χαρακτηριστικό όμως το γεγονός ότι ορισμένα 
κράτη μέλη της ΕΕ έχουν δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον τομέα της αξιο
λόγησης των ενεργητικών τους μέτρων, ανταποκρινόμενα στις παροτρύν
σεις της ΕΕ. 

Μετά την εισαγωγή της ΕΣΑ, όπου η χρήση δεικτών αποτελεσματικότη
τας των πολιτικών έχει χαρακτήρα υποχρεωτικό, το ενδιαφέρον και οι προ
σπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή διευρύνονται. Ωστόσο, αυτό που πρέ
πει να επισημάνουμε είναι το γεγονός ότι, πέρα από την κατάρτιση των δει
κτών αποτελεσματικότητας, έχει ιδιαίτερη σημασία η σε βάθος και κατά 
μέτρο αξιολόγηση όχι μόνο των αποτελεσμάτων, αλλά και των επιπτώσεων 
των εφαρμοζόμενων μέτρων. 

Τα υλοποιούμενα μέτρα κατάρτισης και απασχόλησης επηρεάζουν σε 
κάποιο βαθμό τους δείκτες που χρησιμοποιούνται σε κοινοτικό και εθνικό 
επίπεδο, αλλά δεν είναι γνωστός ο βαθμός της συμβολής του κάθε μέτρου 
και, κατ' επέκταση, δεν είναι γνωστό αν πρέπει να διαφοροποιηθεί ένα 
μέτρο, να περιοριστεί ή επεκταθεί, ή ακόμη και να διακοπεί η εφαρμογή 
του για να αντικατασταθεί με άλλο. Αυτό ουσιαστικά αποτελεί εθνική ευθύ
νη και αρμοδιότητα των εθνικών διαχειριστικών αρχών. Οι πρωτοβουλίες 
λεπτομερών αναλύσεων, συγκέντρωσης και επεξεργασίας στατιστικών 
στοιχείων κατά τη διάρκεια εφαρμογής ενός μέτρου και εξαγωγής συμπε
ρασμάτων, σε σχέση με τους στόχους του, είναι περιορισμένες και αφο-
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ρουν λίγες χώρες που διαθέτουν μία ανάλογη κουλτούρα. Το κόστος τέτοι
ων ενεργειών είναι ασήμαντο, σε σχέση με το κόστος των μέτρων. Να επα
ναλάβουμε δε ότι κάθε ενέργεια αξιολόγησης από τα κράτη μέλη καλύ
πτεται μέσω των ΔΤ από πόρους της τεχνικής βοήθειας (5% επί του προϋ
πολογισμού κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος). 

Ο καθορισμός της μεθόδου και των απαιτούμενων στατιστικών στοιχεί
ων για την αξιολόγηση των επιπτώσεων ενός μέτρου, στη φάση σχεδια
σμού, καθώς και η ενσωμάτωση αυτών στο περιεχόμενο του, εξοικονομούν 
πόρους και επιτρέπουν έγκαιρη παρέμβαση διορθωτικών κινήσεων για την 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή του. 

Τάσεις ποιοτικής βελτίωσης των ενεργητικών μέτρων 

Στη Γερμανία (2003), οι φορείς που παρέχουν κατάρτιση και τα προ
γράμματα που εφαρμόζουν εγκρίνονται από αρμόδιο κρατικό όργανο-
φορέα. Το όργανο αυτό δεν είναι οι ΔΥΑ ή το Ομοσπονδιακό ίδρυμα Εργα
σίας αλλά άλλος ανεξάρτητος εξειδικευμένος φορέας. Με εξωτερικούς 
αξιολογητές εξετάζονται οι μαθητευόμενοι με γραπτές εξετάσεις και πρα
κτική άσκηση στα εργαστήρια.79 

Στην Ιταλία, τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται σε συνεργασία 
και συμφωνία με εκπροσώπους των εργοδοτών και των εργαζομένων, ενώ 
υπογράφεται συμφωνητικό με τον ενδιαφερόμενο άνεργο (Ατομικό Σχέδιο 
Κατάρτισης).80 

Η παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης στην 
Αυστρία εγγυάται την τυπική αναγνώριση προσόντων μέσα από τη διαδι
κασία πιστοποίησης. 

Στην Πορτογαλία εφαρμόστηκε το 2001 ένα πρόγραμμα κατάρτισης για 
νέους. Έγινε προσαρμογή των προγραμμάτων σε ήδη διαθέσιμες θέσεις 
εργασίας και καθιερώθηκε η αναγνώριση των δεξιοτήτων των νέων. Τα 
προγράμματα αφορούν κυρίως καινοτόμες επαγγελματικές δεξιότητες 
που αντιστοιχούν σε κλάδους με δυναμική παρουσία στη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας και προώθηση της απασχόλησης.81 

79. ΕΕΟ, 2003, Autumn 2003, σελ. 20. 
80. ΕΕΟ, Spring 2003. 
81. ΕΕΟ, Spring 2002. 
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Στην Αγγλία γίνεται ποιοτική αξιολόγηση των μέτρων κατάρτισης ανέρ
γων, σύμφωνα με τις απόψεις εργοδοτών, μαθητών και των φορέων κατάρ
τισης. Όταν οι ενέργειες οδηγούν αποδεδειγμένα τους καταρτισθέντες σε 
εργασία, τότε αποφασίζεται η διάθεση περισσότερων πόρων.82 

Στην Αυστρία δίνουν μεγαλύτερη σημασία στο διαχωρισμό ανέργων 
σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, δημιουργώντας υποομάδες ανέρ
γων, με κοινά χαρακτηριστικά και κοινές ανάγκες. Κριτήριο αποτελεί η ικα
νοποίηση των ανέργων στη βάση αξιολογήσεων κάθε καινούργιας ενέργει
ας. Δημιουργήθηκε ειδική υπηρεσία που παρακολουθεί το βαθμό επίτευ
ξης των στόχων των φορέων που λειτουργούν στην αγορά εργασίας. 

Στη Γαλλία εφαρμόζονται συστήματα αξιολόγησης των γνώσεων και 
δεξιοτήτων των καταρτισθέντων μέσω της πιστοποίησης αυτών. Η επαγ
γελματική εμπειρία οδηγεί επίσης στην πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτή
των. Αναγνωρίζονται οι ικανότητες στην πράξη και χωρίς γραπτές εξετά
σεις.83 

Στη Σουηδία και στην Αγγλία αξιολογούνται οι ΔΥΑ ως προς την τοπο
θέτηση, κατάρτιση, κινητοποίηση των ανέργων μέσω των ενεργητικών 
πολιτικών. Εφαρμόζουν συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης της 
ποιότητας των δράσεων των ΔΥΑ με την εφαρμογή της εξατομικευμένης 
παρέμβασης και τη συμμετοχή των ανέργων σε επιδοτούμενο πρόγραμ
μα.84 Στην Αγγλία ένα νέο σύστημα πιστοποίησης προσόντων βασίζεται 
αποκλειστικά και μόνο στις πρακτικές ικανότητες - δεξιότητες των καταρ
τισθέντων. 

Σε συνέδριο του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης (European 
Employment Observatory) στη Στοκχόλμη συζητήθηκε η έλλειψη ειδικοτή
των γεωγραφικά, τομεακά - επαγγελματικά και προτάθηκε η λύση καλύτε
ρης λειτουργίας των ΔΥΑ και των συστημάτων εκπαίδευσης/κατάρτισης, 
όχι μόνο για προβλέψεις άμεσων αναγκών κατάρτισης αλλά και του μέλλο
ντος. Εκφράσθηκε η άποψη ότι η μακροχρόνια ανεργία συνδέεται με την 
έλλειψη ειδικευμένων. Παρατηρείται η τάση στα κράτη μέλη να βελτιώνουν 
τις ΔΥΑ για πιο λεπτομερείς πληροφορίες αιτημάτων ειδικευμένου εργατι
κού δυναμικού και χαρακτηριστικών των ανέργων μέσα από την εξατομι
κευμένη προσέγγιση για κάθε άνεργο, ώστε να επιτευχθεί καλύτερος συμ
ψηφισμός μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ειδικευμένης εργασίας. 

82. ΕΕΟ, Review, Spring 2001. 
83. ΕΕΟ, Review, Spring 2001. 
84. ΕΕΟ, Review, Spring 2001. 
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Παράλληλα, όπως παραδέχθηκαν οι εκπρόσωποι των κρατών μελών, η 
καλύτερη στοχοθέτηση του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης απο
τελεί ένα βασικό μέσο περιορισμού της διαρθρωτικής ανεργίας. Η δυσαρ
μονία λόγω έλλειψης σχεδιασμού-προγραμματισμού ειδικοτήτων που έχουν 
ζήτηση, υποστηρίζουν ότι αποτελεί βασική αιτία της μακροχρόνιας ανερ
γίας. Η βελτίωση των ΔΥΑ με σύγχρονο εξοπλισμό και η ανάπτυξη πολιτικών 
για την πρόληψη της έλλειψης ειδικοτήτων και την καλύτερη πληροφόρηση 
για τις κενές θέσεις εργασίας και τους τρόπους και ευκαιρίες κατάρτισης 
των ανέργων για την κάλυψη τους, αποτελούν βασικές θέσεις των εμπειρο
γνωμόνων της ΕΕ που εκφράστηκαν στο συνέδριο αυτό.85 

6.5. Αξιολόγηση της κατάρτισης ανέργων στην Ελλάδα 

Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες της ΕΕ που δεν έχουν να επιδείξουν ουσια
στική πρόοδο στον τομέα της αξιολόγησης ενεργητικών μέτρων της αγο
ράς εργασίας. Η αξιολόγηση περιορίζεται κυρίως στις υποχρεώσεις μας 
έναντι της ΕΕ ως προς την τήρηση των όρων χρηματοδότησης από το ΕΚΤ, 
εφαρμόζοντας τον κανονισμό εφαρμογής του. Οι δε μεταρρυθμίσεις των 
θεσμικών οργάνων της αγοράς εργασίας δεν προήλθαν από αποτελέσμα
τα προηγούμενων αξιολογήσεων αλλά από τις συνεχείς σχετικές συστά
σεις της ΕΕ. Ερευνητικές πρωτοβουλίες εμπειρογνωμόνων, για την αξιο
λόγηση του προγράμματος κατάρτισης ανέργων, καταλήγουν μάλλον σε 
απαισιόδοξα συμπεράσματα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι 
τα συμπεράσματα αυτά βασίζονται σε συγκεκριμένες μεθόδους αξιολόγη
σης και ποσοτικών ή ποιοτικών αναλύσεων. Για το λόγο αυτό διατηρούμε 
κάθε επιφύλαξη. Στα επόμενα δύο κεφάλαια θα επιχειρήσουμε να πάμε ένα 
βήμα μπροστά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα έχουμε και πάλι κάποιες 
επιφυλάξεις τις οποίες θα αιτιολογήσουμε, όπως συνήθως συμβαίνει στις 
εργασίες αξιολόγησης. 

6.5.1. Η ενδιάμεση έκθεση του ΕΠΑΕΚ σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚΤ 
τηςΕΕ 

Στον ευρωπαϊκό χώρο, ανάλογα με την περίοδο αξιολόγησης και με το 
τ ι εξετάζουμε, έχουμε την έννοια της εκ των προτέρων αξιολόγησης (εξε-

85. Κοινή Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Απασχόληση (2000). 
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τάζεται η συνάφεια του προβλήματος που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με 
το στόχο του μέτρου, πριν την εφαρμογή του), της ενδιάμεσης (χρησιμο
ποιούνται δείκτες εκροών, αποτελεσμάτων, απορροφητικότητας και απο
δοτικότητας, κατά την εφαρμογή του μέτρου), και της εκ των υστέρων 
(χρησιμοποίηση δεικτών παρακολούθησης, επιπτώσεων, ποιοτικοί δείκτες, 
σχέση κόστους - οφέλους κλπ.). 

Ο Κανονισμός 1260/99 (άρθρο 42, παρ. 4) προέβλεπε τη διενέργεια ενη
μέρωσης της ενδιάμεσης αξιολόγησης (ΕΕΑ) με την εκπόνηση Εκθέσεων 
Πρώτου Απολογισμού ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης για το ΚΠΣ 
2000-2006 και για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το αργότερο μέχρι 31-
12-2005. 

Παράλληλα, με εγκύκλιο του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών αρ.πρ. 
40837/ΕΥΣΑΠ1796/14-12-2004 κοινοποιείται σχέδιο εγγράφου εργασίας 
υπ. αριθμ.9, με τίτλο «The 2000-2006 Programming Period: Methodological 
Working Papers. Working Paper no. 9 "The Update of the Mid-Term 
Evaluation of Structural Funds Interventions", European Commission/DG 
Regional Policy», για την ενημέρωση της ενδιάμεσης αξιολόγησης, στο 
οποίο ως βασικές συνιστώσες - ενότητες καθορίζονται οι ακόλουθες: 

• Εξέταση της υλοποίησης των προτάσεων που έγιναν στα πλαίσια της 
ενδιάμεσης αξιολόγησης του 2003. 

• Ανάλυση των πραγματοποιήσεων (εκροών) και αποτελεσμάτων που 
πέτυχαν μέχρι τη χρονική στιγμή της αξιολόγησης, σε σχέση με τους 
προγραμματικούς στόχους και την οικονομική επίδοση των προγραμ
μάτων. 

• Ανάλυση των επιπτώσεων μέχρι το χρόνο αναφοράς και εκτίμηση του 
βαθμού επίτευξης των στόχων μέχρι το τέλος της προγραμματικής 
περιόδου. 

Περιοριζόμενοι στα σημεία της ενδιάμεσης έκθεσης αξιολόγησης του 
ΕΠΑΕΚ (2005), που σχετίζονται με το αντικείμενο της παρούσας εργασίας, 
παραθέτουμε απόσπασμα από το οποίο δεν προκύπτουν σαφή αποτελέ
σματα και επιπτώσεις, ώστε να είναι κατανοητά και στους μη ειδικούς. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΕΚ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ * 

«Με τα σήμερα ισχύοντα χρηματοδοτικά στοιχεία του ΕΠΑΕΚ, η απασχόληση 

που έχει ήδη δημιουργηθεί κατά την διάρκεια υλοποίησης εκτιμάται σε περίπου 

154.700 ισοδύναμα ανθρωποέτη απασχόλησης 12μηνης διάρκειας μέχρι τις 

30/6/05, ενώ η απασχόληση που θα έχει δημιουργηθεί μέχρι το τέλος υλοποίησης 

του ΕΠΑΕΚ στις 31/12/08, με βάση μια υπόθεση εργασίας ότι το Πρόγραμμα θα 

έχει απορροφήσει το σύνολο της σήμερα προβλεπόμενης δημόσιας δαπάνης 

του, εκτιμάται σε περίπου 245.420 ανθρωποέτη... 

Αποτελεσματι κότητα 

...Τρίτος σε αποτελεσματικότητα κατατάσσεται ο Άξονας Προτεραιότητας 1 

(Ενεργητικά μέτρα), με δείκτη αποτελεσματικότητας που υπολογίζεται σε 0,60 

(από 0,29 στο τέλος του 2002), τιμή η οποία οφείλεται στην υψηλή αποτελεσμα

τικότητα των Μέτρων που αφορούν προγράμματα κατάρτισης ανέργων (περίπου 

0,68). Με δεδομένη όμως την πολύ μεγάλη χρηματοδοτική βαρύτητα του Άξονα 

Προτεραιότητας 1 (ενεργητικά μέτρα) στην συνολική δημόσια δαπάνη του ανα

θεωρημένου ΕΠΑΕΚ (50%), ο Άξονας αυτός συνεισέφερε περίπου 52,6% της 

συνολικής αποτελεσματικότητας του Προγράμματος μέχρι το χρονικό σημείο 

αναφοράς της έκθεσης. Σημειώνεται ακόμα ότι με βάση την σημασία των παρεμ

βάσεων του Άξονα για την επίτευξη βασικών ποιοτικών στόχων του Προγράμμα

τος (δημιουργία συστήματος ΚΠΑ, εφαρμογή εξατομικευμένης παρέμβασης για 

την ένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, κλπ.), κρίνεται ως καίριας σημα

σίας η άμεση ενίσχυση, μέσα στο 2005, της αποτελεσματικότητας και των άλλων 

Μέτρων του Άξονα, κυρίως αυτή του Μέτρου 1.1 (εκσυγχρονισμός του ΟΑΕΔ). Οι 

υπόλοιποι Άξονες Προτεραιότητας είχαν σχετικά μειωμένη συμβολή στην συνο

λική αποτελεσματικότητα του ΕΠΑΕΚ μέχρι 30/6/05, αποτέλεσμα και της χαμηλής 

τους χρηματοδοτικής βαρύτητας στην συνολική δημόσια δαπάνη του Προγράμ

ματος... 
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Απορροφητικότητα 

...Μέχρι 30/6/05, το Πρόγραμμα παρουσίαζε ποσοστό απορρόφησης 41,1% της 
συνολικής του δημόσιας δαπάνης (ποσοστό υπερδιπλάσιο του 19,4% που κατα
γράφηκε δύο χρόνια πριν στην Ενδιάμεση Αξιολόγηση), τιμή ικανοποιητική για το 
χρονικό σημείο αναφοράς που και πάλι το κατατάσσει ανάμεσα στα πρώτα ΕΠ του 
ΚΠΣ 2000-06 και με αυτό το κριτήριο. 

Αποδοτικότητα 

....Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, ο δείκτης αποδοτικότητας του ΕΠΑΕΚ μέχρι 
30/6/05 προκύπτει ίσος με 1,39, τιμή ικανοποιητική, η οποία όμως στο παρόν, 
ενδιάμεσο στάδιο υλοποίησης του Προγράμματος, δεν μπορεί να οδηγήσει σε 
ασφαλή και αξιόπιστα αξιολογικά συμπεράσματα. Ο λόγος για την εκτίμηση αυτή 
του ΣΑ(Συμβούλου Αξιολόγησης) είναι ότι ο δείκτης αποδοτικότητας του Προ
γράμματος προκύπτει με στάθμιση από δείκτες σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότη
τας, οι οποίοι με την σειρά τους προκύπτουν από συνήθως επισφαλείς δείκτες 
αποδοτικότητας σε επίπεδο Μέτρου που σε πολλές περιπτώσεις απέχουν πολύ 
από το να δώσουν μια αξιόπιστη εικόνα της οικονομικότητας της υλοποίησης του 
εκάστοτε Μέτρου, καθότι επηρεάζονται συστηματικά από την παρατηρούμενη 
υστέρηση στην καταγραφή των δαπανών σε σχέση με την πρόοδο του φυσικού 
αντικειμένου των έργων του Μέτρου...Έμφαση θα πρέπει να δοθεί από την ΕΥΔ-
ΕΠΑΕΚ στην επιτάχυνση των σχετικών Δράσεων του Προγράμματος (για τα ΚΠΑ 
και το ΕΚΕΠΙΣ), έτσι ώστε να ωφεληθούν, τουλάχιστον εν μέρει, και οι δράσεις 
επαγγελματικής κατάρτισης του τρέχοντος ΕΠΑΕΚ, αλλά και οπωσδήποτε το 
σύστημα να είναι πλήρως λειτουργικό στο τέλος της τρέχουσας προγραμματικής 
περιόδου, ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει αποτελεσματικά την υλοποίηση ποιο
τικά αναβαθμισμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο του 
αντίστοιχου ΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2007-13 και των επόμενων ΠΕΠ». 

* Ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης του ΕΠ «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», Υπ. 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, 2005. 

Χωρίς αμφιβολία, οι δείκτες για την εξέλιξη της κοινοτικής χρηματοδό

τησης είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, αλλά πρέπει να κρίνονται ανάλογα με τη 

φύση των μέτρων, ποιους τελικά ωφέλησαν και με ποιο τρόπο, σε σχέση με 

τους προκαθορισμένους στόχους.86 

86. Commission of the European Communities, Guidelines for systems of monitoring and 
evaluation of ESF assistance in the period 2000-2006, Directorate-General for employment, 
industrial relations and social affairs. Monitoring and Evaluation Unit ,1999. 
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Θα μπορούσε κάποιος να ισχυρισθεί βέβαια ότι η ενδιάμεση έκθεση 
αξιολόγησης δεν έχει σκοπό να εξετάσει τις επιπτώσεις σε επίπεδο 
μέτρου, πριν την ολοκλήρωση του ΕΠΑΕΚ και ότι αυτό είναι αντικείμενο 
της έκτων υστέρων-τελικής αξιολόγησης. Επομένως, στην ουσία πρόκειται 
για ενδιάμεση έκθεση παρακολούθησης και όχι αξιολόγησης. Στην περί
πτωση όμως αυτή, η χρήσιμη πληροφόρηση που προαναφέραμε έρχεται 
πολύ καθυστερημένα. Η τελική αξιολόγηση προβλέπεται να πραγματοποι
ηθεί 3 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της προγραμματικής περιόδου (2000-
2006), δηλαδή, τέλη του 2009. Έτσι, οι οποιεσδήποτε διορθωτικές βελτιώ
σεις πιθανόν να μη συντελεστούν εντός της τέταρτης προγραμματικής 
περιόδου του Δ' ΚΠΣ (2007-2013). Ίσως αποτελεί αδυναμία του συστήμα
τος αξιολόγησης των εφαρμοζόμενων πολιτικών σε επίπεδο κρατών μελών 
όταν από την πλευρά της ΕΕ ορίζεται ότι η τελική αξιολόγηση των αποτε
λεσμάτων και επιπτώσεων του ΚΠΣ διενεργείται 3 χρόνια μετά το τέλος της 
προγραμματικής περιόδου, προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος να δια
φανούν τα οποιαδήποτε οφέλη. Δηλαδή, ουσιαστικά, μετά το 2009, ίσως 
ασκηθεί κριτική για την πορεία εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου, που 
ολοκληρώθηκε το 2003. Για να υποστηρίξουμε δε τα όσα προαναφέραμε, 
παραθέτουμε μία βασική παρατήρηση της τελικής (εκ των υστέρων) αξιο
λόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Συνεχιζόμενη κατάρτιση και 
προώθηση της απασχόλησης» του Β' ΚΠΣ (1994-1999), που αναφέρεται 
στα αδύνατα σημεία εφαρμογής του: 

«Weaknesses: A main disadvantage of the Monitoring Committees was their 
inability to discuss and investigate policy issues in depth, due to pressing time 
schedules and their meetings normally having to be restricted to one day. Monitoring 
relied too much on financial data and did not include enough data on Performance, 
physical and impact indicators and strategic issues. The imperative of absorption 
performance was very dominant.»* 

* Τελική (έκτων υστέρων) αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Συνεχιζόμενη κατάρ
τιση και προώθηση της απασχόλησης» του Β' ΚΠΣ (1994-1999). 

ι 

Η οικονομική διαχείριση συγκέντρωνε και δυστυχώς συνεχίζει να συγκε
ντρώνει και σήμερα, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Γ ΚΠΣ, το μεγαλύ
τερο ενδιαφέρον. 

Ένα τέτοιο αποτέλεσμα τελικής (εκ των υστέρων) αξιολόγησης δεν 
οδηγεί σε κανενός είδους ουσιαστικές βελτιωτικές παρεμβάσεις. 
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Μία άλλη μελέτη αξιολόγησης με θέμα «Αξιολόγηση της κατάρτισης στο 
Ρ ΚΠΣ», που ανατέθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Υπουρ
γείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, στο Εργαστήριο Διαχείρι
σης της Γνώσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, καταλήγει στα ακόλουθα 
συμπεράσματα: 

«Τα ανομοιογενή συστήματα παρακολούθησης των φορέων υλοποίησης 
καθιστούν δύσκολη τη συγκριτική ανάλυση στοιχείων για παρεμφερείς 
δράσεις. Η έμφαση, η οποία δίνεται από τους φορείς στην παρακολούθη
ση του οικονομικού αντικειμένου των δράσεων, οδηγεί στη μη καταγραφή 
άλλων βασικών στοιχείων για τις τελευταίες». 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, το ΕΚΤ προβλέπει τη διάθεση κονδυλίων 
από την τεχνική υποστήριξη (5% του προϋπολογισμού) για τον άρτιο σχε
διασμό, παρακολούθηση και αξιολόγηση κάθε μέτρου. Έτσι, αποτελεί δική 
μας ευθύνη η έγκαιρη ενημέρωση μας από τα αποτελέσματα της τελικής 
αξιολόγησης του Μέτρου 1.3.1 «Κατάρτιση ανέργων από τα πιστοποιημένα 
ΚΕΚ», ως προς τις επιπτώσεις του στην απασχόληση των καταρτισθέντων. 
Αρκεί να σημειώσουμε ότι το μέτρο αυτό είχε ολοκληρωθεί στο μέσον της 
προγραμματικής περιόδου, δηλαδή στο τέλος του 2003. 

Συμπερασματικά, ακολουθώντας την προκαθορισμένη μεθοδολογική 
προσέγγιση αξιολόγησης από την ΕΕ, τόσο η πρώτη (2003) όσο και η δεύ
τερη (2005) ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης του ΕΠΑΕΚ, επισημαίνουν 
απλά τις καθυστερήσεις για το ΕΚΕΠΙΣ (πιστοποιήσεις προγραμμάτων) και 
τα ΚΠΑ (εφαρμογή της εξατομικευμένης παρέμβασης). 

Ακόμη επισημαίνεται συνοπτικά: 

• Η αδυναμία σύνδεσης της αρχικής εκπαίδευσης με τη συνεχιζόμενη 
κατάρτιση και με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

• Η ανάγκη επανεξέτασης του θεσμικού πλαισίου για τη διεύρυνση των 
εκπαιδευτικών φορέων που μπορούν να πιστοποιηθούν, 

• Η διάχυση της επαγγελματικής κατάρτισης σε δυνητικούς αποδέκτες 
που σήμερα δεν ωφελούνται από αυτήν. 

• Η ανάγκη τακτικής αποτίμησης των υλοποιούμενων παρεμβάσεων, 
έτσι ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να κατευθύνονται προς τις δράσεις 
εκείνες που αποδεδειγμένα παρέχουν τη μέγιστη αποτελεσματικότη
τα ως προς το βασικότερο στόχο του ΕΠ. 

Παρά τα όσα προαναφέραμε, η πορεία του ΕΠΑΕΚ, σύμφωνα με την 
ενδιάμεση έκθεση (2005), κρίνεται απόλυτα ικανοποιητική ως προς την 
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απορρόφηση των πόρων, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και 
τις θετικές επιπτώσεις που το χαρακτηρίζουν. Με τα κριτήρια μάλιστα 
αυτά, το Μέτρο 1.3 (Προγράμματα κατάρτισης ανέργων) στο οποίο ανήκει 
και το εξεταζόμενο στη μελέτη μας Μέτρο 1.3.1, «Κατάρτιση ανέργων σε 
πιστοποιημένα ΚΕΚ», συμβάλλει σημαντικά στην πρόοδο του άξονα 1 
(ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης) και κατ' επέκταση στην πρόοδο του 
ΕΠΑΕΚ. Όπως θα δούμε όμως στο Κεφάλαιο 8 της παρούσας μελέτης, οι 
επιπτώσεις, μετά την πρώτη εφαρμογή του μέτρου «Κατάρτιση ανέργων 
σε πιστοποιημένα ΚΕΚ» (2001-2003), που εκφράζονται από τις προσλήψεις 
ανέργων μετά την ολοκλήρωση του, αφορούν κυρίως ανέργους με υψηλό
τερα τυπικά προσόντα και περιοχών με ανεργία χαμηλότερη του μέσου της 
χώρας. Από το σύνολο δε των καταρτισθέντων ανέργων μόνο το 12% απα
σχολήθηκε σε θέσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο κατάρτισης και 
μόνο το 4% συνέχισε να απασχολείται στην επιχείρηση πρακτικής άσκη
σης, μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν 
τουλάχιστον ένδειξη προβληματισμού, παρά την ικανοποιητική πορεία του 
μέτρου, με βάση τους χρησιμοποιούμενους επίσημους δείκτες της ενδιά
μεσης αξιολόγησης του ΕΠΑΕΚ (2005). 

Ουσιαστικά, θέματα όπως «παρακολούθηση», «ενδιάμεση αξιολόγηση», 
«τελική αξιολόγηση», «αποτελέσματα της κατάρτισης ανέργων» κ.ο.κ. απο
τελούν μία συγκεχυμένη έννοια και το περιεχόμενο τους δεν μας οδηγεί σε 
κανένα συμπέρασμα. Απλά, προσπαθούμε να τηρήσουμε κάποιους όρους 
και να ανταποκριθούμε σε τυπικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το 
κανονισμό εφαρμογής του ΕΚΤ για συγχρηματοδοτούμενες δράσεις. 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν εκθέσεις αξιολόγησης συστημικής μορφής. 
Οι σχετικές εργασίες αξιολόγησης κάνουν συνήθως μία γενική περιγραφή 
του μέτρου υλοποίησης προγραμμάτων και του συστήματος κατάρτισης 
ανέργων. Με βάση τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία και χρησιμοποιώντας 
άλλοτε την ποσοτική και άλλοτε την ποιοτική ανάλυση, καταλήγουν σε 
απαισιόδοξα μάλλον συμπεράσματα που σε γενικές γραμμές δεν διαφο
ροποιούνται σημαντικά μεταξύ τους. Παρά τις προσπάθειες που καταβάλ
λονται για την αξιολόγηση του μέτρου της κατάρτισης ανέργων, η περιο
ρισμένη στατιστική πληροφόρηση σε συνδυασμό με τη χρήση μεθοδολο
γικής προσέγγισης, συνήθως μη προσδιορισμένης, δεν παρέχουν πάντα τη 
δυνατότητα τεκμηρίωσης των συμπερασμάτων για την αποτελεσματικότη
τα της ασκούμενης πολιτικής. Η αξιολόγηση περιορίζεται κατά κύριο λόγο 
στο μέτρο υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων σε πιστοποιη-
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μένα ΚΕΚ, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία του συστήματος, στη βάση ποιοτικών 
αναλύσεων, εξετάζονται μεμονωμένα. 

Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι το αποτέλεσμα της κατάρ
τισης είναι αμφίβολο, τόσο ως προς την ποιότητα του και την απορροφητικό
τητα των ανέργων από την αγορά εργασίας, όσο και ως προς τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, από την πλευρά της ζήτησης. Το ενδια
φέρον της πλειοψηφίας των καταρτιζομένων στρέφεται περισσότερο στο επί
δομα κατάρτισης και λιγότερο στην απόκτηση προσόντων. 

Επισημαίνεται η πλήρης απουσία αξιολόγησης των δραστηριοτήτων των 
εκπαιδευτικών φορέων, όπως και των γνώσεων και ικανοτήτων που απο
κτούν οι καταρτιζόμενοι, μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης. 

6.5.2. Συμπεράσματα από εργασίες αξιολόγησης της κατάρτισης ανέρ
γων στην Ελλάδα 

Παραθέτουμε ορισμένα από τα βασικά σημεία των απόψεων και συμπε
ρασμάτων στα οποία καταλήγουν διάφορες εργασίες για το εξεταζόμενο 
στην παρούσα μελέτη σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων. 

Το σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα δεν διέπεται από 
μία ενιαία πολιτική και συντονισμό των δραστηριοτήτων του. Οι εμπλεκόμε
νοι φορείς λειτουργούν εκ των ενόντων, ασυντόνιστα, χωρίς έναν προκαθο
ρισμένο ρόλο. Κυρίως εξυπηρετείται η επιδοματική πολιτική για όσους δεν 
θεμελιώνουν τέτοιο δικαίωμα επιδότησης, νεοεισερχόμενους ή εκείνους 
που εξάντλησαν το επίδομα ανεργίας. Κρίνεται αναγκαία η σύνδεση των 
λοιπών μέτρων απασχόλησης του ΟΑΕΔ με τα προγράμματα κατάρτισης και 
η δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων των καταρτισθέντων. Οι απλές 
βεβαιώσεις παρακολούθησης ενός προγράμματος, που παρέχουν τα ΚΕΚ, 
δεν έχουν κάποιο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας (Δημουλάς Κ., 2002). 

Απαιτείται ουσιαστική εκτίμηση των επιπτώσεων της κατάρτισης στους 
ανέργους, ενώ προτείνονται δείκτες για την παρακολούθηση επιπτώσεων και 
μάλιστα ανά φορέα κατάρτισης (Χρυσάκης Μ. και Μπαλούρδος Δ., 1998). 

Με βάση τις αδυναμίες του σημερινού συστήματος προτείνεται να ανα
ζητηθούν πιο ουσιαστικές δομικές αλλαγές προς την κατεύθυνση δημιουρ
γίας ενός πλήρως ανταγωνιστικού περιβάλλοντος για τη λειτουργία της 
αγοράς επαγγελματικής κατάρτισης (Ψαχαρόπουλος Γ., 2003). 

Τα ΚΕΚ δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο έργο που αναλαμβάνουν. 
Απαιτείται καλύτερη αξιοποίηση των πόρων με το άνοιγμα του συστήμα-
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τος. Σύμφωνα με έκθεση του ΚΕΠΕ «Τα ΚΕΚ δεν προσφέρουν αυτό που θα 
μπορούσαν» (Έκθεση Ανταγωνιστικότητας - ΚΕΠΕ, 2004). 

Από τις μέχρι σήμερα μελέτες αξιολόγησης της επαγγελματικής 
κατάρτισης στην Ελλάδα προκύπτει ότι πολλά από τα χρόνια προβλήματα 
της αναγκαίας αναβάθμισης της ποιότητας της κατάρτισης, που συζητού
νται ήδη από το 1989, παραμένουν άλυτα. Τέτοια είναι: 

- Η ασυντόνιστη λειτουργία του συστήματος της κατάρτισης. 

- Η ανεπαρκής σύνδεση της αρχικής με τη συνεχιζόμενη κατάρτιση και 
με την απασχόληση. 

- Οι αδυναμίες των ΚΠΑ ως προς την καθυστέρηση εφαρμογής της εξα
τομικευμένης παρέμβασης για τους ανέργους, του ΕΚΕΠΙΣ για την 
καθυστέρηση των πιστοποιήσεων προγραμμάτων και προσόντων, και 
του ΠΑΕΠ ως προς την αδυναμία συστηματικής παρακολούθησης των 
αναγκών της αγοράς εργασίας και την έγκαιρη δημοσιοποίηση τους. 

- Η χαμηλή ποιότητα της παρεχόμενης κατάρτισης και το χαμηλό ποσο
στό απορροφητικότητας των ανέργων που καταρτίστηκαν από την 
αγορά εργασίας.87 

Η δεύτερη και τρίτη ενότητα της μελέτης που εκπονήθηκε από το Εργα
στήριο Διαχείρισης της Γνώσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, για λογαρια
σμό της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Υπουργείου, αφορούν την 
εκπόνηση και πιλοτική εφαρμογή μεθοδολογίας για την εκ των υστέρων 
(ex post) αξιολόγηση δράσεων κατάρτισης, Όπως αναφέρεται στη μελέτη 
αυτή: «Για την υποδειγματική εφαρμογή της μεθοδολογίας κρίθηκε σκόπι
μο να επιλεγούν δράσεις, οι οποίες απευθύνονται σε εργαζόμενους, αφε
νός επειδή μεθοδολογικά παρουσιάζουν αυξημένη δυσκολία, αφετέρου 
επειδή εκτεταμένη αξιολόγηση δράσεων κατάρτισης ανέργων διενεργήθη
κε: α) στα πλαίσια της Ενημέρωσης της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης των ΠΕΠ 
και β) από το ΕΚΕΠΙΣ» (σελ. 59).88 Αναζητήσαμε τις πηγές αυτές, από τις 
οποίες δεν προκύπτουν συμπεράσματα για την αξιολόγηση προγραμμάτων 

87. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Ομάδα Σχεδιασμού του Ανα
πτυξιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» της περιόδου 2007-2013, 
για τους Άξονες Προτεραιότητας της Αρμοδιότητας του Υπουργείου. Κείμενο Θέσεων για 
διαβούλευση, Αθήνα 17/4/2006, και Έκφραση γνώμης της ΟΚΕ, για τα προγράμματα 
κατάρτισης ανέργων του ΕΠ «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Γ' ΚΠΣ. 
88. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, 
Έργο: «Αξιολόγηση της κατάρτισης στο Γ' ΚΠΣ», Εργαστήριο Διαχείρισης της Γνώσης του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, 2006. 
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κατάρτισης ανέργων, στα οποία μπορούμε να αναφερθούμε. Δεν εφαρμό
ζεται κάποια συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση. Εξάλλου, δεν αφο
ρούν το τελικό αποτέλεσμα (επιπτώσεις) των προγραμμάτων κατάρτισης 
ανέργων, σύμφωνα με τους προκαθορισμένους στόχους τους. 

Από μία εργασία με αντικείμενο την ανασκόπηση μελετών αξιολόγησης 
σε χώρες της ΕΕ, ειδικά για την Ελλάδα, στο ερώτημα «πόσο σχετικό ήταν 
το αντικείμενο κατάρτισης με την μετέπειτα απασχόληση σας», οι 3 στους 
10 απάντησαν σχετικό ή πολύ σχετικό. Σχεδόν 10 μήνες μετά την κατάρτι
ση, ένας στους 10 εργάζεται σε εργασία σχετική με το γνωστικό αντικείμε
νο κατάρτισης (CEDEFOP, 2004). 

Από το κεφάλαιο αυτό προκύπτει ότι οι αδυναμίες στο σύστημα επαγ
γελματικής κατάρτισης για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση 
οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην αδυναμία μας να εφαρμόσουμε κατάλ
ληλες προκαθορισμένες μεθόδους αξιολόγησης, ενταγμένες στα προ
γράμματα κατά τη φάση σχεδιασμού τους και χρησιμοποιώντας κατάλλη
λα στατιστικά στοιχεία, ώστε να οδηγηθούμε σε αξιόπιστα συμπεράσματα 
και στην αξιοποίηση τους για τις αναγκαίες διορθωτικές παρεμβάσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Εισαγωγή 

Στην αξιολόγηση συχνά παρατηρούνται φαινόμενα σύγχυσης, λόγω χρη
σιμοποίησης μεγάλης ποικιλίας όρων, χωρίς να είναι αυτό πάντοτε ανα
γκαίο. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου οι δείκτες παρακολούθησης χρη
σιμοποιούνται ως δείκτες αξιολόγησης, συνοδευόμενοι από κάποιες ποσο
τικές εκτιμήσεις αποτελεσμάτων, χωρίς να μας οδηγούν σε συγκεκριμένα 
συμπεράσματα, χρήσιμα για τυχόν αναγκαίες διορθωτικές παρεμβάσεις. 

Εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, αυτό που παρατηρείται στη βιβλιογρα
φία, κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο, είναι η ανεπαρκής πληροφόρηση, η 
ασάφεια, ή η έλλειψη μεθόδων αξιολόγησης, ποιοτικών αναλύσεων και επι
πτώσεων ενός μέτρου, ή της σχέσης κόστους - οφέλους. Δηλαδή, η έλλει
ψη εκτιμήσεων με τη μεγαλύτερη σημασία. 

Για να ερμηνεύονται σωστά και να είναι χρήσιμα τα συμπεράσματα μιας 
αξιολόγησης, οποιαδήποτε ποσοτική ανάλυση πρέπει να συνοδεύεται και 
από την αντίστοιχη ποιοτική. Την ανάλυση εκείνη που μας δίνει απαντήσεις 
για κάτι που πήγε καλά ή όχι. Ποιοι είναι οι λόγοι επιτυχίας ή αποτυχίας; 
Τότε μόνο μπορούμε να ενισχύσουμε τα θετικά και να αποδυναμώσουμε 
τα αρνητικά στοιχεία ενός μέτρου, στην περίπτωση επανάληψης του. Στην 
πραγματικότητα όμως δεν συμβαίνει αυτό. 

Με την ακολουθούμενη μεθοδολογία αξιολόγησης στην παρούσα εργα
σία, επιχειρούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Να ερμηνεύσουμε περισσό
τερο τα ευρήματα από την ποσοτική ανάλυση, δίνοντας έμφαση στην ποι
οτική διάσταση της αξιολόγησης, επιδιώκοντας μία «διαμορφωτική» 
(formative) αξιολόγηση. 

Στην πρώτη ενότητα του κεφαλαίου παραθέτουμε τη μεθοδολογία αξιο
λόγησης του συστήματος κατάρτισης. Στη δεύτερη ενότητα ασχολούμα
στε με τους προσδιοριστικούς παράγοντες και τη μεθοδολογία ποσοτικής 
εκτίμησης και ποιοτικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων και επιπτώσεων της 
κατάρτισης στην απασχόληση των ανέργων. 

Στην τρίτη και τέταρτη ενότητα παρουσιάζουμε τις πηγές των πληρο
φοριών και των στατιστικών μας δεδομένων και παράλληλα κρίνουμε την 
αξιοπιστία τους. 
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Ο τρόπος εξέτασης της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της οιο
νεί αγοράς αποτελεί αντικείμενο της πέμπτης ενότητας του κεφαλαίου. 
Στην τελευταία ενότητα επιχειρούμε να ελέγξουμε την αξιοπιστία (σταθε
ρότητα) των αποτελεσμάτων μας ως προς την επίδραση των βασικών 
προσδιοριστικών παραγόντων στη λειτουργία των φορέων κατάρτισης, 
εξετάζοντας πολύ συνοπτικά δύο ακόμα μέτρα κατάρτισης με διαφορετι
κούς στόχους από το στόχο του προγράμματος «Κατάρτιση ανέργων σε 
πιστοποιημένα ΚΕΚ». 

7.1. Μεθοδολογία αξιολόγησης του συστήματος κατάρτισης 

Για την περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολουθούμε, θεωρούμε ανα
γκαίο να επαναλάβουμε συνοπτικά, για τους σκοπούς του παρόντος κεφα
λαίου και τη διευκόλυνση του αναγνώστη, τον ορισμό του συστήματος 
επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων και τους επιδιωκόμενος στόχους 
του. Ο ακριβής προσδιορισμός των επιδιώξεων του συστήματος θα μας 
βοηθήσει να ορίσουμε τι επιδιώκουμε με την αξιολόγηση, και να αιτιολο
γήσουμε την επιλογή της μεθόδου αξιολόγησης που εφαρμόζουμε και τα 
στοιχεία που αξιοποιούμε, με δεδομένη την περιορισμένη πρόσβαση στην 
πληροφόρηση ή την έλλειψη στοιχείων που θα επιθυμούσαμε. 

Το σύστημα 

Το σύστημα της επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, όπως το ορίσαμε 
στα Κεφάλαια 4 και 5, περιλαμβάνει:89 

1. Τη λειτουργία του ΕΚΕΠΙΣ (Άξονας 3, Μέτρο 3.1)90 για την πιστοποίηση: 
• των δομών κατάρτισης ΚΕΚ, 
• των εκπαιδευτών των ΚΕΚ, 

89. Συνήθως στη βιβλιογραφία, ως σύστημα της άτυπης, ή συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
κατάρτισης, ορίζεται το θεσμικό πλαίσιο που περιλαμβάνει το σύνολο των εκπαιδευτικών 
φορέων, ανεξάρτητα από το δημόσιο ή ιδιωτικό τους χαρακτήρα, τη διαδικασία και τη 
διάρκεια εκπαίδευσης, το επίπεδο σπουδών, τον τρόπο αναγνώρισης γνώσεων και δεξιο
τήτων, με πιστοποίηση ή με απλή χορήγηση βεβαίωσης μετά από εξετάσεις, τον τρόπο 
χρηματοδότησης του συστήματος κ.ο.κ. 
90. Τα εντός παρενθέσεων συμβολίζουν την ταυτότητα μιας ενέργειας (Άξονας, Μέτρο, 
Έργο) ενταγμένης στο ΕΠ «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», του Γ' ΚΠΣ 
(2000-2003). 
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• των εκπαιδευτικών πακέτων κατάρτισης που προορίζονται για τα ΚΕΚ, 

• των γνώσεων και δεξιοτήτων (προσόντων) που απέκτησαν οι καταρτι

σθέντες από τα ΚΕΚ. 

2. Τη δράση των ΚΠΑ (Άξονας 1, Μέτρο 1.2), που αφορά την εξατομι
κευμένη παρέμβαση για κάθε άνεργο, τη σύνταξη του Ατομικού του 
Σχεδίου Δράσης, και την υπόδειξη του στα ΚΕΚ, εφόσον εργασιακός 
σύμβουλος και άνεργος συναποφάσισαν για τη συμμετοχή του δεύ
τερου στην κατάρτιση. Ακόμη, τη δράση του ΠΑΕΠ ως προς την 
παροχή πληροφοριών για τη ζήτηση ειδικών δεξιοτήτων στην αγορά 
εργασίας, στη βάση των στοιχείων του ΟΑΕΔ και της έρευνας πεδίου 
που πραγματοποίησε. 

3. Το πρόγραμμα «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ» (Άξονας 
1, Μέτρο 3.1, Έργο 1.3.1). 

4. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις αρχές εφαρμογής του παραπάνω 
προγράμματος, «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης των προγραμμάτων 
επαγγελματικής κατάρτισης»(ΕΣΔΕΚ). 

5. Το θεσμικό πλαίσιο που καθορίζεται από το ΕΣΔΕΚ και αφορά την 
εισαγωγή δυνάμεων της αγοράς για τη δημιουργία ανταγωνιστικών 
συνθηκών μεταξύ των ΚΕΚ, με τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού 
για την ανάθεση προγραμμάτων κατάρτισης. 

Επιδιώξεις του συστήματος 

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελ
ματική Κατάρτιση» του Γ' ΚΠΣ και τα ΕΣΔΑ, τα μέτρα που αποτελούν το 
παραπάνω σύστημα έχουν ένα κοινό κεντρικό στόχο: τη βελτίωση των προ
σόντων του εργατικού δυναμικού και ιδιαίτερα συγκεκριμένων κατηγοριών 
ανέργων, για την προώθηση τους στην απασχόληση, σύμφωνα με το αντι
κείμενο κατάρτισης, ή τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους, καθώς 
και την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας σε ειδικές δεξιότητες 
και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 

Ο στόχος επιδιώκεται αφενός μεν μέσα από την ποιοτική βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών κατάρτισης (παρέμβαση ΕΚΕΠΙΣ), τη σύνδεση 
της κατάρτισης με τις ανάγκες των ανέργων (ΚΠΑ-ΟΑΕΔ), την καταγραφή 
των αναγκών της αγοράς εργασίας (ΠΑΕΠ-ΑΕ), αφετέρου δε από τη θεσμι
κή παρέμβαση ενεργοποίησης δυνάμεων της αγοράς για τον ανταγωνισμό 
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μεταξύ των φορέων κατάρτισης ως προς την ποιότητα, το κόστος των υπη
ρεσιών ή άλλα κριτήρια που θέτει η αναθέτουσα Αρχή για την επιλογή των 
αναδόχων. Για παράδειγμα, η παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας για την αποφυγή κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων κοι
νωνικών ομάδων, κ.ά.91 Εξάλλου, ωφελούμενοι δεν είναι μόνο οι άνεργοι, 
δηλαδή η πλευρά της προσφοράς. Άμεσα ή έμμεσα επιδιώκονται και άλλοι 
παράλληλοι στόχοι, οι οποίοι αφορούν την πλευρά της ζήτησης ή ολόκλη
ρο το κοινωνικό σύνολο, όπως είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας και 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, του ρυθμού οικονομικής ανάπτυ
ξης, της αύξησης της απασχόλησης, της πρόληψης και μείωσης της ανερ
γίας κ.ά. 

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, περιοριζόμαστε μόνο στο στόχο 
που αφορά την πλευρά της προσφοράς εργασίας, δηλαδή τον άνεργο. 
Τυχόν άλλα άμεσα ή έμμεσα οφέλη για τις επιχειρήσεις και γενικότερα για 
το κοινωνικό σύνολο δεν εξετάζονται. Αναφέρουμε με σαφήνεια το στόχο 
του προγράμματος «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ» που είναι: 
«Η βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων, συγκεκριμένων 
ομάδων στόχων, για να καταστούν ικανοί να απασχοληθούν στο αντικείμε
νο που καταρτίστηκαν, μέσα σε 6 μήνες μετά την κατάρτιση, ή για να βελ
τιώσουν την απασχολησιμότητά τους». Δυστυχώς, ο στόχος αυτός δεν 
είναι ο μοναδικός. Ο στόχος για τις ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης 
ανέργων από τα πιστοποιημένα ΚΕΚ διαφοροποιείται στα σχετικά με την 
άσκηση της πολιτικής απασχόλησης επίσημα έγγραφα. Όπως επισημάνα
με ήδη στα Κεφάλαια 4 και 5, ο στόχος αυτός δηλώνεται διαφορετικά για 
τα προγράμματα κατάρτισης ανέργων, τόσο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμ
μα και στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του ΕΠ (βελτίωση της απασχο-
λησιμότητας των ανέργων για την άμεση απασχόληση τους), όσο και στα 
Εθνικά Σχέδια Δράσης (ΕΣΔΑ) και στο Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ενερ
γειών Κατάρτισης (ΕΣΔΕΚ) (απασχόληση των ανέργων εντός 4 μηνών μετά 
την κατάρτιση, ή εντός 6 μηνών μετά την κατάρτιση, αντίστοιχα). Επειδή 
όμως πρέπει να είμαστε απόλυτα ακριβείς στην παρούσα φάση προσδιο
ρισμού του αντικειμένου της αξιολόγησης, θεωρήσαμε σκόπιμο να λάβου
με υπόψη μας το μετρήσιμο ποσοτικό προσδιορισμό του στόχου αυτού και 
κυρίως την πηγή προέλευσης εκείνη που δημιουργεί ρητές υποχρεώσεις 

91. Βλέπε σχετικά κείμενα για την προγραμματική περίοδο (2000-2006): Σχέδιο Ανάπτυ
ξης, ΚΠΣ και ειδικότερα το ΕΠ «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση». 
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στους φορείς υλοποίησης του έργου. Έτσι, σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση προκήρυξης του έργου «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα 
ΚΕΚ», στόχος είναι «η προώθηση των ανέργων (ομάδων στόχων) στην απα
σχόληση, 6 μήνες μετά την κατάρτιση, σε θέσεις εργασίας που σχετίζονται 
με το αντικείμενο κατάρτισης». 

Επειδή θεωρούμε ότι η υλοποίηση στόχων, όπως π.χ. βελτίωση των 
γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών των καταρτισθέντων, ή 
βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους, σύμφωνα με το ΕΠ, το ΕΣΔΕΚ, 
και την προκήρυξη του έργου, είναι αδύνατο να ελεγχθούν και αξιολογη
θούν, στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, δεν συμπεριλαμβάνονται στην 
αξιολόγηση. Η αξιολόγηση αφορά τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις 
από την εφαρμογή των μέτρων που απαρτίζουν το σύστημα της επαγγελ
ματικής κατάρτισης. Χρησιμοποιούμε τους όρους «αποτελέσματα» και 
«επιπτώσεις» του μέτρου, όπως ορίζονται και στις κατευθύνσεις της ΕΕ 
για τις διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης αξόνων και μέτρων 
πολιτικής.92 

7.2. Ποσοτική ανάλυση: Καθορισμός των προσδιοριστικών παραγόντων 
των αποτελεσμάτων και επιπτώσεων του μέτρου 

Για να ορίσουμε το στόχο της αξιολόγησης, σε σχέση με το στόχο του 
συστήματος το οποίο εξετάζουμε, επιχειρούμε να απαντήσουμε στα εξής 
δύο ερωτήματα, τα οποία αποτελούν και το στόχο της αξιολόγησης. 

Ερώτημα 1ον: 

Πετύχαμε το αναμενόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή τις αναλογίες των 
καταρτισθέντων ανά κατηγορία ομάδων στόχων με προτεραιότητα, όπως 
προσδιορίζονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, στα ΕΣΔΑ της περιόδου 
(2001-2003), στο ΕΣΔΕΚ και στην προκήρυξη;93 

92. Όπως προηγουμένως, EEC, Guidelines for systems of monitoring and evaluation of ESF 
assistance... (1999). 
93. Προβλέπεται η εφαρμογή δεικτών παρακολούθησης αποτελεσμάτων σε επίπεδο έργου 
(Καν. ΕΚΤ 1260/99). 
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Α. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα για τη συμμετοχή ωφελουμένων ήταν: 

1. Συμμετοχή γυναικών σε ποσοστό 60% του συνόλου των ωφελουμένων. 

2. Συμμετοχή ειδικών κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) σε ποσοστό 10% του 
συνόλου των ωφελουμένων. 

3. Πρόληψη της ανεργίας: Παρέμβαση για τους κάτω των 25 ετών πριν 
συμπληρώσουν 6μηνη παραμονή στην ανεργία και τους άνω των 25 
ετών 12μηνη. Οι ωφελούμενοι άνεργοι, που ανήκουν στην προανα
φερθείσα κατηγορία πρόληψης, πρέπει να αποτελούν το 60% του 
συνόλου των ωφελουμένων. 

4. Προτεραιότητα στην ενίσχυση των ανέργων με λιγότερα προσόντα. 

Α'. Τα αποτελέσματα για τους ωφελούμενους μετά την κατάρτιση 

Για να εξαγάγουμε συμπεράσματα που σχετίζονται με το αποτέλεσμα 
ως προς την επίτευξη των παραπάνω ποσοτικών στόχων, χρησιμοποιούμε 
τη στατιστική ανάλυση για την εξαγωγή ποσοτικών δεικτών, σε αντιστοιχία 
με τις παραπάνω περιπτώσεις Α(1-4): 

Δείκτης αποτελέσματος Α. 1 : Το ποσοστό των καταρτισθεισών ανέργων 
γυναικών πρέπει να είναι περίπου στο 60% στο σύνολο των καταρτισθέντων. 

Δείκτης αποτελέσματος Α.2: Το ποσοστό των καταρτισθέντων ανέργων 
ειδικών κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) πρέπει να είναι περίπου στο 10% στο 
σύνολο των καταρτισθέντων. 

Δείκτης αποτελέσματος Α.3: Το ποσοστό των καταρτισθέντων ανέργων 
κάτω των 25 ετών πριν συμπληρώσουν 6μηνη παραμονή στην ανεργία, 
καθώς και των άνω των 25 ετών πριν συμπληρώσουν 12μηνη, θα πρέπει 
αθροιστικά να αποτελούν περίπου το 60% του συνόλου των καταρτισθέ
ντων (ωφελουμένων). 

Δείκτης αποτελέσματος Α.4: Στους όρους του προγράμματος δεν προσ
διορίζεται ποσόστωση για τη συμμετοχή ανέργων με λιγότερα τυπικά προ
σόντα, παρά το γεγονός ότι αποτελούν ομάδα στόχο με προτεραιότητα. 
Έτσι, προσδιορίζουμε εμείς το κριτήριο επαρκούς συμμετοχής τους: Οι 
άνεργοι μέχρι του επιπέδου δευτεροβάθμιας αρχικής εκπαίδευσης πρέπει 
να υπερτερούν μεταξύ των καταρτισθέντων ανέργων. Το ποσοστό των 
καταρτισθέντων (ωφεληθέντων) μέχρι του επιπέδου δευτεροβάθμιας αρχι
κής εκπαίδευσης, στο σύνολο των ωφεληθέντων, θα πρέπει να είναι ανα
λογικά μεγαλύτερο. Εφόσον το μέτρο κατάρτισης ανέργων απευθύνεται 
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κυρίως σε εκείνους με τα λιγότερα προσόντα, θα πρέπει να αναμένουμε 
μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής αυτών των κατηγοριών, σε σύγκριση με 
τις κατηγορίες ανέργων με υψηλότερο αρχικό επίπεδο εκπαίδευσης. Η 
εργασιακή εμπειρία θεωρείται επίσης προσόν, αλλά δεν διαθέτουμε σχετι
κά στατιστικά στοιχεία μέτρησης της. 

Ερώτημα 2ον: 

Β. Οι αναμενόμενες θετικές επιπτώσεις από τη βελτίωση της ποιότη
τας της κατάρτισης, εξαιτίας της εφαρμογής της δέσμης των 4 
μέτρων του συστήματος ήταν: 

1. Η προώθηση των ανέργων στην απασχόληση, εντός 6 μηνών μετά την 
ολοκλήρωση της κατάρτισης. 

Ορισμός της μεταβλητής: 
Οι τιμές της μεταβλητής για την προώθηση των καταρτισθέντων στην 

απασχόληση προκύπτουν από την εκτίμηση των ποσοστών των προσλη
φθέντων εντός εξαμήνου από τη λήξη κάθε προγράμματος κατάρτισης στο 
σύνολο των καταρτισθέντων του ίδιου προγράμματος94. 

2. Ο περιορισμός της εγκατάλειψης του προγράμματος και/ή των απου
σιών από τους καταρτιζόμενους. Η βελτιωμένη ποιότητα του συστήματος, 
αποτελεί κίνητρο ολοκλήρωσης και τακτικής παρακολούθησης του προ
γράμματος της κατάρτισης από τους καταρτιζόμενους. Οι άνεργοι, εφόσον 
προσδοκούν οφέλη που συνδέονται με καλύτερες προοπτικές απασχόλη
σης, έχουν κίνητρο τακτικής παρακολούθησης και ολοκλήρωσης του προ
γράμματος. Η απώλεια/μείωση των εγκεκριμένων ανθρωποωρών κατάρτι
σης είναι τόσο μεγαλύτερη όσο περισσότεροι είναι οι άνεργοι που δεν 
ολοκλήρωσαν την κατάρτιση, λόγω οριστικής διακοπής της παρακολούθη
σης του, ή λόγω υπέρβασης του ορίου απουσιών (>10% του συνολικού 
αριθμού ωρών της διάρκειας του προγράμματος), και όσο περισσότερες 

94. Στη διεθνή βιβλιογραφία ο όρος «πρόγραμμα» σημαίνει μία συγκεκριμένη ενέργεια 
κατάρτισης με συγκεκριμένο στόχο, προϋπολογισμό, συνολικό αριθμό ανέργων που συμ
μετέχουν, διάφορες ειδικότητες κλπ. Στην Ελλάδα ο ίδιος όρος συνηθίζεται να χρησιμο
ποιείται ακόμα και όταν αναφερόμαστε σε ένα τμήμα του προγράμματος, στο οποίο συμ
μετέχουν 25 καταρτιζόμενοι με συγκεκριμένη ειδικότητα, φορέα υλοποίησης (ΚΕΚ), περιο
χή κλπ. Στην παρούσα μελέτη ακολουθούμε την ίδια πρακτική και ορίζουμε το τμήμα ως 
«πρόγραμμα». 
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είναι οι απουσίες των εκπαιδευομένων, εντός του επιτρεπομένου ορίου 
(<10% της χρονικής διάρκειας του προγράμματος). 

Ορισμός της μεταβλητής: 
Οι τιμές της μεταβλητής για τη διακοπή ή πραγματοποίηση απουσιών 

κατά τη διάρκεια της κατάρτισης θα προκύψουν από την εκτίμηση του 
ποσοστού των ανθρωποωρών κατάρτισης που πραγματοποιήθηκαν, όπως 
δηλώνονται από τα ΚΕΚ με τη λήξη κάθε προγράμματος, στο σύνολο των 
εγκεκριμένων ανθρωποωρών κατάρτισης, που δηλώνονται στην έναρξη 
υλοποίησης κάθε προγράμματος. 

3. Η τοποθέτηση των καταρτισθέντων σε οποιαδήποτε επιχείρηση, σε 
θέσεις εργασίας που σχετίζονται με το αντικείμενο κατάρτισης. Αυτό που 
κυρίως μας ενδιαφέρει δεν είναι η απασχόληση των καταρτισθέντων στην 
επιχείρηση που έκαναν την πρακτική τους άσκηση, αλλά η απασχόληση 
τους σε θέση εργασίας που σχετίζεται με το αντικείμενο κατάρτισης, σε 
οποιαδήποτε επιχείρηση. 

Ορισμός της μεταβλητής: 
Οι τιμές της μεταβλητής για τη συνάφεια θέσης απασχόλησης και αντι

κειμένου κατάρτισης διαμορφώνονται από τα ποσοστά των προσληφθέ
ντων σε θέσεις απασχόλησης συναφείς με το αντικείμενο κατάρτισης, στο 
σύνολο των απασχολουμένων που τελείωσαν το ίδιο πρόγραμμα, όπως 
δηλώνονται από τα ΚΕΚ, κατά την υποκειμενική κρίση των αρμοδίων για τη 
συνάφεια μεταξύ απασχόλησης και κατάρτισης. Η συνάφεια κατάρτισης 
και απασχόλησης, σύμφωνα με τα δηλούμενα στοιχεία των ΚΕΚ, διακρίνε
ται σε «μικρή», «μέτρια» και «μεγάλη». Για τη μεταβλητή που αντιπροσω
πεύει τη συνάφεια απασχόλησης και κατάρτισης συνυπολογίσαμε τις κατη
γορίες «μέτρια» και «μεγάλη». 

Β'. Εκτίμηση των θετικών επιπτώσεων για τους ωφελούμενους, μετά 
την κατάρτιση 

Οι άμεσες θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα της κατάρτισης δεν μπο
ρούν να εξετασθούν στο πλαίσιο της διενεργούμενης αξιολόγησης. Δεν 
διαθέτουμε ακόμη κάποιο κατάλληλο (κοινά αποδεκτό και με τη συμμετοχή 
των κοινωνικών εταίρων) σύστημα πιστοποίησης προσόντων των καταρτι
σθέντων. Για το λόγο αυτό επιχειρούμε μία διαφορετική μεθοδολογική 
προσέγγιση. 
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Η επίδραση του συστήματος (ενότητα 7.1) στην επίτευξη των παραπά
νω επι μέρους στόχων Β. 1-3 (ενότητα 7.2), εκτιμάται έμμεσα. Δηλαδή εξε
τάζουμε εάν και κατά πόσο, τόσο το σύνολο των μέτρων του συστήματος, 
όσο και ένα έκαστο εξ αυτών χωριστά, επηρέασε θετικά την ποιότητα της 
κατάρτισης, προς όφελος των ανέργων (επιδιωκόμενοι στόχοι Β. 1-3). Με 
άλλα λόγια, οι διαφορές μεταξύ των καταρτισθέντων σε διάφορα προ
γράμματα που υλοποιούν τα ΚΕΚ ως προς την τακτική παρακολούθηση και 
ολοκλήρωση των προγραμμάτων, καθώς και την απασχόληση τους μετά 
την κατάρτιση σε συναφείς θέσεις εργασίας, ερμηνεύονται και σε ποιο 
βαθμό από την επίδραση των στοιχείων του συστήματος; Ωστόσο, θα πρέ
πει να επισημάνουμε στο σημείο αυτό ότι οι συνέπειες ποιοτικά αναβαθμι
σμένης κατάρτισης μπορεί να εκδηλωθούν σε μεγαλύτερο χρονικό διάστη
μα από τους 6 μήνες, με σταθερότερη απασχόληση ή με υψηλότερη αμοι
βή εργασίας και καλύτερη σύνδεση του είδους της κατάρτισης με τη θέση 
απασχόλησης. 

Στη βιβλιογραφία, αναλύσεις τέτοιου είδους για την Ελλάδα είναι σπα
νιότερες και τα αποτελέσματα τους δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, έως 
και αρνητικά. (Κ. Κανελλόπουλος με τη συνεργασία Π. Παπακωνσταντίνου, 
2005). 

Ακόμη, η ολοκλήρωση της κατάρτισης και αποφυγή πραγματοποίησης 
απουσιών από τους καταρτιζόμενους μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι 
αποτελεί προϋπόθεση λήψης του εκπαιδευτικού επιδόματος και δεν είναι 
αποτέλεσμα των προσδοκιών των καταρτιζομένων για την απασχόληση 
τους, λόγω της ποιότητας της κατάρτισης. Δηλαδή, το οικονομικό κίνητρο 
για τους ανέργους να ολοκληρώσουν την κατάρτιση δεν οδηγεί οπωσδή
ποτε στο επιθυμητό αποτέλεσμα της κατάρτισης. 

Για τη διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων των επιδιωκόμε
νων στόχων, θα χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά υποδείγματα πολυμεταβλη-
τών συναρτήσεων παλινδρόμησης για τις μεταβλητές εκείνες για τις οποί
ες διαθέτουμε στοιχεία, από δείγμα μεγέθους 35,5% επί του πληθυσμού 
του συνολικού έργου. 

Οι προαναφερθείσες μεταβλητές για τις θετικές επιπτώσεις της κατάρ
τισης (Β. 1-3) αποτελούν τις εξαρτημένες μεταβλητές των συναρτήσεων 
παλινδρόμησης. Παράγοντες που θεωρούμε ότι επηρεάζουν τη διαμόρφω
ση των τιμών των μεταβλητών αυτών και αποτελούν τις ανεξάρτητες μετα
βλητές των συναρτήσεων παλινδρόμησης είναι οι ακόλουθες: 
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1. Ο σχεδιασμός, το περιεχόμενο και ο τρόπος εφαρμογής των προγραμ
μάτων κατάρτισης από τα ΚΕΚ, όπως μετριέται, κατά προσέγγιση, από το 
βαθμό τεχνικής προσφοράς 

Στις γενικές κατευθύνσεις του ΕΣΔΕΚ συμπεριλαμβάνονται οι προδια
γραφές και οι γενικοί και ειδικοί όροι του προγράμματος κατάρτισης ανέρ
γων, για τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης κατάρτισης. Στη 
βάση των κατευθύνσεων αυτών καταρτίστηκε η προκήρυξη για το διαγωνι
σμό επιλογής και ανάθεσης του έργου στα ΚΕΚ. Για την επιλογή δε των 
ΚΕΚ, όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, χρησιμοποιείται σημαντι
κός αριθμός κριτηρίων αξιολόγησης για τη διασφάλιση της ποιότητας των 
προσφερόμενων υπηρεσιών κατάρτισης. 

Για τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε ότι ο βαθμός της τεχνικής προ
σφοράς για κάθε ένα από τα προγράμματα διαφορετικών ειδικοτήτων, για 
τα οποία υποβάλλει προσφορά ένα ΚΕΚ, εκφράζει την κρίση αξιολογητών 
του Ενιαίου Μητρώου (ΕΜΑ) ως προς τη διασφάλιση της ποιότητας των 
προσφερόμενων υπηρεσιών κατάρτισης. Η προσωπική άποψη των αξιολο
γητών βασίζεται στην εκπλήρωση των όρων της προκήρυξης του έργου και 
στη βούληση των εκπαιδευτικών φορέων να ανταποκριθούν στους όρους 
αυτούς με την υποβολή της τεχνικής προσφοράς. 

Θεωρούμε σκόπιμο να εξετάσουμε: 

- Την εκ των υστέρων επιβεβαίωση της αξιολογικής κρίσης των αξιολο
γητών και 

- Την εκ των υστέρων ανταπόκριση των αναδόχων, σύμφωνα με την 
εκδηλούμενη βούληση τους, όπως διατυπώνεται στην τεχνική τους 
προσφορά. 

Ορισμός της μεταβλητής: 
Οι τιμές της μεταβλητής είναι οι γενικοί βαθμοί κατάταξης στον πίνακα 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ανάθεσης της υλοποίησης του προγράμ
ματος κατάρτισης ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ. Οι βαθμοί τεχνικής 
προσφοράς των ΚΕΚ συμβάλλουν κατά 70% στη διαμόρφωση του γενικού 
βαθμού προσφοράς, ενώ η οικονομική προσφορά συμβάλλει κατά 30%. 
Δεδομένου ότι οι προσφερόμενες τιμές των ΚΕΚ δεν διαφέρουν ουσιαστι
κά μεταξύ τους, η γενική βαθμολογία διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από 
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τη βαθμολογία της τεχνικής τους προσφοράς.95 

Τεχνικές προσφορές προγραμμάτων με συγκεκριμένες ειδικότητες, 
που απέσπασαν καλύτερη βαθμολογία, θα πρέπει να αντιστοιχούν σε προ
γράμματα ειδικοτήτων που είχαν τα καλύτερα αποτελέσματα, ως προς 
τους επιδιωκόμενους στόχους της κατάρτισης (Β. 1-3). Επομένως, θα έπρε
πε να αναμέναμε θετική συσχέτιση και θετικό και στατιστικά σημαντικό 
συντελεστή παλινδρόμησης της ανεξάρτητης αυτής μεταβλητής με τις 
εξαρτημένες μεταβλητές προσδοκώμενων επιπτώσεων Β.1, Β.2 και Β.3. 

Όπως αναφέραμε όμως στο Κεφάλαιο 5 (ενότητες 5.2.1, 5.2.4 και 5.3), 
αυτό για το οποίο πιστεύουμε ότι ενδιαφέρονται περισσότερο οι υπεύθυνοι 
των φορέων κατάρτισης δεν θα είναι το ουσιαστικά μη ελεγχόμενο εκ των 
υστέρων αποτέλεσμα της απασχόλησης των καταρτισθέντων. Ίσως ενδια
φέρονται περισσότερο για την καλή περιγραφή των προθέσεων τους στο 
περιεχόμενο της προσφοράς τους, στη βάση των οποίων κρίνονται για την 
υπογραφή σύμβασης με το Δημόσιο. Επομένως, το κίνητρο ανταγωνισμού 
μεταξύ των ΚΕΚ είναι η κατά το δυνατόν καλύτερη περιγραφή «υπόσχεση» 
των όρων υλοποίησης των προγραμμάτων και όχι η ουσιαστική επίδοση, με 
κριτήριο π.χ. την απασχόληση ανέργων ή τη διαπιστωμένη απόκτηση γνώ
σεων και δεξιοτήτων. Αυτό το κίνητρο των προμηθευτών δεν οδηγεί οπωσ
δήποτε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Εξάλλου, η προσπάθεια που καταβάλ
λεται από την αναθέτουσα Αρχή κατά την εφαρμογή του μέτρου, ώστε με 
τη διενέργεια ελέγχων να τηρηθούν οι συμβατικοί όροι που προβλέπονται 
από το ΕΣΔΕΚ και τη σύμβαση για την ποιότητα της κατάρτισης, στην 
πραγματικότητα είναι δύσκολο να τηρηθούν. Η ποιότητα κρίνεται αρκετά 
ασαφής, περιγράφεται αόριστα με μεγάλη ποικιλία όρων. Ο έλεγχος είναι 
μια χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία, ενώ το διαθέσιμο προσωπικό 
ελέγχων, παρά τις όποιες προσπάθειες, δεν επαρκεί και δεν διαθέτει εξει
δικευμένες γνώσεις. Πέρα από τα παραπάνω, ο όρος της απασχόλησης 
των καταρτισθέντων στις επιχειρήσεις στις οποίες έκαναν την πρακτική 
τους άσκηση δεν είναι δεσμευτικός. Συμπερασματικά, δεν μπορούμε να 

95. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης αξιολόγησης ενεργειών κατάρτισης του Γ' ΚΠΣ 
(Επιτελική Σύνοψη, 1-6-2006) που ανατέθηκε από το Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, προέκυψε ότι: 
«Στην περίπτωση που ακολουθείται το ΕΣΔΕΚ, η διακύμανση του μοναδιαίου κόστους είναι 
μάλλον ασήμαντη. Αντίθετα, όταν δεν ακολουθείται το ΕΣΔΕΚ (είτε επειδή εξαιρείται το 
σχετικό μέτρο είτε επειδή εξαιρείται ο Τελικός Δικαιούχος), τότε η διακύμανση του 
κόστους είναι μεγάλη». 
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αναμένουμε οπωσδήποτε μία θετική σχέση μεταξύ υψηλού επιπέδου βαθ
μολογίας προσφοράς προγραμμάτων κατάρτισης και μεγάλου ποσοστού 
προσληφθέντων ανέργων μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, ή μεγα
λύτερη συνάφεια κατάρτισης και απασχόλησης, ή ακόμη μικρότερη διαρ
ροή καταρτιζομένων. 

2. Η αξιολόγηση των ΚΕΚ από το ΕΚΕΠΙΣ, σύμφωνα με το βαθμό 
πιστοποίησης τους 

Τα κριτήρια πιστοποίησης των ΚΕΚ από το ΕΚΕΠΙΣ αφορούν: 

• Τον εξοπλισμό και την οργανωτική τους δομή. 

• Το διαθέσιμο μηχανισμό έρευνας της αγοράς εργασίας. 

• Τις συμπληρωματικές υπηρεσίες υποστήριξης των ανέργων στην 
ανεύρεση επιχειρήσεων για την πρακτική άσκηση και κυρίως την προ
ώθηση τους στην απασχόληση, 

• Τα προσόντα των υπεύθυνων στελεχών τους, 

• Τη δυνατότητα σχεδιασμού προγραμμάτων κατάρτισης, 

• Το διαθέσιμο μηχανισμό εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των 
υλοποιούμενων προγραμμάτων κατάρτισης. 

• Τη διαδικασία, το μηχανισμό και τα χρησιμοποιούμενα κριτήρια επι
λογής των ανέργων που θα καταρτιστούν κ.ά. 

Επομένως, ο βαθμός ικανοποίησης των ποιοτικών κριτηρίων που ορίζει 
το ΕΚΕΠΙΣ για την πιστοποίηση των ΚΕΚ, θεωρούμε ότι αποτελεί επίσης 
έναν προσδιοριστικό παράγοντα της ποιότητας των προσφερόμενων υπη
ρεσιών κατάρτισης, με θετικές συνέπειες στους επιδιωκόμενους στόχους. 
Επειδή όμως πρόκειται για μία εκ των προτέρων αξιολόγηση των ΚΕΚ, θα 
επιχειρήσουμε να εξετάσουμε την εκ των υστέρων αποτελεσματικότητα 
των ΚΕΚ, μέσω της πραγματικής επίδοσης τους στην επίτευξη των επιδιω
κόμενων αυτών στόχων. Θα εξετάσουμε εάν από τα προγράμματα που 
υλοποίησαν τα ΚΕΚ με την ανώτερη βαθμολογία πιστοποίησης, προέκυψαν 
καλύτερα αποτελέσματα, ως προς τους επιδιωκόμενους στόχους (Β. 1-3). 

Ορισμός της μεταβλητής: 
Ως τιμές της μεταβλητής ορίζουμε τους γενικούς βαθμούς πιστοποίη

σης των ΚΕΚ από το ΕΚΕΠΙΣ. 
Προγράμματα που υλοποιήθηκαν από ΚΕΚ με καλύτερη βαθμολογία 

πιστοποίησης θα πρέπει να εμφανίζουν καλύτερα αποτελέσματα ως προς 

204 



Μεθοδολογία αξιολόγησης 

τους επιδιωκόμενους στόχους (Β. 1-3). Επομένως, θα έπρεπε να αναμένου
με θετική συσχέτιση και θετικό και στατιστικά σημαντικό συντελεστή 
παλινδρόμησης της ανεξάρτητης αυτής μεταβλητής με τις εξαρτημένες 
μεταβλητές προσδοκώμενων επιπτώσεων (Β. 1-3). Ωστόσο, όπως αναφέρα
με στο Κεφάλαιο 4, ενότητα 4.4, η συμβολή του ΕΚΕΠΙΣ στη βελτίωση των 
επιδόσεων των ΚΕΚ και επομένως στη βελτίωση της παρεχόμενης κατάρτι
σης και την καλύτερη σύνδεση της με την απασχόληση των ανέργων δεν 
θα είναι, τουλάχιστον για την εξεταζόμενη περίοδο (2001-2003), ενθαρρυ
ντική. Τα υλοποιούμενα προγράμματα δεν είναι πιστοποιημένα, σχεδιάζο
νται από τις υπηρεσίες των ΚΕΚ και συνήθως ανατίθεται η μαζική τους 
παραγωγή σε μη εξειδικευμένα ιδιωτικά Γραφεία Μελετών. Εξάλλου, η 
έλλειψη ενός αξιόπιστου συστήματος πιστοποίησης προσόντων των καταρ
τισθέντων δεν μας παρέχει τη δυνατότητα εκτίμησης της αποτελεσματικό
τητας της παρεχόμενης κατάρτισης και επομένως της επίδοσης των δια
φόρων φορέων κατάρτισης. 

3. Εξατομικευμένη παρέμβαση 

Η εξατομικευμένη παρέμβαση των εργασιακών συμβούλων των ΚΠΑ και 
η σύνταξη του ατομικού σχεδίου δράσης για κάθε άνεργο που υποδεικνύ
ουν στα ΚΕΚ, στηρίζονται στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των ανέργων 
και της αγοράς εργασίας. Σκοπός είναι η καλύτερη σύνδεση της κατάρτι
σης με την απασχόληση. 

Ορισμός της μεταβλητής: 
Οι τιμές της μεταβλητής αυτής διαμορφώνονται από τα ποσοστά υπο

δειχθέντων ανέργων από τα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ, μετά την εξατομικευμένη 
παρέμβαση για τη συμμετοχή τους σε συγκεκριμένο πρόγραμμα, ως προς 
το σύνολο των καταρτισθέντων του ίδιου προγράμματος. 

Μεταξύ των καταρτισθέντων κάθε προγράμματος, όσο μεγαλύτερος 
είναι ο αριθμός ανέργων που υπέδειξαν τα ΚΠΑ, μετά την εφαρμογή της 
εξατομικευμένης παρέμβασης και την εκπόνηση του Ατομικού Σχεδίου 
Δράσης, τόσο μεγαλύτερες θετικές επιπτώσεις θα έπρεπε να αναμένουμε 
για τους καταρτιζόμενους. Ειδικά για την περίπτωση της ολοκλήρωσης 
ενός προγράμματος και της τακτικής παρακολούθησης του, η σωστή επι
λογή ανέργων έχει ιδιαίτερη σημασία. Τα προγράμματα με μεγαλύτερη 
αναλογία υποδειχθέντων ανέργων από τα ΚΠΑ θα πρέπει να έχουν καλύτε
ρα αποτελέσματα, ως προς τους επιδιωκόμενους στόχους (Β. 1-3). Επομέ-
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νως, θα έπρεπε να αναμέναμε θετική συσχέτιση και θετικό και στατιστικά 
σημαντικό συντελεστή παλινδρόμησης της ανεξάρτητης αυτής μεταβλητής 
με τις εξαρτημένες μεταβλητές προσδοκώμενων επιπτώσεων (Β. 1-3). Η 
αδυναμία όμως εφαρμογής της εξατομικευμένης παρέμβασης μας οδηγεί 
σε διαφορετικά αναμενόμενα αποτελέσματα. Σύμφωνα με τα όσα αναφέ
ραμε στο Κεφάλαιο 4, στην ενότητα 4.4 και στο Κεφάλαιο 5, στην ενότητα 
5.3, η εξατομικευμένη παρέμβαση των ΚΠΑ, κατά την εξεταζόμενη περίοδο 
(2001-2003) για την κατάλληλη υπόδειξη ανέργων, δεν αναμένουμε να είναι 
θετική. Μία μαζική υπόδειξη εγγεγραμμένων ανέργων, χωρίς τη διενέργεια 
της πραγματικής εξατομικευμένης παρέμβασης για κάθε άνεργο, δεν μπο
ρεί να έχει θετικό αποτέλεσμα στην προώθηση τους στην απασχόληση, στη 
σύνδεση της κατάρτισης με το αντικείμενο απασχόλησης και, ενδεχομέ
νως, στην τακτική παρακολούθηση και ολοκλήρωση ενός προγράμματος. 

4. Ομάδες επαγγελμάτων 

Η επιλογή των ειδικοτήτων που έκανε ο φορέας κατάρτισης (ΚΕΚ), μέσα 
από ένα σύνολο ενδεικτικών ειδικοτήτων που συμπεριλήφθηκαν στην προ
κήρυξη, επηρεάζει τις αναμενόμενες επιπτώσεις των προγραμμάτων 
κατάρτισης. Η επιλογή αυτή γίνεται μετά από έρευνα της τοπικής αγοράς 
εργασίας που πραγματοποιεί κάθε ΚΕΚ, μέσω του πιστοποιημένου μηχανι
σμού που διαθέτει, για την επιτυχή κάλυψη των αναγκών της τοπικής αγο
ράς εργασίας σε εξειδικευμένες δεξιότητες και τη μετέπειτα επιτυχή προ
ώθηση των ανέργων σε κατάλληλες θέσεις εργασίας. 

Κατά συνέπεια, η ορθή επιλογή των επαγγελμάτων από τα ΚΕΚ, μεταξύ 
αυτών που ενδεικτικά αναφέρονται στην προκήρυξη του έργου με υπόδει
ξη του ΠΑΕΠ και της μελέτης που εκπονήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό, θα 
έπρεπε να επηρεάζει θετικά την προώθηση των καταρτισμένων σε σχετικές 
με την κατάρτιση θέσεις εργασίας. 

Ορισμός της μεταβλητής: 
Χρησιμοποιούμε ψευδομεταβλητή (dummy variable) για ορισμένες βασι

κές ομάδες επαγγελμάτων, προκειμένου να ελέγξουμε τυχόν επίδραση των 
προτεινόμενων ειδικοτήτων επί των εξαρτημένων μεταβλητών. Δηλαδή, 
κατά πόσο οι διαφοροποιήσεις στην επιλογή ομάδων επαγγελμάτων επι
δρούν περισσότερο ή λιγότερο στη διαμόρφωση των τιμών των εξαρτημέ
νων μεταβλητών. Αυτό συμβαίνει διότι δεν υπάρχει επιβεβαίωση για το 
ύψος της ζήτησης επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας από επίσημες 
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πηγές ή ερευνητικές εργασίες του είδους αυτού, πέρα από ενδεικτικά απο
τελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΠΑΕΠ και εκείνης της 
Metron Analysis.96 

Οι επιπτώσεις από την κατάρτιση ανέργων που παρακολουθούν τα προ
γράμματα επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, όπως οι ακόλουθοι: 

5. Οι συνθήκες της τοπικής αγοράς εργασίας 

Σε περιοχές υψηλής ανεργίας, θεωρούμε δυσκολότερη την ανεύρεση 
θέσεων πρακτικής άσκησης και ακόμη δυσκολότερη την προώθηση των 
ανέργων στην απασχόληση. Θέλαμε να ελέγξουμε την επίδραση του παρά
γοντα αυτού. Σε περιφέρειες με υψηλό δείκτη ανεργίας, οι δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι φορείς κατάρτισης στην ανεύρεση κατάλληλων θέσεων 
πρακτικής άσκησης και κατάλληλων θέσεων απασχόλησης, μετά την 
κατάρτιση, είναι μεγαλύτερες. Ως προς τη διαρροή καταρτιζομένων, οι 
άνεργοι που παρακολουθούν ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε περιοχές 
υψηλής ανεργίας έχουν και τις λιγότερες εναλλακτικές δυνατότητες επιλο
γών, ώστε εύκολα να εγκαταλείπουν το πρόγραμμα, λόγω εναλλακτικών 
ευκαιριών που τους παρουσιάζονται. Αντίθετα, σε περιοχές με χαμηλότερη 
ανεργία, οι καταρτιζόμενοι μπορούν ευκολότερα να εγκαταλείψουν το 
πρόγραμμα, αν προκύψει δυνατότητα άμεσης απασχόλησης τους ή αυτο-
απασχόλησης, έστω και αν δεν ολοκλήρωσαν την κατάρτιση. Για το λόγο 
αυτό αναμένουμε θετικό συντελεστή συσχέτισης και παλινδρόμησης με 
την εξαρτημένη μεταβλητή Β.2 (πραγματοποιηθείσες προς εγκεκριμένες 
ώρες κατάρτισης) και αρνητικό μεταξύ της μεταβλητής περιφερειακής 
ανεργίας και των εξαρτημένων μεταβλητών Β.1 και Β.3. 

Ορισμός της μεταβλητής: 
Ως μεταβλητή ορίζουμε το δείκτη ανεργίας κάθε περιφέρειας στην 

οποία υλοποιούνται προγράμματα κατάρτισης κατά την περίοδο αναφοράς 
των στοιχείων μας. 

96. Metron Analysis, Σύνοψη αποτελεσμάτων έρευνας αγοράς και μελέτης: Σύνδεση εξειδι
κευμένης συνεχιζόμενης κατάρτισης ανέργων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων. 
Οι ειδικότητες που προκύπτουν από την έρευνα του ΠΑΕΠ και την πραγματοποιηθείσα 
έρευνα για τη ζήτηση επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας αποτελούν τις ενδεικτικές ειδι
κότητες της προκήρυξης. Τα ΚΕΚ επιλέγουν μεταξύ αυτών που προτείνει το ΠΑΕΠ, ανά
λογα με τα δικά τους κριτήρια. 
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6. Τα ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά των ανέργων (επίπεδο αρχικής 
εκπαίδευσης, ηλικία και διάρκεια ανεργίας) επηρεάζουν το αποτέλεσμα 
των προγραμμάτων κατάρτισης 

Οι νέοι και οι γυναίκες, με μικρή ή καθόλου εργασιακή εμπειρία και τα 
λιγότερα τυπικά προσόντα, παραμένουν περισσότερο καιρό άνεργοι, λόγω 
των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στην απασχόληση με την είσοδο τους 
στην αγορά εργασίας. Οι ευκαιρίες απασχόλησης και οι δυνατότητες επι
λογής θέσεων εργασίας γι' αυτούς είναι λιγότερες. Το 50% των εγγεγραμ
μένων ανέργων είναι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας με τα προανα
φερθέντα χαρακτηριστικά. 

Ορισμός των μεταβλητών: 
Οι μεταβλητές που αφορούν τα ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά των 

ανέργων που συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα (επίπεδο αρχικής εκπαίδευ
σης, ηλικία και διάρκεια ανεργίας), προσδιορίζονται από τα ποσοστά συμ
μετοχής των καταρτιζομένων σε κάθε πρόγραμμα, ανάλογα με τα χαρα
κτηριστικά των ανέργων για τα οποία διαθέτουμε στοιχεία. Τέτοια είναι το 
επίπεδο αρχικής εκπαίδευσης και ο συνδυασμός ηλικίας και διάρκειας 
ανεργίας, ανά πρόγραμμα. 

7. Χαρακτηριστικά των προγραμμάτων 

Επειδή ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά ενός προγράμματος μπορεί να 
προσδιορίζουν το βαθμό επίτευξης του στόχου του, θεωρήσαμε σκόπιμο 
να εξετάσουμε την επίδραση τους άμεσα και όχι μέσω της βαθμολογίας 
τους από αξιολογητές. Τα χαρακτηριστικά αυτά αξιολογούνται από τους 
αξιολογητές, οι οποίοι εκφράζουν την προσωπική τους άποψη με τη βαθ
μολόγηση κάθε προγράμματος ξεχωριστά. 

Επειδή πρόκειται για την εκ των προτέρων υποκειμενική κρίση αξιολο-
γητών, θα διερευνήσουμε, εάν υπάρχει θετική επίδραση αυτών των παρα
γόντων στην προσέγγιση των στόχων του μέτρου της επαγγελματικής 
κατάρτισης των ανέργων. Οι παράγοντες αυτοί είναι: 

α) Η αναλογία μεταξύ πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης στο σύνο
λο των ωρών της διάρκειας ενός προγράμματος. Σε μη πιστοποιημένα προ
γράμματα, η αναλογία μεταξύ πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης 
καθορίζεται κατά την υποκειμενική κρίση των υπευθύνων των ΚΕΚ ή, ενδε-
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χομένως, των ιδιωτικών γραφείων που εξειδικεύονται στη μαζική παραγω
γή αναλυτικών προγραμμάτων, και βαθμολογείται κατά την κρίση αξιολο-
γητών των τεχνικών προσφορών. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε εάν 
η αναλογία αυτή συνδέεται με τη διαμόρφωση των τιμών των εξαρτημένων 
μεταβλητών. 

Ορισμός της μεταβλητής: 
Οι τιμές της μεταβλητής αποτελούνται από το ποσοστό των ωρών πρα

κτικής άσκησης στο σύνολο της διάρκειας της κατάρτισης σε ώρες. 
Σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε στην ενότητα 5.2.2., η ανεπαρκής θεω

ρητική εκπαίδευση ενδεχομένως να επηρεάσει αρνητικά την απασχόληση 
των καταρτισθέντων στις επιχειρήσεις που έκαναν την πρακτική τους άσκη
ση. Οποιαδήποτε πρακτική άσκηση με ελλιπές θεωρητικό υπόβαθρο δεν θα 
μπορούσε να επιδράσει θετικά στο αποτέλεσμα της κατάρτισης. 

β) Η εκ των προτέρων δήλωση επιχειρηματιών για τις προθέσεις πραγ
ματοποίησης προσλήψεων των καταρτισθέντων ενός προγράμματος, μετά 
το τέλος της κατάρτισης. 

Μας ενδιαφέρει να δούμε εάν και κατά πόσο οι δηλώσεις πρόθεσης των 
εργοδοτών για προσλήψεις καταρτισθέντων, όπως εμφανίζονται στο συμ
φωνητικό που συνυπογράφουν με τα ΚΕΚ, διατηρούνται ή διαφοροποιού
νται μετά από την ολοκλήρωση της λειτουργίας του προγράμματος. 

Ορισμός της μεταβλητής: 
Τα ποσοστά των προτιθέμενων προσλήψεων καταρτισθέντων ενός προ

γράμματος, ως προς το σύνολο των καταρτισθέντων του ίδιου προγράμ
ματος, αποτελούν τις τιμές της μεταβλητής αυτής. Στο βαθμό που η κατάρ
τιση δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιχειρήσεων σε εξειδικευμένο 
εργατικό δυναμικό αλλά, ενδεχομένως, εξυπηρετεί καλύτερα άλλους στό
χους των επιχειρήσεων, όπως την προεπιλογή ανειδίκευτου προσωπικού ή 
τη βραχυχρόνια κάλυψη βοηθητικών εργασιών, κάλυψη εποχικών ή έκτα
κτων αναγκών από τους καταρτιζόμενους, κ.ο.κ., τότε δεν πρέπει να ανα
μένουμε την τήρηση του όρου της απασχόλησης των καταρτισθέντων 
στους οποίους παρείχαν θέσεις πρακτικής άσκησης. 

8. Χαρακτηριστικά των ΚΕΚ 

α) Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΚΕΚ. 
Θέλουμε να εξετάσουμε εάν η επίδοση των ΚΕΚ διαφοροποιείται εάν 
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είναι ιδιωτικά, της τοπικής αυτοδιοίκησης, κλαδικά, ΜΚΟ ή του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα. 

Ορισμός της μεταβλητής: 
Χρησιμοποιούμε ψευδομεταβλητή για να απομονώσουμε και εξετάσου

με την επίδραση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ΚΕΚ στις εξαρτημένες 
μεταβλητές. 

β) Η επάρκεια στελέχωσης των υπηρεσιών των ΚΕΚ για την προώθηση 
καταρτισθέντων σε θέσεις πρακτικής άσκησης και στην απασχόληση. Η 
προσπάθεια προώθησης των καταρτισθέντων στην απασχόληση, μέσω 
κυρίως του διοικητικού προσωπικού της ειδικής υπηρεσίας που υποχρεού
νται να διαθέτουν τα ΚΕΚ, αναμένεται να επιδράσει θετικά στην απασχό
ληση των αποφοίτων. 

Ορισμός της μεταβλητής: 
Ως μεταβλητή ορίζουμε τον αριθμό καταρτιζομένων ανά διοικητικό 

υπάλληλο του ΚΕΚ. 
Αναμένεται αρνητική σχέση αυτής της ανεξάρτητης μεταβλητής και των 

εξαρτημένων μεταβλητών (Β. 1-3), επειδή θεωρούμε ότι με μικρότερο αριθ
μό καταρτιζομένων ανά διοικητικό υπάλληλο θα μπορεί να εξυπηρετηθεί 
καλύτερα η προώθηση των καταρτισθέντων σε κατάλληλες θέσεις πρακτι
κής άσκησης και απασχόλησης και να δημιουργηθούν καλύτερες προϋπο
θέσεις τακτικής παρακολούθησης και ολοκλήρωσης των προγραμμάτων. 

γ) Το επίπεδο των εκπαιδευτών διαφέρει μεταξύ των ΚΕΚ. Τα ΚΕΚ που 
καταβάλλουν υψηλότερες αμοιβές εκπαιδευτών αναμένεται να έχουν καλύ
τερα αποτελέσματα. Αυτό προκύπτει από το μεγαλύτερο επιτρεπτό όριο 
αμοιβών για εκπαιδευτές με υψηλότερα προσόντα. 

Ορισμός της μεταβλητής: 
Ως μεταβλητή ορίσαμε το λόγο της δαπάνης εκπαιδευτών στο σύνολο 

των δαπανών ενός ΚΕΚ. 
Αναμένεται θετική επίδραση της ανεξάρτητης αυτής μεταβλητής στις 

εξαρτημένες μεταβλητές Β.1 (προώθηση στην απασχόληση), Β.2 (τακτική 
παρακολούθηση και ολοκλήρωση του προγράμματος) και Β.3 (συνάφεια 
μεταξύ κατάρτισης και απασχόλησης). Έμπειροι και ικανοί εκπαιδευτές για 
την εκπαίδευση ενηλίκων, εφόσον αμείβονται ικανοποιητικά, προσελκύουν 
το ενδιαφέρον των καταρτιζομένων και συμβάλλουν στην επιτυχή ολοκλή
ρωση των προγραμμάτων. Όπως αναφέραμε όμως στο Κεφάλαιο 5 (ενότη-
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τα 5.1.3), η απαλοιφή του όρου διατήρησης των μη συνδεόμενων με το αμι
γώς εκπαιδευτικό έργο δαπανών στο 25% του προϋπολογισμού δημιουργεί 
κινδύνους ανακατανομής των κονδυλίων του προϋπολογισμού υπέρ των μη 
άμεσων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και αποδυνάμωσης των παραγό
ντων εκείνων που συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση της κατάρτισης. 
Επειδή το τελικό αποτέλεσμα κατάρτισης είναι ουσιαστικά μη ελεγχόμενο 
(πιστοποίηση προσόντων ή υποχρεωτικός όρος προώθησης ανέργων στην 
απασχόληση), το τελικό αποτέλεσμα που αναμένουμε είναι να έχουμε απο
λογιστικά μείωση των άμεσα εκπαιδευτικών δαπανών, ως αποτέλεσμα της 
καταβολής χαμηλών αμοιβών στους εκπαιδευτικούς, με αρνητικές συνέ
πειες στο αποτέλεσμα της κατάρτισης. 

δ) Η δυναμικότητα των ΚΕΚ. Το μέγεθος του φορέα κατάρτισης ορίζεται 
από το σύνολο των θέσεων κατάρτισης που περιλαμβάνουν οι πιστοποιημέ
νες του δομές. Οι δομές των ΚΕΚ πιστοποιούνται αφενός μεν ως προς το 
θεματικό πεδίο εξειδίκευσης (μονοψήφιοι κλάδοι επαγγελμάτων)97 και αφε
τέρου ως προς τη γεωγραφική περιφέρεια λειτουργίας τους. Έτσι κάθε 
ΚΕΚ δικαιούται να υποβάλλει προσφορές για τα επαγγέλματα που προκη
ρύσσονται και ανήκουν στα θεματικά πεδία στα οποία είναι πιστοποιημένο 
και για τις περιοχές στις οποίες διαθέτει πιστοποιημένες δομές. Πέραν 
αυτών όμως του παρέχεται η δυνατότητα να υλοποιήσει προγράμματα για 
επαγγέλματα και περιοχές που είναι πιστοποιημένο, χρησιμοποιώντας ενοι
κιαζόμενες δομές άλλου πιστοποιημένου ΚΕΚ που δεν τις αξιοποιεί. Κατό
πιν όλων αυτών ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να συνδυάσουμε όλες αυτές τις 
παραμέτρους για να διακρίνουμε τα ΚΕΚ ως προς την πραγματική τους 
δυναμικότητα, στο πλαίσιο του διαγωνισμού για το εξεταζόμενο έργο 
«Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ». Για το λόγο αυτό προσεγγί
σαμε τη δυναμικότητα τους βασιζόμενοι στον εγκεκριμένο αριθμό προ
γραμμάτων προς υλοποίηση. Ο αριθμός των προγραμμάτων που ανέλαβε 
να υλοποιήσει κάθε ΚΕΚ εξαρτάται από την τελική βαθμολογία της προ
σφοράς του και από τη δυναμικότητα του. Κατά κανόνα, τα μεγαλύτερα 
ΚΕΚ αναλαμβάνουν την υλοποίηση περισσότερων προγραμμάτων. Επομέ
νως, έχει ενδιαφέρον να δούμε εάν τα μεγαλύτερα ΚΕΚ, που αναλαμβάνουν 
και μεγαλύτερο έργο, εξασφαλίζουν και καλύτερα αποτελέσματα κατάρτι
σης. Δεδομένου ότι το κίνητρο για την ανάληψη μεγαλύτερου έργου δεν 

97. Κάθε ΚΕΚ μπορεί να πιστοποιηθεί για 4 θεματικά πεδία, με εξαίρεση τα κλαδικά ΚΕΚ 
που πιστοποιούνται για το σύνολο των επαγγελμάτων του κλάδου στον οποίο ανήκουν. 

211 



Αξιολόγηση της επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων στην Ελλάδα 

είναι η επίδοση των ΚΕΚ με κριτήριο τα οφέλη της κατάρτισης για τον άνερ
γο (απασχόληση μετά την κατάρτιση, ή πιστοποίηση γνώσεων-δεξιοτήτων), 
αλλά η άρτια τεχνική προσφορά που υποβάλλει το ΚΕΚ, αναμένουμε στατι
στικά μη σημαντική επίδραση αυτής της ανεξάρτητης μεταβλητής.98 

Ορισμός της μεταβλητής: 
Ως μεταβλητή ορίζουμε το ποσοστό των προγραμμάτων που ανατέθη

καν σε κάθε ΚΕΚ ως προς το σύνολο των ανατεθέντων προγραμμάτων. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι λόγω της απουσίας κάποι
ου θεωρητικού λόγου, βάσει του οποίου θα μπορούσε να αμφισβητηθεί η 
συμμετοχή κάποιας εκ των διαθεσίμων ανεξαρτήτων μεταβλητών, ακολου
θήσαμε κοινή εξειδίκευση για τις τρεις εξισώσεις που αφορούν τις εξαρ
τημένες μεταβλητές για την ποιότητα της κατάρτισης (Ενότητα Β, σελ. 
199), χρησιμοποιώντας το σύνολο των μεταβλητών που προαναφέραμε. 

7.3. Πηγές πληροφοριών και στατιστικά δεδομένα 

Σχετικά με το σύστημα κατάρτισης ανέργων οι πληροφορίες μας για το 
θεσμικό πλαίσιο και άλλα θέματα ευρύτερης πολιτικής απασχόλησης, 
αντλήθηκαν από: 

• Το Γ' ΚΠΣ 2000-2006 (Ανθρώπινοι πόροι). 

• Τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση της περιόδου (1998-
2005). 

• Το τομεακό Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελμα
τική Κατάρτιση» του Γ ΚΠΣ (2000-2006) (ΕΠΑΕΚ). 

• Το αναθεωρημένο ΕΠΑΕΚ (2003). 

• Το αντίστοιχο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του ΕΠΑΕΚ. 

• Τις ενδιάμεσες εκθέσεις αξιολόγησης του ΕΠΑΕΚ, των ετών 2003 και 
2005. 

• Το Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση (2005-2008). 

• Το θεσμικό πλαίσιο (Νόμοι, Υπουργικές Αποφάσεις, εγκύκλιοι) που 
αφορούν το σχεδιασμό, τη διαχείριση και την εφαρμογή του μέτρου 
κατάρτισης ανέργων. 

98. Επαναλαμβάνουμε στο σημείο αυτό ότι η τεχνική προσφορά έχει συντελεστή στάθμι
σης 70%, στη γενική βαθμολογική κατάταξη των προσφορών, έναντι της οικονομικής προ
σφοράς με συντελεστή 30%. 
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Πηγές των στατιστικών δεδομένων είναι: 
1. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών 

ΕΚΤ, εποπτευόμενη από τη Γενική Γραμματεία Αξιοποίησης Κοινοτικών και 
άλλων Πόρων, του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 
Χρησιμοποιήσαμε (διοικητικά) στοιχεία της Υπηρεσίας αυτής, που αφο
ρούν το έργο «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ (ΣΕΚ-Ι), περιό
δου 2001-2003». 

2. Τα δημοσιοποιημένα αποτελέσματα του διαγωνισμού για την ανάθε
ση του έργου «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ». Το έργο 
περιελάμβανε την υλοποίηση 1.160 προγραμμάτων, προϋπολογισμού 
102.700.000 ευρώ, με συνολικό αριθμό καταρτιζομένων 24.675 ανέργους. 
Έγινε η κατανομή του έργου σε 209 υποέργα, όσοι και οι ανάδοχοι φορείς 
που υπέγραψαν συμβάσεις ανάθεσης έργου, μετά τη διενέργεια διαγωνι
σμού, με την αναθέτουσα Αρχή (Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρημα
τοδοτούμενων από το ΕΚΤ Ενεργειών Κατάρτισης). Κάθε ΚΕΚ ανέλαβε την 
υλοποίηση διαφορετικού αριθμού προγραμμάτων, ανάλογα με τη δυναμι
κότητα και τη γενική βαθμολογική του κατάταξη στον πίνακα τελικών απο
τελεσμάτων του διαγωνισμού. 

3. Τα στοιχεία των εκθέσεων «Ολοκλήρωση της υλοποίησης υποέργου», 
που υποβάλλουν τα ΚΕΚ για την αποπληρωμή του υποέργου τους στην 
αναθέτουσα αρχή (Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων 
από το ΕΚΤ Ενεργειών Κατάρτισης). Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στην 
περίοδο 2001-2003 (διαστρωματικά δεδομένα). 

Για την εκτίμηση των επιπτώσεων του συστήματος στην ποιότητα 
κατάρτισης και συνεπώς στους καταρτιζόμενους, απαιτούνται πιο αναλυτι
κά στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνονται στις εκθέσεις ολοκλήρωσης των 
υποέργων, που προσκομίζουν οι υπεύθυνοι των ΚΕΚ στην αναθέτουσα 
Αρχή για την αποπληρωμή των υποέργων. Κατά την περίοδο συγγραφής 
της μελέτης, ένα μέρος μόνο των εκθέσεων είχε παραδοθεί στην Ειδική 
Υπηρεσία Εφαρμογής του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ
στασίας. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε αντιπροσωπευτικό δείγμα των 
στοιχείων του πληθυσμού, μεγέθους 35,5%, που μας παρέχουν την ανα
γκαία πληροφόρηση. 

4. Βαθμολογικοί Πίνακες Πιστοποίησης των ΚΕΚ (ΕΚΕΠΙΣ) 
Χρησιμοποιήσαμε τη δημοσιοποιημένη βαθμολογία πιστοποίησης των 

ΚΕΚ, όπως ίσχυε κατά την περίοδο του διαγωνισμού (2001). 
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Επίπεδο ανάλυσης 

Για το Μέτρο 1.3.1 «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ», στη 
φάση υλοποίησης αναφερόμαστε στο έργο: «Υλοποίηση προγραμμάτων 
κατάρτισης ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ». Αυτό το έργο περιλαμβάνει 
πλήθος θεματικών πεδίων (π.χ. οικονομία/διοίκηση, πολιτισμός, υγεία, πλη
ροφορική, αθλητισμός, ...). Κάθε θεματικό πεδίο περιλαμβάνει σχετικές 
θεματικές ενότητες. Κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνει προγράμματα 
σχετικών ειδικοτήτων. Κάθε ΚΕΚ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του δια
γωνισμού ανάθεσης, αναλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων με τη 
συμμετοχή 25 ατόμων ανά πρόγραμμα κατάρτισης μιας συγκεκριμένης 
ειδικότητας. Τα προγράμματα διαφόρων ειδικοτήτων, που ανατίθενται σε 
ένα ΚΕΚ, ανήκουν σε θεματικά πεδία για τα οποία το ΚΕΚ έχει πιστοποιη
θεί. Για παράδειγμα, ένα ΚΕΚ πιστοποιημένο στην πληροφορική μπορεί να 
υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες όπως σχεδιασμός 
ιστοσελίδων, δημιουργία ή συντήρηση δικτύων, ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ο.κ. 
Τα προγράμματα που αναλαμβάνει ένα ΚΕΚ αποτελούν ένα υποέργο. Επο
μένως, το σύνολο των υποέργων ισούται με το σύνολο των αναδόχων 
(ΚΕΚ) και το άθροισμα τους αποτελεί το συνολικό έργο, για την εφαρμογή 
του μέτρου της πολιτικής απασχόλησης: «Κατάρτιση ανέργων σε πιστο
ποιημένα ΚΕΚ». 

Στην παρούσα μελέτη, ως επίπεδο ανάλυσης ορίζουμε το πρόγραμμα 
κατάρτισης που αφορά μια συγκεκριμένη ειδικότητα και υλοποιείται σε 
ορισμένη περιοχή, από κάποιο συγκεκριμένο ΚΕΚ, πιστοποιημένο στο 
θεματικό πεδίο στο οποίο εντάσσεται η ειδικότητα." 

Σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορούν να συμμετέχουν από 10 μέχρι 
25 καταρτιζόμενοι, οι οποίοι παρακολουθούν το ίδιο αντικείμενο κατάρτι
σης (επάγγελμα - ειδικότητα) και έχουν το ίδιο επίπεδο αρχικής εκπαίδευ
σης, όπως προσδιορίζεται στην προκήρυξη του έργου ανά ειδικότητα, π.χ. 
απόφοιτοι ΙΕΚ. Σε πολλές περιπτώσεις, ανάλογα με το αντικείμενο κατάρ
τισης, καθορίζονται περισσότερα του ενός επίπεδα αρχικής εκπαίδευσης 

99. Διευκρινίζουμε ότι, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, στη διεθνή βιβλιογραφία ο όρος 
«πρόγραμμα» σημαίνει μία συγκεκριμένη μορφή κατάρτισης με συγκεκριμένο στόχο, προ
ϋπολογισμό, συνολικό αριθμό ανέργων, διάφορες ειδικότητες κλπ. Στην Ελλάδα ο ίδιος 
όρος συνηθίζεται να χρησιμοποιείται ακόμα και όταν αναφερόμαστε σε ένα τμήμα κατάρ
τισης στο οποίο συμμετέχουν 25 καταρτιζόμενοι, με συγκεκριμένη ειδικότητα, φορέα υλο
ποίησης (ΚΕΚ), περιοχή κλπ. 
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για τους καταρτιζόμενους του ίδιου προγράμματος, π.χ. απόφοιτοι ΑΕΙ και 
απόφοιτοι TEI, ή ακόμα απόφοιτοι ΙΕΚ και απόφοιτοι Λυκείου. Δεν είναι 
λίγες δε οι περιπτώσεις όπου σε ένα πρόγραμμα συμμετέχουν απόφοιτοι 
περισσότερων εκπαιδευτικών βαθμίδων της αρχικής εκπαίδευσης. 

Για να απαντήσουμε στο δεύτερο ερώτημα απαιτούνται πιο αναλυτικά 
στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνονται στις εκθέσεις ολοκλήρωσης των υπο-
έργων που προσκομίζουν οι υπεύθυνοι των ΚΕΚ στην αναθέτουσα Αρχή για 
την αποπληρωμή των υποέργων. Χρησιμοποιούμε και εδώ, για το λόγο που 
αναφέραμε προηγουμένως, αντιπροσωπευτικό δείγμα των στοιχείων του 
πληθυσμού, μεγέθους 35,5%, που μας παρέχουν την αναγκαία πληροφό
ρηση. 

Στην ανάλυση μας συμπεριλάβαμε δείγμα αποτελούμενο από 409 προ
γράμματα, επί συνόλου 1.153 υλοποιηθέντων προγραμμάτων. 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι από 150 έως 400 ώρες. Η πραγμα
τική όμως μέση διάρκεια της κατάρτισης ανά πρόγραμμα εκτιμήθηκε σε 
378 ώρες. 

Τα στοιχεία που διαθέτουμε για κάθε πρόγραμμα είναι: 

• Ο φορέας υλοποίησης (ΚΕΚ). 

• Χαρακτηριστικά των ΚΕΚ (βαθμολογία πιστοποίησης, βαθμολογία 
τεχνικής και οικονομικής προσφοράς στο διαγωνισμό επιλογής ανα
δόχων), ιδιοκτησιακό καθεστώς (ιδιωτικά, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
κλαδικά, ΜΚΟ, ευρύτερου δημόσιου τομέα). 

• Αριθμός προγραμμάτων που ανατέθηκαν προς υλοποίηση ανά ΚΕΚ. 

• Δαπάνες εκπαιδευτών και συνολικές δαπάνες του προγράμματος ανά 
ΚΕΚ. 

• Αριθμός καταρτιζομένων ανά διοικητικό υπάλληλο, ανά ΚΕΚ. 

• Περιοχή λειτουργίας και δείκτες ανεργίας σε επίπεδο περιφέρειας 
(Στοιχεία ΕΣΥΕ για το έτος 2003, έτος λήξης του προγράμματος). 

• Αντικείμενο κατάρτισης με το απαιτούμενο επίπεδο αρχικής εκπαί

δευσης. 

• Διάρκεια του θεωρητικού και πρακτικού μέρους της κατάρτισης. 

• Αριθμός των καταρτιζομένων, ανά πρόγραμμα και πόσοι από αυτούς 
υποδείχθηκαν από τα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ, μετά την εξατομικευμένη 
παρέμβαση. 
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• Χαρακτηριστικά των ανέργων που παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα. 
• Αριθμός των προσληφθέντων (μετά 6 μήνες από την κατάρτιση) ανά 

πρόγραμμα. 
• Συνάφεια αντικειμένου κατάρτισης και απασχόλησης των καταρτισθέ

ντων ανά πρόγραμμα (χαρακτηριζόμενη ως μικρή, μέτρια, μεγάλη). 
• Απώλεια ανθρωποωρών κατάρτισης ανά πρόγραμμα, λόγω απουσιών 

ή διακοπής του προγράμματος. 
• Πρόθεση εργοδοτών να απασχολήσουν καταρτισθέντες, μετά την 

ολοκλήρωση του προγράμματος. 
• Πραγματοποιηθείσες και εγκεκριμένες ώρες διδασκαλίας ανά πρό

γραμμα. 

Τα διαθέσιμα στοιχεία μάς παρείχαν τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε 
μεταβλητές, στις οποίες αναφερθήκαμε ήδη, ενώ οι ψευδομεταβλητές 
αφορούν: 

• Το επίπεδο αρχικής εκπαίδευσης των καταρτιζομένων. 

• Μεγάλες ομάδες επαγγελμάτων (οικονομίας - διοίκησης, τουρισμού, 
τεχνικά - βιομηχανίας και βιομηχανοποιημένου πρωτογενή τομέα). 

• Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΚΕΚ (ιδιωτικά, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
κλαδικά, ευρύτερου δημόσιου τομέα). 

Κωδικοποιημένη παρουσίαση όλων των μεταβλητών (V11-V61) παρατί
θεται στο παράρτημα (Πίνακας Π1). 

Δυστυχώς, ενώ έχουμε στοιχεία για τα χαρακτηριστικά των ανέργων που 
συμμετείχαν στο εξεταζόμενο μέτρο (καταρτισθέντες), δεν έχουμε αντί
στοιχη πληροφόρηση γι' αυτούς που προσλήφθηκαν μετά την κατάρτιση. 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει πιο πάνω, ακολουθήσαμε κοινή εξειδίκευση 
για τις τρεις εξισώσεις αξιοποιώντας τις ανεξάρτητες μεταβλητές που προ
αναφέραμε, για τις οποίες διαθέτουμε στοιχεία σε επίπεδο προγράμματος. 

Εφόσον οι τρεις συναρτήσεις συμβαίνουν ταυτοχρόνως, κρίναμε ότι 
είναι προτιμότερο να τις εκτιμήσουμε ως φαινομενικά μόνον ασυσχέτιστες 
παλινδρομήσεις, όχι με την τεχνική OLS, αλλά χρησιμοποιώντας την αντί
στοιχη τεχνική των seemingly unrelated regressions, ώστε να διορθώνουμε 
συγχρόνως τα κατάλοιπα του όλου συστήματος, εφόσον είναι προφανές 
ότι τα κατάλοιπα της κάθε εξίσωσης συσχετίζονται. Η παρουσία συνεχών 
μεταβλητών V21, V22, V23, V37, V38, V39, V41, V42, V61 επιτρέπει τον 
συνυπολογισμό των τετραγώνων τους στη συναρτησιακή μορφή. Έτσι 
είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε το ρυθμό μεταβολής των εν λόγω παρα
γόντων και να διαπιστώσουμε ενδεχόμενα μέγιστα ή ελάχιστα. 
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7.4. Αξιοπιστία των στοιχείων 

Για μία γενική αποτίμηση των αποτελεσμάτων και επιπτώσεων χρησιμο
ποιούμε στοιχεία ολόκληρου του πληθυσμού, δηλαδή για όλους τους 
καταρτισθέντες και για το σύνολο των προγραμμάτων του μέτρου "Κατάρ
τιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ". Στην αναλυτική όμως παρουσίαση, 
εφαρμόζοντας την προταθείσα μεθοδολογική προσέγγιση, χρησιμοποιού
με μόνο τα προγράμματα εκείνα για τα οποία διαθέτουμε πλήρη πληροφό
ρηση για το σύνολο των μεταβλητών μας. Στην εμπειρική μας ανάλυση 
(cross section analysis), αξιοποιήσαμε 409 παρατηρήσεις. Από την εξέτα
ση του συνόλου των διαθέσιμων στοιχείων, εκείνα που δεν ικανοποιούσαν 
τις ανάγκες μας, λόγω σφαλμάτων στη συμπλήρωση ή της μη έγκαιρης 
αποστολής των πινάκων από τα ΚΕΚ (ασυμπλήρωτοι πίνακες τοποθετήσε
ων ανέργων, ή αδήλωτη συνάφεια του αντικειμένου κατάρτισης και απα
σχόλησης, μη καταγραφή των χαρακτηριστικών των καταρτιζομένων, μη 
έγκαιρη αποστολή ορισμένων πινάκων στην Αναθέτουσα Αρχή, κ.ά.), δεν 
χρησιμοποιήθηκαν. Η έλλειψη συμπληρωμένων πεδίων από το υπόλοιπο 
δείγμα δεν επέτρεψε τον υπολογισμό και ενσωμάτωση ενός δείκτη διόρ
θωσης του ενδεχομένου σφάλματος μεροληψίας (π.χ., Mills ratio), όπως 
προτείνεται στην πρόσφατη οικονομετρική βιβλιογραφία όταν υπάρχουν 
υπόνοιες ετερογένειας του δείγματος. 

Το δείγμα μας για την ανάλυση θεωρείται αντιπροσωπευτικό, αφού σε 
αυτό περιλαμβάνεται η πλειονότητα των ΚΕΚ (180 ΚΕΚ, έναντι του συνόλου 
των 207) και τα υλοποιηθέντα προγράμματα, που περιλάβαμε στην ανάλυ
ση μας ήταν 409 από τα 1.153). Δηλαδή, μέγεθος δείγματος 35,5%. Επί
σης, στο δείγμα μας περιλαμβάνεται το σύνολο των κατηγοριών των επαγ
γελμάτων (ειδικοτήτων) και των περιφερειών υλοποίησης. Ο αριθμός των 
καταρτιζομένων του δείγματος ήταν 8.421 (ποσοστό 36% του συνόλου). 

Πρέπει να σημειώσουμε ότι τα στοιχεία αποτελεσμάτων και επιπτώσεων 
βασίζονται στις δηλώσεις των φορέων κατάρτισης (ΚΕΚ) προς την Αναθέ
τουσα Αρχή (Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Ενεργειών Κατάρτισης Συγχρη
ματοδοτούμενων από το ΕΚΤ - Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας), κατά την τελική φάση αποπληρωμής των υποέργων. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι το ποσοστό των τοποθε
τήσεων που προκύπτει από τα στοιχεία μας θα πρέπει να ερμηνευτεί με 
προσοχή για το ενδεχόμενο υπερεκτίμησης των τοποθετήσεων. Για παρά
δειγμα, εάν τα μη συμπληρωμένα έντυπα ή η καθυστέρηση αποστολής 
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τους αποδίδεται, ενδεχομένως, στη μη πραγματοποίηση τοποθετήσεων 
εντός ή και πέραν του βμήνου, τότε το αποτέλεσμα των τοποθετήσεων του 
δείγματος μας υπερεκτιμά το αποτέλεσμα στο σύνολο του πληθυσμού. Το 
ίδιο ισχύει και για την περίπτωση της συνάφειας μεταξύ αντικειμένου 
κατάρτισης και απασχόλησης. 

Ενώ διαθέτουμε σημαντικά στοιχεία για τα χαρακτηριστικά των καταρτι
ζομένων, δεν διαθέτουμε αντίστοιχη πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά 
των αποφοίτων και των απασχοληθέντων μετά την κατάρτιση. Έτσι, ενώ 
γνωρίζουμε ποιοι καταρτίζονται, δεν γνωρίζουμε ποιοι απασχολήθηκαν 
μετά την κατάρτιση. Αυτό είναι συνέπεια της απουσίας του σχεδιασμού 
εξατομικευμένης παρακολούθησης των ανέργων και της αξιολόγησης του 
μέτρου (μη προσδιορισμός της μεθοδολογίας και των αναγκαίων στοιχεί
ων) στη φάση του σχεδιασμού του προγράμματος. 

7.5. Οι επιπτώσεις από τη λειτουργία της οιονεί αγοράς 

Επιχειρούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα εάν υπήρξαν θετικές επιπτώ
σεις από την εισαγωγή στοιχείων της αγοράς στο χώρο της επαγγελματικής 
κατάρτισης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της θεωρίας που περιγράψαμε 
ήδη στο Κεφάλαιο 2. Θα χρησιμοποιήσουμε τα παρακάτω κριτήρια: 

Οικονομικό όφελος 

Η εφαρμογή στοιχείων αγοράς στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης 
αναμένεται να έχει επιπτώσεις στον περιορισμό του κόστους, σε σύγκριση 
με το κόστος παραγωγής των υπηρεσιών κατάρτισης από το Δημόσιο, με 
δεδομένη την ποσότητα και ποιότητα των υπηρεσιών. Πρέπει να απαντή
σουμε στο ερώτημα εάν είναι χαμηλότερο το κόστος ανά καταρτιζόμενο, 
λόγω της ανάθεσης της κατάρτισης σε τρίτους, στο πλαίσιο του διαγωνι
σμού για την επιλογή αναδόχων του έργου της κατάρτισης ανέργων. 

Δυνατότητα επιλογής εκ μέρους των ανέργων 

Σε σχέση με το παρελθόν, οι άνεργοι έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα επι
λογής της ειδικότητας και του φορέα κατάρτισης; Η εφαρμογή της οιονεί 
αγοράς έχει επηρεάσει τη δυνατότητα αυτών των επιλογών προς όφελος 
των ανέργων; 
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Ανταπόκριση των ΚΕΚ στις προτιμήσεις των ανέργων και των εργοδοτών 

Λειτουργεί αποτελεσματικά ο μηχανισμός της αγοράς και του ανταγωνι
σμού, ώστε τα ΚΕΚ να προσαρμόζουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες 
κατάρτισης, ανταποκρινόμενα στις επιθυμίες των χρηστών των υπηρεσιών 
αυτών; Έχουν τα ΚΕΚ το κατάλληλο κίνητρο στην προσπάθεια μεγιστοποί
ησης του κέρδους ή άλλων ωφελειών, να επιδιώκουν το επιθυμητό αποτέ
λεσμα; 

Δημιουργία ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας 

Η εφαρμογή της οιονεί αγοράς βοηθάει στην επιδίωξη ενός από τους 
κεντρικούς μας στόχους, δηλαδή την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβα
σης των ανέργων, ιδιαίτερα εκείνων με τα λιγότερα προσόντα και μεγαλύτε
ρο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, στην κατάρτιση και την απασχόληση; 

7.6. Εξέταση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων μας ως προς την επί
δραση βασικών στοιχείων του εξεταζόμενου συστήματος στην ποι
ότητα της κατάρτισης 

Το θεσμικό πλαίσιο διενέργειας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων 
ΚΕΚ και η διαδικασία πιστοποίησης αυτών αποτελούν δύο στοιχεία του 
συστήματος κατάρτισης. Θα εξετάσουμε την επίδραση αυτών των δύο 
παραγόντων στην ποιότητα κατάρτισης σε προγράμματα διαφορετικά από 
αυτό που εξετάζουμε στην παρούσα μελέτη. Στόχος των δύο αυτών προ
γραμμάτων είναι η πιστοποίηση γνώσεων των καταρτισθέντων και όχι η 
απασχόληση τους μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων. Η βασική 
διαφορά μεταξύ αυτών των δύο προγραμμάτων και του προγράμματος 
επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων είναι ότι, στην πρώτη περίπτωση, 
προσεγγίζουμε την ποιότητα της κατάρτισης με διαφορετικό κριτήριο. 
Δηλαδή το κριτήριο της πιστοποίησης των σχετικών προσόντων που απέ
κτησαν οι καταρτιζόμενοι και όχι της απασχόλησης. Ειδικά για τα προ
γράμματα αυτά είχε διασφαλισθεί η πιστοποίηση των προσόντων των 
καταρτισθέντων μέσω άλλων, εκτός του ΕΚΕΠΙΣ, φορέων. 

Με βάση τα περιορισμένα στατιστικά στοιχεία που διαθέτουμε, μπορέσα
με να εκτιμήσουμε τους συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών 
που αφορούν τη βαθμολογία πιστοποίησης και τεχνικής προσφοράς των 

219 



Αξιολόγηση της επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων στην Ελλάδα 

ΚΕΚ και του αποτελέσματος της κατάρτισης, όπως αυτό προσδιορίζεται 
στην προκήρυξη και αφορά την πιστοποίηση γνώσεων των καταρτισθέντων. 

Τα στοιχεία που διαθέτουμε για τα δύο αυτά μέτρα δεν μας επιτρέπουν 
τη δυνατότητα οικονομετρικής ανάλυσης και αφορούν μόνο: 

1. Το βαθμό πιστοποίησης των ΚΕΚ από το ΕΚΕΠΙΣ. Ο βαθμός αυτός 
είναι ο ίδιος για τα ΚΕΚ που υλοποίησαν και τα προγράμματα κατάρ
τισης ανέργων. 

2. Το βαθμό τεχνικής προσφοράς των ΚΕΚ και το γενικό βαθμό κατάτα
ξης στον πίνακα αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ανάθεσης, για 
καθένα από τα δύο προγράμματα που προαναφέραμε. 

3. Το σύνολο των πιστοποιηθέντων από το φορέα πιστοποίησης ως 
προς το σύνολο των καταρτισθέντων που συμμετείχαν στην πιστο
ποίηση ανά ΚΕΚ. 

Συμπερασματικά, στο κεφάλαιο αυτό περιγράψαμε τον τρόπο με τον 
οποίο επιχειρούμε να κάνουμε ένα βήμα ακόμη στην αξιολόγηση των ενερ
γειών κατάρτισης ανέργων. Λαμβάνοντας την μέχρι τώρα εμπειρία από 
παρόμοιες εργασίες εκτίμησης των αποτελεσμάτων και επιπτώσεων του 
μέτρου της κατάρτισης ανέργων, κρίναμε αναγκαίο να αξιολογήσουμε το 
σύστημα κατάρτισης ανέργων και ως εκ τούτου να συμπεριλάβουμε στην 
αξιολόγηση: 

- Το σύνολο των μέτρων συνεργίας, αφού το ένα επηρεάζει το άλλο και 
όλα μαζί το αποτέλεσμα και τις επιπτώσεις της κατάρτισης ανέργων. 

- Τη συμπλήρωση της ποσοτικής με μία ποιοτική ανάλυση, αναζητώντας 
τρόπους μεγαλύτερης εξειδίκευσης των ποσοτικών αποτελεσμάτων 
και του εντοπισμού παραγόντων επιτυχίας ή αποτυχίας, που μπορούν 
να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό αποτελεσματικότερων πολιτικών. 

- Τα οφέλη από την εισαγωγή δυνάμεων της αγοράς στο χώρο της 
επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων. 

Ακόμη, για έλεγχο των αποτελεσμάτων μας θεωρήσαμε σκόπιμο να εξε
τάσουμε το βαθμό συσχέτισης μεταξύ του ποσοστού επιτυχίας στην πιστο
ποίηση των καταρτισθέντων για τα μέτρα/έργα «Προκατάρτιση-Εκμάθηση 
της ελληνικής γλώσσας σε οικονομικούς μετανάστες» και «Βασικές δεξιό
τητες στη χρήση Η/Υ» και της βαθμολογίας των ΚΕΚ από την πιστοποίηση 
τους και τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό επιλογής αναδόχων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Εισαγωγή 

Ερωτήματα στα οποία προσπαθούμε να απαντήσουμε στο κεφάλαιο 
αυτό είναι: 

1. Σύμφωνα με τους στόχους της ασκούμενης πολιτικής απασχόλησης 
και με τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τη λειτουργία του συστήματος 
κατάρτισης ανέργων: 

α) Τηρήθηκε η προτεραιότητα συμμετοχής ανά κατηγορία ανέργων; 
β) Οι επιπτώσεις της κατάρτισης στην απασχόληση των ανέργων ήταν 

οι αναμενόμενες; 
Για να απαντήσουμε στα ερωτήματα αυτά, χρησιμοποιούμε διαθέσιμα 

διοικητικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν την κατάρτιση 23.171 ανέρ
γων, την υλοποίηση 1.153 προγραμμάτων από 207 πιστοποιημένα ΚΕΚ που 
ανέλαβαν τη υλοποίηση τους. 

2. Τα μέτρα του συστήματος κατάρτισης ανέργων είχαν θετική επίδρα
ση στην ποιότητα της κατάρτισης, όπως αυτή ορίζεται στο πλαίσιο της 
παρούσας μελέτης; Δηλαδή, θετικές επιπτώσεις στην ολοκλήρωση της 
κατάρτισης από τους καταρτισθέντες και στη σύνδεση της κατάρτισης με 
την απασχόληση; Όπως αναφέραμε στο Κεφάλαιο 7, για να απαντήσουμε 
στο δεύτερο ερώτημα απαιτούνται πιο αναλυτικά στοιχεία, τα οποία περι
λαμβάνονται στις εκθέσεις ολοκλήρωσης των υποέργων που υποβάλλουν 
τα ΚΕΚ. Χρησιμοποιήσαμε τα στοιχεία αυτά ως αντιπροσωπευτικό δείγμα 
μεγέθους 35,5% των στοιχείων του πληθυσμού. 

3. Προέκυψαν οφέλη από την εφαρμογή της οιονεί αγοράς στο χώρο 
της επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων; 

4. Ποια είναι η σχέση κόστους - αποτελεσματικότητας του εξεταζόμε
νου μέτρου; 

Ολοκληρώνουμε αυτό το κεφάλαιο της μελέτης με την παράθεση των 
αδυναμιών της. Επισημαίνουμε τα αποτελέσματα εκείνα από τα οποία δεν 
μπορούμε να οδηγηθούμε άμεσα στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμά
των, στη βάση των διαθέσιμων πληροφοριών και χωρίς την περαιτέρω διε
ρεύνηση τους. 
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8.1. Προτεραιότητα συμμετοχής των ανέργων στα προγράμματα 
κατάρτισης και οι επιπτώσεις του συστήματος κατάρτισης 
στην απασχόληση τους 

8.1.1. Προτεραιότητα συμμετοχής των ανέργων στα προγράμματα 
κατάρτισης 

Συμμετοχή των γυναικών 

Αναμενόμενο αποτέλεσμα ήταν η συμμετοχή γυναικών σε ποσοστό 60% 
του συνόλου των ωφελουμένων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 2 που ακολουθεί, οι γυναίκες απο
τέλεσαν ποσοστό 79,8% του συνόλου των ωφελουμένων (καταρτισθέ
ντων). Σχεδόν η ίδια αναλογία παρατηρείται και στους υποδειχθέντες 
ανέργους από τα ΚΠΑ προς τα ΚΕΚ. Από επεξεργασία των τηρούμενων 
στοιχείων υποδείξεων ανέργων, από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής, 
προέκυψε ότι οι υποδειχθείσες γυναίκες αποτελούσαν ποσοστό πάνω από 
το 77% του συνόλου των υποδειχθέντων ανέργων από τα ΚΠΑ προς τα 
ΚΕΚ.100 Τα ΚΕΚ επιλέγουν μεταξύ αυτών που παραπέμπονται για κατάρτιση 
από τους εργασιακούς συμβούλους των ΚΠΑ, αλλά χρησιμοποιώντας τις 
δικές τους μεθόδους για την τελική επιλογή των ανέργων που θα καταρτι
σθούν. Ωστόσο, η αναλογία των κατηγοριών των ανέργων που συμμετέ
χουν στην κατάρτιση δεν μεταβάλλεται. Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι τα 
ΚΠΑ, σύμφωνα με την προκήρυξη του έργου, όφειλαν να υποδείξουν στα 
ΚΕΚ ανέργους με ατομικό σχέδιο δράσης. 

Συμμετοχή των ειδικών κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) 

Αναμενόμενο αποτέλεσμα ήταν η συμμετοχή των ειδικών κοινωνικών 
ομάδων (άτομα με ειδικές ανάγκες, ανύπαντρες μητέρες, αποφυλακισμέ
νοι, πολιτικοί πρόσφυγες, άνεργοι απομακρυσμένων περιοχών κ.ά.), σε 
ποσοστό 10% στο σύνολο των ωφελουμένων. 

100. Από στοιχεία που δημοσιεύει το ΠΑΕΠ, μετά το 2003, προκύπτει ότι η αναλογία των 
Ατομικών Σχεδίων Δράσης που συντάχθηκαν κατά τη διάρκεια του 2004, για υπόδειξη των 
ανέργων σε ενεργητικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, αφορούν κατά 75% 
τις γυναίκες. Βλέπε, ΠΑΕΠ Α. Ε, Στατιστικά Στοιχεία, Στοιχεία εξατομικευμένης προσέγγι
σης εγγεγραμμένων ανέργων και Ατομικών Σχεδίων Δράσης (Μάρτιος 2004-Δεκ. 2004). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Κατανομή των ανέργων στην κατάρτιση 

Προϋπολογιστικά Απολογιστικά 

Σύνολο ωφελουμένων 

Δεν ολοκλήρωσαν την κατάρτιση 

Καταρτιζόμενες γυναίκες 

Καταρτιζόμενοι άνδρες 

Ειδικές κοινωνικές ομάδες 

24.675 23.171 

(-1.504) 

14.805 

9.870 

24.793 

2.292 

60% 

40% 

10% 

18.494 

4.677 

23.171 

2.236 

79,8% 

20,2% 

9,6% 

Πηγή: Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής), Εκθέσεις Ολο
κλήρωσης Υποπρογραμμάτων ΚΕΚ, 2004. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 2, οι άνεργοι ειδικών κατηγοριών 
αποτέλεσαν ποσοστό 9,6% του συνόλου των ωφελουμένων (καταρτισθέ
ντων). Δηλαδή, ο ποσοτικός στόχος συμμετοχής των ΕΚΟ στην κατάρτιση 
ικανοποιήθηκε σχεδόν απόλυτα. Δυστυχώς, δεν διαθέτουμε στοιχεία για τη 
μετέπειτα απασχόληση των καταρτισθέντων της ομάδας αυτής. 

Πρόληψη της ανεργίας 

Στόχος του μέτρου ήταν η συμμετοχή ανέργων ηλικίας κάτω των 25 
ετών, πριν συμπληρώσουν βμηνη παραμονή στην ανεργία, και άνω των 25 
ετών, πριν συμπληρώσουν 12μηνη περίοδο ανεργίας, να αποτελεί τουλάχι
στον το 60% του συνόλου των ωφελουμένων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 3 που ακολουθεί, οι ωφελούμενοι 
άνεργοι που ανήκουν στην προαναφερθείσα κατηγορία πρόληψης, αποτε
λούν το 60,7% του συνόλου των ωφελουμένων. Αν και ποσοτικά μπορούμε 
να πούμε ότι ο προκαθορισμένος ποσοτικός στόχος συμμετοχής επιτυγ
χάνεται, ωστόσο, οι γυναίκες άνω των 25 ετών συμμετέχουν σε πολύ μεγα
λύτερη αναλογία, σε βάρος των γυναικών και κυρίως των ανδρών, κάτω 
των 25 ετών. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό συμμετοχής ανέργων στο 
μέτρο (βλέπε Πίνακα 3), οι γυναίκες άνω των 25 ετών, με ανεργία μικρότε-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Αποτελέσματα κατανομής των ανέργων στην π 

Προϋπολογιστικά 

Άνδρες 

<25 ετών, 

<6 μήνες 

3.241 

Απολογιστικά επί 

Ανδρες 

<25 ετών, 

<6 μήνες 

1.132 

επί συνόλου ωφελουμένων* : 

Άνδρες 

>25 ετών, 

<12 μήνες 

2.700 

Γυναίκες 

<25 ετών, 

<6 μήνες 

4.947 

συνόλου ωφελουμένων**: 

Άνδρες 

>25 ετών, 

<12 μήνες 

2.176 

Γυναίκες 

<25 ετών, 

<6 μήνες 

4.194 

Γυναίκες 

>25 ετών, 

< 12 μήνες 

3.961 

Γυναίκες 

>25 ετών, 

<12 μήνες 

6.560 

ρόληψη της ανεργίας 

24.675 

Σύνολο: 14.849 60,2 % 

23.171 

Σύνολο: 14.062 60,7 % 

Πηγή: * Υπ. Απασχόλησης, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής, έργο «Κατάρτιση ανέργων από πιστοποιη
μένα ΚΕΚ». 

** Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής, Εκθέσεις 
Ολοκλήρωσης Υποπρογραμμάτων ΚΕΚ, 2004. 

ρη των 12 μηνών, θα έπρεπε να είναι 3.961 και οι νέοι κάτω των 25 ετών, 
με ανεργία κάτω των 6 μηνών, 3.241 άνδρες και 4.947 γυναίκες. Τελικά 
συμμετείχαν αντίστοιχα 6.560 γυναίκες άνω των 25 ετών, ενώ κάτω των 25 
ετών συμμετείχαν 4.194 γυναίκες και μόνο 1.132 άνδρες. Δηλαδή, υψηλό
τερη υστέρηση εντοπίζεται στην κατάρτιση νέων ανδρών αλλά και γυναι
κών πριν τη συμπλήρωση 6 μηνών ανεργίας, γεγονός που αποδυναμώνει 
τον προληπτικό χαρακτήρα του μέτρου για τους νέους κάτω των 25 ετών. 

Επομένως, παρά το γεγονός ότι ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται συνολι
κά, παρατηρείται πρόβλημα ποσοστιαίας συμμετοχής των ανέργων ανάλο
γα με τα χαρακτηριστικά τους. Αποτελεί πρόβλημα η σε βάρος των νεότε
ρων ηλικιών ανδρών και γυναικών προτίμηση ανέργων γυναικών μεγαλύτε
ρης ηλικίας. 
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Προτεραιότητα στην ενίσχυση των ανέργων με λιγότερα προσόντα 

Βασικός στόχος του μέτρου είναι η μεγαλύτερη ενίσχυση εκείνων των 
ανέργων με τα λιγότερα προσόντα, που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού. 

Από το δείγμα μεγέθους 35,5%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 4 
που ακολουθεί, προκύπτει ότι οι απόφοιτοι της εκπαίδευσης (ΑΕΙ-TEI), με 
συμμετοχή στην εγγεγραμμένη ανεργία του ΟΑΕΔ 12,6%, συμμετείχαν στα 
προγράμματα κατάρτισης σε ποσοστό 25,2% και στις προσλήψεις καταρ
τισθέντων σε ποσοστό 34,1%. Οι απόφοιτοι λυκείου, με συμμετοχή στην 
εγγεγραμμένη ανεργία 42,6%.συμμετείχαν στα προγράμματα κατά 44,6% 
αλλά στην απασχόληση με ποσοστό 36,1%. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία 
σε βάρος των απόφοιτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με αντίστοιχο μερί
διο στην εγγεγραμμένη ανεργία 39,4%, συμμετοχής στην κατάρτιση μόλις 
5,9% και στις τοποθετήσεις 6,7%. 

Δηλαδή οι άνεργοι με επίπεδο αρχικής εκπαίδευσης μέχρι και τη δευτε
ροβάθμια εκπαίδευση συμμετέχουν στην εγγεγραμμένη ανεργία κατά 82%, 
στην κατάρτιση κατά 50,5% και στις προσλήψεις κατά 42,8% (βλέπε Πίνα
κα και Διάγραμμα 4). 

Η γεωγραφική κατανομή των προγραμμάτων είναι επίσης ικανοποιητική 
και ο αριθμός τους, ανά περιφέρεια, είναι ανάλογος του μεγέθους του 
εργατικού δυναμικού και της ανεργίας (βλέπε Πίνακα 5 και Διάγραμμα 5). 
Σε αυτό συνέβαλε η εκ των προτέρων καθορισμένη γεωγραφική κατανομή 
των προγραμμάτων, όπως εμφανίζεται στην προκήρυξη του έργου. Οι 
τοποθετήσεις υπερέχουν αναλογικά στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα και 
κυρίως της Αττικής, καθώς και στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. 

Συμπερασματικά, η συμμετοχή των ανέργων, όπως προέβλεπε η διαδι
κασία υπόδειξης τους από τα ΚΠΑ-ΟΑΕΔ, ήταν ικανοποιητική. Υπήρξε 
ανταπόκριση, σύμφωνα με τις προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προ
γράμματος και των ΕΣΔΑ, για τα ποσοστά συμμετοχής των ομάδων στόχων 
(Πίνακες 2, 3 και 5). 

Αντίθετα, δεν υπήρξε ανταπόκριση στην προώθηση εκείνων των ανέρ
γων με τα λιγότερα τυπικά προσόντα (βλέπε Πίνακα 4). Εάν όμως αναζη
τήσουμε τα βαθύτερα αίτια της υψηλότερης συμμετοχής ανέργων με 
περισσότερα προσόντα, έναντι εκείνων με τα λιγότερα, διαπιστώνουμε ότι 
αυτό ξεκινάει από τον προγραμματισμό των επαγγελμάτων που προκηρύ
χθηκαν και την αντίστοιχη αναγκαία προϋπόθεση του απαιτούμενου επιπέ-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Κατανομή εγγεγραμμένων ανέργων οτην κατάρτιση και απασχόληση 
κατά επίπεδο εκπαίδευσης 

Δείγμα 35,5% 

Επίπεδο 
εκπαίδευσης 

ΑΕΙ-ΤΕΙ 

IEK κ.ά. 

Λύκειο 

Γυμνάσιο -

Δημοτικό 

Σύνολο 

% Κατανομή 
εγγεγραμμένων 

ανέργων * 

12,6 

3,8 

42,6 

39,4 

98,4 

Κατανομή 
καταρτιζομένων 

2.124 

2.049 

3.752 

496 

8.421 

% 

25,2 

24,3 

44,6 

5,9 

100 

Προσλήψεις βμήνου 

Κατανομή % 
προσληφθέντων 

640 

434 

678 

125 

1.878 

34,1 

23,1 

36,1 

6,7 

100 

Προσλήψεις 
γυναικών 

455 

301 

497 

73 

1.326 

% 

71,1 

69,3 

73,3 

57,9 

70,6 

Πηγή: Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Ενεργειών Κατάρ
τισης ΕΚΤ, ΣΕΚ 2001-2003. 
* ΠΑΕΠ Α.Ε., Στατιστικά Στοιχεία, Εγγεγραμμένη ανεργία κατά εκπαιδευτικό επίπεδο (31/3/2004). 

Διάγραμμα ΠΙΝΑΚΑ 4 

Κατανομή ανέργων στην ανεργία-κατάρτιση-απασχόληση 
Επίπεδο αρχικής εκπαίδευσης και ποσοστιαία συμμετοχή 

στην ανεργία-κατάρτιση-απασχόληση 

ΑΕΙ-ΤΕΙ ΙΕΚ κ.ά. ΤΕΕ-Λύκειο Γυμνάσιο-
Δημοτικό 

Συμμετοχή 
στην ανεργία 

Συμμετοχή 
στην κατάρτιση 

Συμμετοχή στις 
u τοποθετήσεις 

Επίπεδο αρχικής εκπαίδευσης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

Κατανομή ανέργων, καταρτιζομένων, τοποθετηθέντων 

Περιφέρεια 

Α. Μακεδονία & Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δ. Μακεδονία 
Ήπειρος 
Θεσσαλία 
Ιόνιοι νήσοι 
Δ. Ελλάδα 
Στ. Ελλάς & Εύβοια 
Αττική 
Πελοπόννησος 
Β. Αιγαίο 
Ν. Αιγαίο 
Κρήτη 

( ava περιφέρεια 

Ανεργία (2003)* Καταρτιζόμενοι** 

5,7 
18,7 

4,3 
3,6 
7,0 
2,1 
6,3 
4,8 

34,8 
4,9 
1,2 
3,4 
3,2 

0,35 
19,49 

6,81 
5,59 
8,21 
0,76 

10,91 
6,47 

29,85 
4,19 
1,75 
3,06 
2,57 

Π ροσληφθέντες** 

1,12 
18,76 

4,56 
5,34 
5,59 
0,60 
5,77 
3,27 

38,55 
3,87 
2,50 
6,37 
3,70 

Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΣΥΕ. 
* Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Ενεργειών 

Κατάρτισης ΕΚΤ, ΣΕΚ 2001-2003. 

Διάγραμμα ΠΙΝΑΚΑ 5 

Ανεργία-Καταρτιζόμενοι-Τοποθετήσεις ava περιφέρεια 

ο 

3-
D 
Ο 
σ Ι 
8 
ο 
C 

s"̂  #J £1 # g 
ff Ό ±Ό Τ̂ Ό e Ρ 

S£ $i ν | .£ £ 

Συμμετοχή 
ανέργων 

Συμμετοχή 
καταρτιζομένων 

^ - ι Συμμετοχή 
Η f τοποθετηθέντων 
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δου αρχικής εκπαίδευσης ανά επάγγελμα για τους ανέργους που θα τα 
παρακολουθούσαν. Σύμφωνα με την προκήρυξη του έργου, πάνω από το 
50% των θέσεων κατάρτισης προοριζόταν μόνο για απόφοιτους επιπέδου 
ανώτερου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

8.1.2. Εκτίμηση των επιπτώσεων του συστήματος κατάρτισης στην 
απασχόληση των ανέργων, με βάση τα στοιχεία του πληθυσμού 

Οι επιπτώσεις στην ποιότητα της κατάρτισης εκτιμώνται προσεγγιστικά 
από: 

• Τον περιορισμό αφενός μεν του αριθμού των καταρτιζομένων που 
διέκοψαν την παρακολούθηση των προγραμμάτων, αφετέρου δε από 
την απώλεια διδακτικών ωρών, λόγω απουσιών. 

• Την απασχόληση των καταρτισθέντων (εντός 6 μηνών) μετά την 
κατάρτιση. 

• Τη συνάφεια μεταξύ αντικειμένου κατάρτισης και απασχόλησης. 
Οι παραπάνω μεταβλητές, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, αποτε

λούν βασικούς ποιοτικούς δείκτες του συστήματος κατάρτισης (Fay R. 
G., 1996· Erwin Seyfried, CEDEFOP 1998' Gaëlle Pierre ILO, 19991 Josep 
Molsosa, 2004- OECD, Employment Outlook, 2005). 

Για τη μέτρηση των παραπάνω μεταβλητών, έχουμε τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσουμε τα συγκεντρωτικά διοικητικά στοιχεία του μέτρου (πλη
θυσμού). Συγκρίνουμε τις αναμενόμενες και τις τελικές επιπτώσεις του 
εφαρμοζόμενου συστήματος κατάρτισης ανέργων. Τα συγκεντρωτικά στοι
χεία που αφορούν το σύνολο των προγραμμάτων (στοιχεία πληθυσμού), 
περιλαμβάνονται στον Πίνακα 6 που ακολουθεί. 

Απουσίες κατά τη διάρκεια της κατάρτισης και διαρροή καταρτιζομένων 
πριν την ολοκλήρωση της λειτουργίας του προγράμματος 

Επιδίωξη του συστήματος ήταν η βελτίωση της ποιότητας της κατάρτι
σης και η σύνδεση της με την απασχόληση για την προσέλκυση του ενδια
φέροντος των καταρτιζομένων. Μία δε από τις αναμενόμενες επιπτώσεις 
ήταν η ποιοτική βελτίωση για τον περιορισμό της εγκατάλειψης των προ
γραμμάτων από τους καταρτιζόμενους, πριν την ολοκλήρωση τους, καθώς 
και ο περιορισμός των απουσιών. 

Η εγκατάλειψη των προγραμμάτων από 1.504 καταρτιζόμενους ανέρ-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα υλοποίησης του έργου 
«Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ» 

Αριθμός ΚΕΚ που συμμετείχαν 

Υλοποιηθέντα προγράμματα 

Αριθμός καταρτισθέντων 

Συνολικό κόστος κατάρτισης 

Κόστος ανά καταρτιζόμενο 

207 

1.153 

23.171 

102.130.500 

4.408 

ευρώ 

ευ ρω 

% 
Αριθμός καταρτιζομένων που δεν 
ολοκλήρωσαν την κατάρτιση 

Τοποθετήσεις εντός 2μήνου 
από τη λήξη του προγράμματος 

Τοποθετήσεις εντός θμήνου 
από τη λήξη του προγράμματος 

1. Στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης 

2. Σε επιχείρηση άλλη από εκείνη 
της πρακτικής άσκησης 

Συνάφεια μεταξύ ανπκειμένου κατάρτισης 
και απασχόλησης 

1.504 

3.715 

5.167 

1.861 

3.306 

2.443 47,3 

10,54 

6,07 

16,03 

22,3 

8,03 

14,27 

των τοποθετήσεων 

των ! καταρτιζομένων 

1998*: Μέσο κόστος ανά καταρτιζόμενο 

Ποσοστό τοποθετήσεων 

Συνάφεια μεταξύ αντικειμένου κατάρτισης 
και απασχόλησης 

2003**: Μέσο κόστος ανά καταρτιζόμενο 

Ποσοστό τοποθετήσεων (εντός δύο μηνών) 

Συνάφεια μεταξύ αντικειμένου κατάρτισης 
και απασχόλησης 

2.500 

4.400 

ευρώ 

ευρώ 

25% • 

50% 

15%· 

50% 

Γων καταρτιζομένων 

των τοποθετήσεων 

Γων καταρτιζομένων 

των τοποθετήσεων 

Πηγή: Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Ενεργειών Κατάρ
τισης ΕΚΤ, ΣΕΚ 2001 -2003. 
*Ενδιάμεση αξιολόγηση του Επιχειρησιακού προγράμματος «Συνεχιζόμενη επαγγελματική 
κατάρτιση και απασχόληση» του Β' ΚΠΣ, ΛΑΜΑΝΣ ΕΠΕ, Αθήνα, 1998. 

**Ενδιάμεση αξιολόγηση ΕΠΑΕΚ του Γ' ΚΠΣ, 7η Επιτροπή παρακολούθησης, 2003. 

γους (ποσοστό 6,07% του συνόλου) θεωρείται αρκετά αρνητικό στοιχείο, 
έστω και αν το ποσοστό δεν θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό, σε σύγκριση με 
άλλα προγράμματα. Για παράδειγμα, από μία έκθεση αξιολόγησης για την 
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εναλλασσόμενη κατάρτιση της περιόδου του 2002, για ανέργους με τα ίδια 
χαρακτηριστικά, προέκυψε ποσοστό διαρροής καταρτιζομένων 19%. Από 
ένα σύνολο 3.740 καταρτιζομένων αποφοίτησαν 3.025.101 

Πρέπει να επισημάνουμε ότι το κόστος για τον αποκλεισμό καταρτιζομέ
νων κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, λόγω της συμπλήρωσης απουσιών 
πάνω από το 10% της συνολικής διάρκειας της κατάρτισης ή για οποιαδή
ποτε αιτία οικειοθελούς διακοπής της παρακολούθησης του προγράμμα
τος, χωρίς την υπαιτιότητα του ΚΕΚ, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Από τη μέση 
εκτιμώμενη δαπάνη των 4.408 ευρώ ανά καταρτιζόμενο (απολογιστικά), το 
70% περίπου καταβάλλεται στα ΚΕΚ και για εκείνους τους ανέργους που 
εγκατέλειψαν το πρόγραμμα, μετά τη συμπλήρωση του 10% της διάρκειας 
του102. Δηλαδή, αφαιρείται μόνο η δαπάνη εκπαιδευτικού επιδόματος. 

Από τα στοιχεία του δείγματος μας (μεγέθους 35,5%), η πραγματοποίη
ση ωρών κατάρτισης ανά πρόγραμμα, που μετριέται από το ποσοστό των 
πραγματοποιηθεισών ωρών διδασκαλίας στο σύνολο του εγκεκριμένου 
χρόνου κατάρτισης ανά πρόγραμμα, εκτιμήθηκε κατά μέσο όρο στο 
94,61%. Μεταξύ δε των διαφόρων προγραμμάτων του δείγματος παρατη
ρείται σημαντική διασπορά του ποσοστού αυτού, αφού η τυπική απόκλιση 
της μεταβλητής εκτιμήθηκε σε 3,80 (βλέπε στον Πίνακα Π2 του στατιστικού 
Παραρτήματος). 

Προώθηση στην απασχόληση 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στο σύνολο των καταρτισθέ
ντων (Πίνακας 6), 3.715 καταρτισθέντες (ποσοστό 16,03% στο σύνολο) 
προωθήθηκαν στην απασχόληση εντός ενός διμήνου από τη λήξη του προ
γράμματος.103 Μέχρι τη συμπλήρωση ενός εξαμήνου από το τέλος της 
κατάρτισης, ο αριθμός των προσληφθέντων αυξήθηκε σε 5.167 άτομα. Το 
ποσοστό διμήνου (16,03%) αυξήθηκε σε 22,3% μέσα στην περίοδο του 

101. ΟΑΕΔ, 2002, «Έκθεση αξιολόγησης εναλλασσόμενης κατάρτισης» (Ομάδα ΜΟΔ) 
ΟΑΕΔ, Αθήνα, 2002. 
102. Σύμφωνα με την προκήρυξη του έργου, για την εγκατάλειψη προγράμματος πριν τη 
συμπλήρωση του 10% της συνολικής του διάρκειας, το Δημόσιο δεν έχει καμιά οικονομι
κή επιβάρυνση. 
103. Σύμφωνα με την ενδιάμεση αξιολόγηση τα συμπεράσματα της οποίας παρουσιάστη
καν στην 7η Επιτροπή Παρακολούθησης, το ποσοστό των τοποθετήσεων, 2 μήνες μετά την 
κατάρτιση, εκτιμάτο σε 15% περίπου. Το ποσοστό αυτό βρίσκεται κοντά στις μεταγενέ
στερες δικές μας εκτιμήσεις για το ίδιο δίμηνο. 
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πρώτου θμήνου. Το ποσοστό των τοποθετήσεων εντός εξαμήνου είναι λίγο 
μικρότερο από εκείνο που εκτίμησε προγενέστερη ενδιάμεση αξιολόγηση 
(1998) του Β' ΚΠΣ, που ήταν 25% και αφορούσε παρόμοιο πρόγραμμα και 
ανέργους με τα ίδια χαρακτηριστικά. Πρέπει να σημειώσουμε ότι, χρησι
μοποιώντας μόνο το κριτήριο των προσλήψεων για να κρίνουμε το μέτρο 
της κατάρτισης, ακόμα και το ποσοστό 25% των τοποθετήσεων δεν διαφέ
ρει, όπως θα δούμε παρακάτω, από εκείνο το οποίο θα αναμέναμε και 
χωρίς την εφαρμογή του μέτρου αυτού. Σύμφωνα με τον Πίνακα Π2 του 
παραρτήματος, η μέση τιμή της μεταβλητής του ποσοστού προσληφθέ
ντων ως προς τους καταρτισθέντες ανά πρόγραμμα εκτιμήθηκε από τα 
στοιχεία του δείγματος μας (μεγέθους 35,5%) σε 22,22%, με σημαντική 
διαφοροποίηση της μεταξύ των προγραμμάτων του δείγματος που εξετά
σαμε (τυπική απόκλιση 12,83 μονάδες). 

Απασχόληση στις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης 

Μία ένδειξη της σύνδεσης της κατάρτισης των ανέργων με την απασχό
ληση τους είναι η συνέχιση παραμονής και απασχόλησης των ανέργων στις 
επιχειρήσεις που ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση. Στην τεχνική 
τους προσφορά οι ανάδοχοι (πιστοποιημένα ΚΕΚ) του έργου της κατάρτι
σης ανέργων δηλώνουν τις επιχειρήσεις εκείνες που δέχονται να προσφέ
ρουν θέσεις πρακτικής άσκησης στους καταρτιζόμενους, με την προοπτι
κή να τους απασχολήσουν μετά το τέλος της πρακτικής άσκησης. 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 6, από το σύνολο των καταρτισθέντων 
ανέργων (23.171), μόλις οι 1.861 (8,03% του συνόλου των καταρτισθέντων) 
προσλήφθηκαν στις επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν την πρακτική τους 
άσκηση. Μεγαλύτερος ήταν ο αριθμός των προσληφθέντων σε επιχειρή
σεις άλλες από εκείνες που παρείχαν πρακτική άσκηση στους καταρτιζό
μενους. Αυτοί δε που βρήκαν εργασία σε άλλη επιχείρηση ήταν 3.306 
(14,27% των καταρτισθέντων). Μία πιθανή εξήγηση του φαινομένου αυτού 
είναι η τάση των εργοδοτών να δηλώνουν περισσότερες θέσεις πρακτικής 
άσκησης και απασχόλησης, ώστε να έχουν τη δυνατότητα επιλογής μετα
ξύ των καταρτισθέντων μετά το τέλος της κατάρτισης. Με άλλα λόγια, το 
πρόγραμμα χρησιμοποιείται ως μέθοδος επιλογής προσωπικού, με βασικό 
κριτήριο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανέργων, για τα οποία ίσως να 
ενδιαφέρεται η πλειονότητα των εργοδοτών και όχι την κατοχή ειδικών 
τεχνικών γνώσεων. 
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Συνάφεια θέσεων απασχόλησης και αντικειμένου κατάρτισης 

Η συνάφεια αντικειμένου κατάρτισης και θέσης απασχόλησης είναι μάλ
λον περιορισμένη, αφού μόλις 2.443 καταρτισθέντες κατέλαβαν θέσεις 
εργασίας συναφείς με το αντικείμενο κατάρτισης (βλέπε Πίνακα 6). Δηλα
δή ποσοστό 10,54% των καταρτιζομένων και 47,3% των απασχολουμένων 
μετά την κατάρτιση. 

Έτσι, αν λάβουμε υπόψη ότι τοποθετήθηκε συνολικά ένα ποσοστό 
καταρτιζομένων 22,3% και ποσοστό 10,54% του συνόλου των καταρτισθέ
ντων τοποθετήθηκε σε συναφή με την κατάρτιση θέση εργασίας, αυτό 
σηματοδοτεί πρόβλημα της σχέσης μεταξύ κατάρτισης και απασχόλησης, 
σε αντίθεση με τον επιδιωκόμενο στόχο. 

Η αντίστοιχη μεταβλητή στο δείγμα μας, που μετριέται από το ποσοστό 
απασχολουμένων σε συναφές αντικείμενο με την κατάρτιση ως προς το 
σύνολο των προσληφθέντων μετά την κατάρτιση, εκτιμήθηκε σε 49,8% με 
σημαντική διαφοροποίηση ανά πρόγραμμα (τυπική απόκλιση 40,87). 

Από μία πρώτη εξέταση των διαθέσιμων συγκεντρωτικών στοιχείων του 
πληθυσμού, φαίνεται ότι υπάρχει δικαιολογημένη αμφισβήτηση της αποτε
λεσματικότητας των ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, του
λάχιστον ως προς τις θετικές επιπτώσεις για την πλευρά της προσφοράς 
εργασίας, τους ανέργους, και για το συγκεκριμένο στόχο, όπως τουλάχι
στον αυτός διατυπώνεται: «Προώθηση των ανέργων στην απασχόληση, 
εντός 6 μηνών μετά την κατάρτιση, σε θέσεις συναφείς με το επάγγελμα 
στο οποίο καταρτίστηκαν». 

Πρέπει δε να σημειώσουμε ότι στα συμπεράσματα αντίστοιχης εργα
σίας, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυνα
μικού της ΕΣΥΕ, προέκυψε ότι το ποσοστό των απασχολουμένων που πριν 
ένα χρόνο ήταν άνεργοι και συμμετείχαν σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτι
σης, διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών, εκτιμήθηκε σε 25,8% του συνόλου 
των απασχολουμένων (Κ. Κανελλόπουλος σε συνεργασία με Π. Παπακων-
σταντίνου, 2005, σελ. 110). 

Γενικότερο προβληματισμό δημιουργεί και το αποτέλεσμα από την αξιο
λόγηση του προγράμματος της εναλλασσόμενης κατάρτισης (βλέπε ενό
τητα 5.1.1, περίπτωση 1η), με πολύ μεγαλύτερη διάρκεια κατάρτισης 
(1.000 ωρών). Από δειγματοληπτική έρευνα μεγέθους δείγματος 28%, 
προέκυψε ότι οι απόφοιτοι που προσλήφθηκαν από τις επιχειρήσεις, στις 
οποίες έκαναν την πρακτική τους άσκηση και απασχολούνται στο αντικεί-
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μενο κατάρτισης τους, αποτελούσαν ποσοστό 28% του συνόλου των προ
σληφθέντων (ΟΑΕΔ, 2002). 

8.2. Στατιστική και οικονομετρική διερεύνηση των προσδιοριστικών 
παραγόντων της ποιότητας της κατάρτισης 

Στην ενότητα αυτή εξετάζουμε την επίδραση των στοιχείων του συστή
ματος στην ποιότητα της κατάρτισης και, κατ' επέκταση, στους ωφελούμε
νους (καταρτιζόμενους) ως προς: 

• Την προώθηση τους στην απασχόληση. 

• Τον περιορισμό της απώλειας ανθρωποωρών κατάρτισης κατά την 
υλοποίηση των προγραμμάτων, (αύξηση του ποσοστού πραγματοποι
ηθεισών προς εγκεκριμένες ώρες κατάρτισης). 

• Τη συνάφεια μεταξύ αντικειμένου κατάρτισης και απασχόλησης. 

Αρχικά επιχειρούμε μία στατιστική ανάλυση των βασικότερων μεταβλητών 
μας, με την παρουσίαση στατιστικών πινάκων και διαγραμμάτων (ενότητα 
8.2.1.1). Ακολούθως εξετάζουμε τους συντελεστές συσχέτισης και τους 
συντελεστές των πολύ μεταβλητών συναρτήσεων παλινδρόμησης. Διερευνού
με την επίδραση του συστήματος στην ποιότητα κατάρτισης, την οποία προ
σεγγίζουμε με τις προαναφερθείσες εξαρτημένες μεταβλητές στις συναρτή
σεις παλινδρόμησης, καθώς και την επίδραση άλλων παρατηρήσιμων/μετρή-
σιμων παραγόντων, εκ των οποίων ορισμένοι μόνο μπορούν να επηρεαστούν 
με την άσκηση πολιτικής της αγοράς εργασίας (ενότητα 8.2.1.2). 

Για την παροχή πληροφοριών σχετικά με όλες τις χρησιμοποιούμενες 
μεταβλητές, παραθέτουμε σε Παράρτημα σχετικούς πίνακες: 

- Ομαδοποίησης και κωδικοποίησης όλων των μεταβλητών (Πίνακας Π1). 

- Της μέσης τιμής και της τυπικής απόκλισης κάθε μεταβλητής (Πίνακας Π2). 

- Των συντελεστών συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών (Πίνακας Π3). 

Για τους λόγους που εξηγήσαμε στο Κεφάλαιο 7, επειδή τα συγκεντρω
τικά στοιχεία του πληθυσμού δεν μας επιτρέπουν αναλυτική οικονομετρική 
διερεύνηση, χρησιμοποιήσαμε δείγμα μεγέθους 35,5% επί των δεδομένων 
του πληθυσμού. Θεωρούμε ότι το δείγμα μας είναι αντιπροσωπευτικό, 
αφού περιλαμβάνει 409 προγράμματα κατάρτισης, όλων των ειδικοτήτων 
και περιοχών της χώρας, έναντι των 1.153 που υλοποιήθηκαν. Προς επιβε
βαίωση αυτού συγκρίναμε τις μέσες τιμές των βασικών μεταβλητών που 
αποτελούν το σύστημα και διαπιστώσαμε μικρές αποκλίσεις μεταξύ των 
παρατηρήσεων του δείγματος και του πληθυσμού. 
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8.2.1. Προώθηση των καταρτισθέντων στην απασχόληση εντός 6 
μηνών από την ολοκλήρωση της κατάρτισης 

8.2.1.1. Στατιστική διερεύνηση της επίδρασης των στοιχείων του 
συστήματος 

Από το δείγμα των 409 προγραμμάτων, η μεταβλητή που αφορά το 
βαθμό πιστοποίησης του ΚΕΚ από το ΕΚΕΠΙΣ (V21), σύμφωνα με τον Πίνα
κα Π2 του Παραρτήματος, έχει μέση τιμή 81,07 (με μέγιστο βαθμό το 100) 
και τυπική απόκλιση 6,96 μονάδες. Η διασπορά των βαθμών πιστοποίησης 
των ΚΕΚ γύρω από τη μέση βαθμολογία είναι σχετικά περιορισμένη. Η 
συγκέντρωση των βαθμών πιστοποίησης των ΚΕΚ κοντά στη μέση βαθμο
λογία καθιστά δυσκολότερο το έργο της ποιοτικής τους διαφοροποίησης. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 7 και το Διάγραμμα 7 που ακολου
θεί, τα ΚΕΚ με βαθμολογία πιστοποίησης 60-70 (με μέγιστη βαθμολογία το 
100), ανέλαβαν την κατάρτιση του 7,5% του συνόλου των καταρτισθέντων 
ανέργων και προώθησαν στην απασχόληση το 10,9% του συνόλου των 
απασχοληθέντων.104 

Στην ακραία δε περίπτωση των ΚΕΚ, με βαθμολογία πάνω από 90, τα 
ποσοστά ήταν 3,2% και 2,7% αντίστοιχα. Τα ΚΕΚ που βρίσκονταν στο κλι
μάκιο βαθμολογίας 80-90, είχαν ποσοστά 57,7% και 56,2% αντίστοιχα. Η 
πλειονότητα των ΚΕΚ βρίσκεται στα κλιμάκια βαθμολογίας 70-90, με ποσο
στό συμμετοχής στο έργο της κατάρτισης ανέργων σε ποσοστό 89,3% και 
στην προώθηση τους στην απασχόληση σε ποσοστό 86,5%. Από τον Πίνα
κα Π2 του Παραρτήματος, η μεταβλητή για το γενικό βαθμό από την αξιο
λόγηση των προσφορών των ΚΕΚ (V22) έχει μέση τιμή 96,93 (με μέγιστη 
τιμή το 100) και τυπική απόκλιση 2,86 μονάδες. Δηλαδή, και στην περί
πτωση της βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών των ΚΕΚ παρατηρεί
ται ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση της βαθμολογίας των προσφορών 
τους κοντά στη μέση τιμή, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ουσιαστική ποιο
τική διαφοροποίηση και εμφανής ανταγωνιστική υπεροχή μεταξύ των 
τεχνικών προσφορών των ΚΕΚ. 

104. Η βαθμολογία πιστοποίησης των ΚΕΚ, που χρησιμοποιούμε στην παρούσα εργασία, 
αφορά τη βαθμολογία αρχικής τους πιστοποίησης (που ίσχυε το 2001) και όχι τη βαθμο
λογία της αξιολόγησης τους το 2003, δηλαδή μετά την υλοποίηση του έργου «Κατάρτιση 
Ανέργων από τα Πιστοποιημένα ΚΕΚ». 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

Βαθμός πιστοποίησης ΚΕΚ και επίδοση στις τοποθετήσεις 

Δείγμα 35,5% 

ΚΕΚα Προγράμματα^ Καταρτιζόμενοι·3 % Τοποθετήσεις καταρτισθέντων εντός 6 μηνών 
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Πηγή: α. Στοιχεία ΕΚΕΠΙΣ (2003). 
β. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 
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Επομένως, εξετάζοντας το σύνολο των παρατηρήσεων μας, στο πλαίσιο 
του διενεργούμενου διαγωνισμού ανάθεσης των προγραμμάτων κατάρτι
σης στα ΚΕΚ, η διαδικασία του διαγωνισμού, μέσω της βαθμολόγησης των 
τεχνικών προσφορών των προγραμμάτων τους, δεν διασφαλίζει την επιλο
γή εκείνων των προγραμμάτων και των ΚΕΚ που παρέχουν καλύτερη ποιό
τητα κατάρτισης και καλύτερες προοπτικές επίτευξης του στόχου της 
εντός 6μήνου απασχόλησης των καταρτισθέντων. Παρά το γεγονός ότι ο 
βαθμός της τεχνικής προσφοράς ενός προγράμματος προκύπτει από τη 
μέση βαθμολογία δύο αξιολογητών και από τη βαθμολογία των μελών της 
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, με συντελεστές βαρύτητας της 
βαθμολογίας τους 80% και 20% αντίστοιχα, δεν παύει να αποτελεί μία εκ 
των προτέρων υποκειμενική εκτίμηση για το αναμενόμενο αποτέλεσμα 
κατάρτισης. Ακόμα, η συμμετοχή δεκάδων αξιολογητών δεν μπορεί να εξα
σφαλίσει το ενιαίο της κρίσης. 

Μετά από αναθεώρηση του ΕΣΔΕΚ (2004), το έργο της αξιολόγησης 
αναλαμβάνει μόνο η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, με τη συμμε
τοχή λίγων εμπειρογνωμόνων, ανάλογα με τις θεματικές ενότητες που 
αξιολογούνται κάθε φορά. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται κατά κάποιο 
τρόπο το ενιαίο της κρίσης, αλλά η υποκειμενικότητα της αξιολογικής κρί
σης παραμένει και μάλιστα η αξιολόγηση βασίζεται πλέον σε πολύ περιο
ρισμένο αριθμό μελών, όπως είναι η συγκροτούμενη ολιγομελής Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 8 και του Διαγράμματος 8, τα προ
γράμματα που υλοποιήθηκαν από ΚΕΚ με την υψηλότερη τελική βαθμολο
γία προσφοράς (άνω του 80) είχαν μεγαλύτερη θετική επίδραση στις τοπο
θετήσεις. Κατάρτισαν το 8,9% του συνόλου των καταρτισθέντων και τοπο
θέτησαν το 9,6% του συνόλου των προσληφθέντων. Τα προγράμματα όμως 
που υλοποιήθηκαν από ΚΕΚ με τη χαμηλότερη γενική βαθμολογία προ
σφοράς (55-70) είχαν ακόμη μεγαλύτερη επίδοση. Συγκεκριμένα, το μερί
διο τους στην κατάρτιση των ανέργων ήταν 17% και στην απασχόληση 
τους 22%. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως προσπάθεια 
των ΚΕΚ, με μικρή βαθμολογία προσφοράς, να βελτιώσουν την επίδοση 
τους ώστε να αυξήσουν τη βαθμολογία τους κατά την αξιολόγηση της λει
τουργίας τους (on-going αξιολόγηση) από το ΕΚΕΠΙΣ. Αυτό όμως μάλλον 
δεν ισχύει. Η δραστηριότητα τοποθέτησης ανέργων από τα ΚΕΚ, όπως 
προαναφέραμε, έχει μικρό συντελεστή στάθμισης (μικρότερο του 20%), 
όπως μικρός είναι και ο συντελεστής του βαθμού πιστοποίησης του ΚΕΚ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

Βαθμοί προσφοράς ΚΕΚ και τοποθετήσεις 

Δείγμα 35,5% 
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Πηγή: Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Ενεργειών Κατάρ
τισης ΕΚΤ, ΣΕΚ 2001-2003. 
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στη βαθμολόγηση της τεχνικής του προσφοράς στους διενεργούμενους 
διαγωνισμούς ανάθεσης έργου.105 Τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν από 
ΚΕΚ, με γενική βαθμολογία προσφοράς μεταξύ 70 και 80, εμφανίζονται με 
μικρότερη δυνατότητα τοποθετήσεων, δηλαδή με ποσοστά 74,1% και 
68,4% αντίστοιχα. Τη χειρότερη δε επίδοση σημείωσαν τα ΚΕΚ με βαθμο
λογία προσφοράς στο κλιμάκιο 70-75, δηλαδή, με ποσοστά 43,2% και 
38,6%, αντίστοιχα. 

Η μεταβλητή υποδείξεων ανέργων από τα ΚΠΑ (V23), σύμφωνα με τον 
Πίνακα Π2 του Παραρτήματος, έχει μέση τιμή 83,89 (ποσοστό υποδειχθέ
ντων ανέργων ανά πρόγραμμα) με τυπική απόκλιση 31,87. Η διαφοροποί
ηση ποσοστών υποδείξεων ανέργων από τα ΚΠΑ είναι σημαντική μεταξύ 
των περιοχών υλοποίησης προγραμμάτων. Ορισμένα ΚΠΑ μπόρεσαν να 
ανταποκριθούν στην υπόδειξη ανέργων, μετά τη σύνταξη του ατομικού 
σχεδίου δράσης τους, ενώ τα περισσότερα απλά υπέδειξαν εγγεγραμμέ
νους ανέργους. Δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στη διαδικασία της εξα
τομικευμένης παρέμβασης, η οποία μέχρι τέλος του 2003 δεν είχε ακόμη 
ολοκληρωθεί. 

Από τον Πίνακα 9 και το Διάγραμμα 9 εμφανίζεται μία σαφής αρνητική 
σχέση μεταξύ του ποσοστού των υποδειχθέντων ανέργων από τα ΚΠΑ για 
κάθε πρόγραμμα και του ποσοστού των προσληφθέντων από τους καταρ
τισθέντες του ίδιου προγράμματος. 

Το κλιμάκιο υποδείξεων 0-25 σημαίνει ότι τα ΚΠΑ παρέπεμψαν μέχρι το 
25% των καταρτιζομένων ενός προγράμματος των 25 ατόμων. Το κλιμάκιο 
αυτό αφορούσε το 10,7% του συνόλου των καταρτιζομένων. Από τους 
καταρτισθέντες δε αυτούς τοποθετήθηκε το 28,4%. Στο κλιμάκιο υποδείξε
ων από τα ΚΠΑ (25%-50%) των καταρτιζομένων για κάθε πρόγραμμα, δηλα
δή μεγαλύτερης αναλογίας υποδειχθέντων ανέργων, τα ΚΠΑ υπέδειξαν 
συνολικά το 7,1% περίπου του συνόλου των καταρτιζομένων του δείγματος 
μας. Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό τοποθετήσεων ήταν 25,9% (ποσο
στό τοποθετήσεων ως προς καταρτιζόμενους του ίδιου προγράμματος). 
Στο κλιμάκιο υποδείξεων από τα ΚΠΑ (50%-75%) των καταρτιζομένων για 
κάθε πρόγραμμα, τα ΚΠΑ υπέδειξαν μόνο το 2,4% περίπου του συνόλου 
των καταρτιζομένων του δείγματος μας, με ποσοστό τοποθετήσεων 37,4%. 

105. Με την έκδοση νέας υπουργικής απόφασης ο βαθμός του ΕΚΕΠΙΣ δεν λαμβάνεται 
πλέον υπόψη κατά την αξιολόγηση τεχνικών προσφορών των ΚΕΚ σε διαγωνισμούς ανά
θεσης έργου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9 

Υποδειχθέντες ΚΠΑ - Τοποθετηθέντες 

Δείγμα 35,5% 
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Πηγή: Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Ενεργειών Κατάρ
τισης ΕΚΤ, ΣΕΚ 2001-2003. 
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Όταν το κλιμάκιο υποδείξεων των ΚΠΑήταντο ανώτερο (75%-100%), με 
υπόδειξη του 79,7% του συνόλου των καταρτιζομένων, τότε το μέσο ποσο
στό επιτυχίας ήταν μόνο 20,7% (ποσοστό τοποθετήσεων ως προς καταρτι
ζόμενους του προγράμματος). 

Είναι γεγονός ότι κατά την περίοδο αναφοράς μας (2001-2003), τα ΚΠΑ 
δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους, λόγω δυσκολιών που 
αντιμετώπιζαν στις νέες τους αρμοδιότητες και με τα δεδομένα μέσα που 
διέθεταν για την εφαρμογή της εξατομικευμένης παρέμβασης, τη σύνταξη 
του Ατομικού Σχεδίου Δράσης για κάθε άνεργο και την παρακολούθηση 
τους. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η περίοδος 2001-2003, στην οποία 
αναφερόμαστε, ήταν περίοδος αναδιάρθρωσης του ΟΑΕΔ όπου, μετά από 
δομικές αλλαγές, τελικά συστάθηκε η νέα Ειδική Υπηρεσία Προώθησης 
της Απασχόλησης με την αρμοδιότητα διαχείρισης της λειτουργίας των 
ΚΠΑ και εφαρμογής ενεργητικών μέτρων απασχόλησης. Στη φάση αυτή και 
με δεδομένη τη σχετική έλλειψη προσωπικού, εντοπίστηκαν αδυναμίες 
πλήρους εφαρμογής της εξατομικευμένης παρέμβασης για κάθε άνεργο. 
Παρά το γεγονός ότι υπήρχε μεγάλος αριθμός εγγεγραμμένων ανέργων 
στα ΚΠΑ, η δυνατότητα υπόδειξης ανέργων, σύμφωνα με τα προβλεπόμε
να περί εξατομικευμένης παρέμβασης και σύνταξης ατομικών σχεδίων 
δράσης για κάθε άνεργο, δεν λειτούργησε ικανοποιητικά. 

Το παραπάνω αποτέλεσμα όμως μπορεί να ερμηνευτεί και κατά διαφο
ρετικό τρόπο. Τα ΚΠΑ που είχαν τη δυνατότητα να υποδείξουν σημαντικό 
αριθμό ανέργων, μετά τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, 
είναι λογικό να επέλεγαν προς υπόδειξη εκείνους με τις μεγαλύτερες ανά
γκες και όχι με τα αξιοκρατικά κριτήρια που χρησιμοποιούν τα ΚΕΚ. Οι 
εργασιακοί σύμβουλοι των ΚΠΑ, για την επιλογή των ανέργων που παρα
πέμπονται για κατάρτιση από τα ΚΕΚ, χρησιμοποιούν κριτήρια που εξυπη
ρετούν τις προτεραιότητες που καθορίζονται στο πλαίσιο της πολιτικής 
απασχόλησης και της ΕΣΑ. Τα ΚΕΚ προβαίνουν στην τελική επιλογή μετα
ξύ των ανέργων που υπέδειξαν τα ΚΠΑ, αλλά χρησιμοποιώντας τα δικά 
τους κριτήρια. Τα κριτήρια των ΚΕΚ, κατά κανόνα, έχουν χαρακτηριστικά 
αξιοκρατικής αντίληψης στη διαδικασία επιλογής ανέργων, για την επιτυ
χή ολοκλήρωση της κατάρτισης και ευκολότερη πρόσβαση στην απασχό
ληση, μετά την ολοκλήρωση της. Επιλέγονται π.χ οι άνεργοι με τα περισ
σότερα από τα απαιτούμενα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα, καλύτερης 
βαθμολογικής κατάταξης σε τεστ προσωπικότητας, εκδήλωσης των προ
θέσεων τους, σαφήνειας επιδιώξεων, καλύτερης παρουσίας κ.ά. Το 
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ΕΚΕΠΙΣ επιδιώκει τόσο την ικανοποίηση της προσφοράς όσο και την ικα
νοποίηση της ζήτησης, κρίνοντας θετικά τα προαναφερθέντα κριτήρια των 
ΚΕΚ, με προσανατολισμό επιτυχούς προώθησης στην απασχόληση των 
ανέργων μετά την κατάρτιση. Τα κριτήρια αυτά δεν συμπίπτουν με εκείνα 
των ΚΠΑ. Σε μια τέτοια περίπτωση το αποτέλεσμα που προέκυψε θα ήταν 
και το αναμενόμενο. Δυστυχώς, δεν έχουμε στοιχεία για τα χαρακτηριστι
κά των ανέργων που υπέδειξαν μετά από εξατομικευμένη παρέμβαση τα 
ΚΠΑ, σε σύγκριση με εκείνα των ανέργων που απλά γράφτηκαν ως άνερ
γοι και παραπέμφθηκαν μαζικά από τα ΚΠΑ προς τα ΚΕΚ χωρίς την εξα
τομικευμένη παρέμβαση. 

Εάν λάβουμε υπόψη μας την ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης της περιό
δου αναφοράς μας (2001-2003), που επισημαίνει την αδυναμία των ΚΠΑ να 
ανταποκριθούν στο έργο της εξατομικευμένης παρέμβασης, η επιλογή και 
παραπομπή των ανέργων στη βάση των ατομικών τους σχεδίων δράσης 
αποτελεί μία τυπική μάλλον παρά ουσιαστική διαδικασία σύνδεσης των 
χαρακτηριστικών και αναγκών των ανέργων με την κατάρτιση και τις ανά
γκες της αγοράς εργασίας. 

Ωστόσο, θα επαναλάβουμε ότι για μία πληρέστερη αξιολογική κρίση για 
τα ΚΠΑ θα πρέπει να εξετάσει κανείς όχι μόνο το ρόλο τους, στην υπόδει
ξη ανέργων προς τα ΚΕΚ, αλλά τη γενικότερη συμβολή τους στην κινητο
ποίηση των ανέργων και στις τοποθετήσεις ανέργων χωρίς τη βοήθεια επι
δοτούμενων προγραμμάτων. Αυτό δεν αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης 
στην παρούσα μελέτη. 

Από την μέχρι τώρα εξέταση των τριών στοιχείων (μεταβλητών) του 
συστήματος κατάρτισης, βασισμένη στη στατιστική επεξεργασία των 
παρατηρήσεων, προκύπτουν αποτελέσματα για τα οποία πρέπει να είμα
στε επιφυλακτικοί. Με εξαίρεση την αρνητική επίδραση των υποδείξεων 
ανέργων από τα ΚΠΑ (εξατομικευμένη παρέμβαση), δεν έχουμε κάποιες 
ενδείξεις θετικής επίδρασης των λοιπών μεταβλητών του συστήματος, 
που τις θεωρούμε ως βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της ποιό
τητας της παρεχόμενης κατάρτισης και της επίδοσης των ΚΕΚ στην απα
σχόληση των καταρτισθέντων. Αυτό το πράξαμε χρησιμοποιώντας στατι
στικές αναλύσεις, χωρίς να απομονώσουμε ακόμη την επίδραση άλλων, 
ίσως σημαντικότερων προσδιοριστικών παραγόντων των επιπτώσεων της 
κατάρτισης στην προώθηση της απασχόλησης των ανέργων. Για το λόγο 
αυτό, πριν καταλήξουμε σε οποιαδήποτε συμπεράσματα, επεκτείνουμε 
την ανάλυση μας στην εξέταση και άλλων παραγόντων που ενδεχομένως 
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επηρεάζουν το αποτέλεσμα της κατάρτισης στην απασχόληση των 
καταρτισθέντων, αλλά δεν επιδρούν στην ποιότητα της, ως μέσα άσκη
σης της πολιτικής. Θα επιχειρήσουμε να εκτιμήσουμε την επίδραση 
αυτών, με τη χρησιμοποίηση γραμμικών πολύ μεταβλητών συναρτήσεων 
παλινδρόμησης. 

8.2.1.2. Οικονομετρική διερεύνηση της επίδρασης των στοιχείων του 
συστήματος και άλλων παραγόντων στην ποιότητα της 
κατάρτισης 

Εξετάσαμε τρεις βασικές συναρτήσεις παλινδρόμησης. Όπως έχουμε 
ήδη αναφέρει, ως εξαρτημένες μεταβλητές των συναρτήσεων αυτών ορί
στηκαν οι ποιοτικοί δείκτες της κατάρτισης. Οι τιμές τους καθορίζονται από: 

• Το ποσοστό των προσληφθέντων από ένα πρόγραμμα, εντός εξαμή
νου από τη λήξη του, στο σύνολο των καταρτισθέντων από το ίδιο 
πρόγραμμα (μεταβλητή V11, στον πίνακα του Παραρτήματος Π1). 

• Το ποσοστό των πραγματοποιηθεισών στο σύνολο των εγκεκριμένων 
ωρών διδασκαλίας ενός προγράμματος (μεταβλητή V12). 

• Το ποσοστό των τοποθετηθέντων από ένα πρόγραμμα σε θέσεις 
εργασίας συναφείς με το αντικείμενο κατάρτισης, στο σύνολο των 
τοποθετηθέντων από το ίδιο πρόγραμμα (συνάφεια κατάρτισης και 
απασχόλησης) (μεταβλητή V13). 

Το ποσοστό των καταρτισθέντων ενός προγράμματος, οι οποίοι έλαβαν 
την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, ως προς το σύνολο των καταρτι
σθέντων του ίδιου προγράμματος, μας δίνει μια πιο άμεση ποιοτική διάστα
ση της κατάρτισης. Δυστυχώς, το σύστημα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιο
τήτων των καταρτιζομένων δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί από το ΕΚΕΠΙΣ. 

Ως ανεξάρτητες (ερμηνευτικές) μεταβλητές ορίσαμε τις μεταβλητές 
εκείνες, που, όπως υποστηρίξαμε, συνθέτουν το σύστημα κατάρτισης 
ανέργων και συγκεκριμένα: 

• Τη βαθμολογία πιστοποίησης του ΚΕΚ από το Εθνικό Κέντρο Πιστο
ποίησης (ΕΚΕΠΙΣ) (μεταβλητή V21). 

• Τη βαθμολογία του ΚΕΚ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του διαγωνι
σμού επιλογής των αναδόχων του έργου από την αναθέτουσα Αρχή 
του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Ειδική 
Υπηρεσία Εφαρμογής προγραμμάτων ΕΚΤ) (μεταβλητή V22). 
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• Το ποσοστό ανέργων που υποδείχθηκαν από τα ΚΠΑ, προς ένα 
συγκεκριμένο ΚΕΚ και συγκεκριμένο πρόγραμμα (μετά από εξατομι
κευμένη παρέμβαση), στο σύνολο των καταρτιζομένων του ίδιου ΚΕΚ 
και προγράμματος (μεταβλητή V23). 

Οι υπόλοιπες ανεξάρτητες μεταβλητές των τριών συναρτήσεων παλιν
δρόμησης, που θεωρήσαμε ότι επιδρούν στη διαμόρφωση των τιμών των 
εξαρτημένων μεταβλητών, παρουσιάζονται στον Πίνακα Π1 του Παραρτή
ματος (μεταβλητές V31-V61 ) 

Οι μεταβλητές V36, V47, V54 και V57 χρησίμευσαν προκειμένου να ορι
στεί το ΚΕΚ, το πρόγραμμα, καθώς και ο πληθυσμός αναφοράς. Εκ των 
υπολοίπων (βλ. Πίνακα Π2 του Παρταρτήματος), αν εξαιρέσουμε τις μετα
βλητές που ανήκουν στην ίδια οικογένεια, όπως οι V31-36, V43-47, V51-54, 
V55-59, διαπιστώνεται ότι οι συντελεστές συσχετίσεως, r, είναι στην πλειο
νότητα τους σχετικά χαμηλοί και μόνο στην περίπτωση των V21 και V37 το 
r υπερβαίνει το 0,50. Για το λόγο αυτό αποφύγαμε να χρησιμοποιήσουμε 
τις V21 και V37 συγχρόνως και κατασκευάσαμε δύο εναλλακτικά υποδείγ
ματα. Στο πρώτο περιελήφθη η V21 και στο δεύτερο η V37. Η πρώτη είναι 
ίσως προτιμότερη, εφόσον επιθυμούμε να κατανοήσουμε καλύτερα το 
ρόλο του συστήματος κατάρτισης. Η δεύτερη εξειδίκευση παρουσιάζει 
καλύτερη προσαρμογή στην περίπτωση της συναρτήσεως που αφορά στην 
εξήγηση της V12 (αρκετά υψηλότερο R2 όπως θα δούμε). 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 10 που ακολουθεί. Δια
φαίνεται ότι αρκετές εκ των ερμηνευτικών μεταβλητών δεν ασκούν στατι
στικά σημαντικές επιδράσεις. (Άλλες που ίσως θα είχαν σημαντικές επι
δράσεις, εφόσον δεν διαθέτουμε στοιχεία, απουσιάζουν από το μοντέλο.) 
Πάντως, εντοπίζουμε ορισμένες μεταβλητές, οι επιδράσεις των οποίων 
φαίνεται να είναι στατιστικά σημαντικές και στις δύο εξειδικεύσεις (με την 
πιθανότητα να πέφτουμε έξω να είναι μικρότερη του 10%, ενίοτε και του 
1%). 
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Με βάση τα αποτελέσματα που παραθέτουμε στον Πίνακα 10: 

Το ποσοστό των προσλήψεων των καταρτισθέντων ενδέχεται να επηρεάζεται: 
(α) θετικά από το βαθμό πιστοποίησης του ΚΕΚ (V21) (αν και με φθίνο

ντα ρυθμό),106 σε διαφορετικό βαθμό από τα χαρακτηριστικά των 
ιδιωτικών, δημοτικών/νομαρχιακών, κρατικών και κλαδικών ΚΕΚ 
(V31, V32, V35, V33), από την κατάρτιση σε θέματα οικονομικής-διοι-
κητικής φύσεως (V43), από τα χαρακτηριστικά των ατόμων ηλικίας 
κάτω των 25 ετών που εντάσσονται στα προγράμματα κατάρτισης, 
μετά από σύντομη περίοδο ανεργίας (V55), καθώς και 

(β) αρνητικά από τον αριθμό των προγραμμάτων που ανατίθενται στο 
ΚΕΚ (V37),107anó τα χαρακτηριστικά των ατόμων, ως προς το επίπε
δο αρχικής εκπαίδευσης, που αν και υπερέβησαν το επίπεδο υπο
χρεωτικής εκπαίδευσης περιορίστηκαν στο δίπλωμα Λυκείου (V53), 
καθώς και το επίπεδο ανεργίας στην περιφέρεια υλοποιήσεως του 
προγράμματος (V61) (αν και με φθίνοντα ρυθμό).108 

Με εξαίρεση το βαθμό πιστοποίησης των ΚΕΚ, το σύστημα δεν επιδρά 
θετικά στην ποιότητα της κατάρτισης. 

Από τα προγράμματα εκείνα στα οποία αφιερώνονται αναλογικά περισ
σότερες ώρες στην πρακτική άσκηση, θα ανέμενε κανείς ότι η μεγαλύτερη 
πρακτική εξάσκηση και σύνδεση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων θα 
οδηγούσε σε καλύτερη σύνδεση της κατάρτισης με την απασχόληση. Αυτό 
θα είχε ως αποτέλεσμα περισσότερες τοποθετήσεις καταρτισθέντων και 
μάλιστα στις επιχειρήσεις που έκαναν την πρακτική τους άσκηση. Μία εξή
γηση που θα μπορούσαμε να δώσουμε για την έλλειψη θετικής επίδρασης 
της ανεξάρτητης αυτής μεταβλητής στις προσλήψεις είναι η ακόλουθη: 
Τα εφαρμοζόμενα προγράμματα δεν είναι πιστοποιημένα και, κατά συνέ
πεια, δεν γνωρίζουμε εάν είναι επαρκής η συνολική διάρκεια των προ-

106. Η εκτίμηση είναι εφικτή μόνο στην πρώτη εξειδίκευση. Η συνάρτηση έχει μέγιστο στο 
ύψος της τιμής 76,51 του βαθμού πιστοποίησης του ΚΕΚ. 
107. Ο υπολογισμός είναι εφικτός μόνο στη δεύτερη εξειδίκευση. 
108. Από τις εκτιμήσεις του πρώτου τύπου εξειδικεύσεως (που είναι στατιστικά σημαντι
κότερες) προκύπτει ότι η συνάρτηση εμφανίζει ελάχιστο στο ύψος της τιμής 12,45% του 
ποσοστού ανεργίας, που είναι μεν υψηλότερη του μέσου όρου (9,32%), αλλά υποδηλοί ότι, 
ceteris paribus (με όλους τους άλλους παράγοντες ίσους), η δυστοκία είναι υψηλότερη 
πρωτίστως στις όμορες περιφέρειες Ηπείρου (10,6%) και Δ. Μακεδονίας (15,7%), καθώς 
και στην Α. Μακεδονία-Θράκη (10,3%). 
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γραμμάτων, ή εάν είναι ορθή η κατανομή μεταξύ θεωρητικών και πρακτι
κών ωρών διδασκαλίας. Η πρακτική άσκηση στο χώρο της παραγωγής 
πιθανόν να στηρίζεται σε ανεπαρκείς θεωρητικές γνώσεις επί του γνωστι
κού αντικειμένου. Οι θεωρητικές γνώσεις σε πολλά προγράμματα δεν 
ξεπερνούν το 45% της συνολικής τους διάρκειας, δηλαδή τις 180 ώρες στο 
σύνολο των 400 ωρών. Σύμφωνα δε με το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης της 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΣΔΕΚ), όπου μέχρι και το 70% μπορεί να 
αφορά την πρακτική άσκηση, η θεωρητική εκπαίδευση μπορεί να μειωθεί 
στις 95 ώρες μόνο.109 Πρώτα όμως πρέπει να αποκτήσει κάποιος επαρκείς 
θεωρητικές γνώσεις και κατόπιν να ασκηθεί πρακτικά πάνω σε αυτές μέσα 
στον εργασιακό χώρο. Εξάλλου, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε το γεγονός 
ότι άλλα, επίσης μη πιστοποιημένα προγράμματα κατάρτισης, π.χ. στον 
τομέα περιβάλλοντος και τουρισμού (ενότητα 5.1.1, περίπτωση 7), έχουν 
υπερδιπλάσια συνολική διάρκεια ή, ακόμα, μη πιστοποιημένα προγράμμα
τα της εναλλασσόμενης κατάρτισης, που αφορούν ίδια επαγγέλματα με τα 
εξεταζόμενα, έχουν συνολική διάρκεια πάνω από 1.000 ώρες (ενότητα 
5.1.1, περίπτωση 1), έναντι διάρκειας μόνο 400 ωρών (θεωρία και πρακτική 
άσκηση) για το πρόγραμμα κατάρτισης που εξετάζουμε. Ίσως το πρόβλη
μα αυτό να είχε λυθεί εάν αφήναμε την ευθύνη της ποιότητας των προ
γραμμάτων στον ανταγωνισμό της αγοράς, μεταξύ των ΚΕΚ, με τη θέσπι
ση των κατάλληλων κινήτρων για την ανάθεση μεγαλύτερου έργου στα 
ΚΕΚ που έχουν καλύτερες επιδόσεις. 

Η δήλωση πρόθεσης των εργοδοτών να προσλάβουν καταρτισθέντες 
που έκαναν την εξάσκηση τους στις επιχειρήσεις τους (V41) δεν επέδρασε 
θετικά στις προσλήψεις. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της 
οιονεί αγοράς κατάρτισης ανέργων και, συγκεκριμένα, σύμφωνα με το 
ΕΣΔΕΚ και την προκήρυξη του έργου, η εκ των προτέρων συνυπογραφή 
συμφωνητικού μεταξύ των εργοδοτών και των ΚΕΚ, για την προσφορά 
θέσεων πρακτικής άσκησης για τους καταρτιζόμενους και την πρόσληψη 
τους από τις ίδιες επιχειρήσεις, μετά το τέλος της κατάρτισης, αποτελεί 
ένα βασικό αξιολογήσιμο στοιχείο στην τεχνική προσφορά των ΚΕΚ. Το 
στοιχείο αυτό παρέχεται ανά πρόγραμμα και αξιολογείται θετικά όσο 
περισσότερες είναι οι υποσχόμενες θέσεις απασχόλησης καταρτισθέντων. 
Ωστόσο, δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για το συμβαλλόμενο (ΚΕΚ). Εφό-

109. Δηλαδή, 400 ώρες x 0,30(θεωρητική εκπαίδευση)=120 ώρες - 25 ώρες υποχρεωτι
κών ενοτήτων που δεν αφορούν το γνωστικό αντικείμενο κατάρτισης. 
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σον όμως το στοιχείο αυτό αξιολογείται και βαθμολογείται για την κατανο
μή του έργου μεταξύ των αναδόχων (ΚΕΚ), έχει σημασία το αρνητικό και 
στατιστικά μη σημαντικό αποτέλεσμα που προέκυψε στην πράξη.110 Αυτό 
ενισχύει την άποψη μας ότι το μέτρο της κατάρτισης ανέργων χρησιμοποι
είται, ενδεχομένως, ως μηχανισμός δοκιμαστικών προσλήψεων, χωρίς τις 
απαιτούμενες διαδικασίες αναγγελίας πρόσληψης στο Ι ΚΑ και τον ΟΑΕΔ, 
την καταβολή των προβλεπόμενων αμοιβών και ασφαλιστικών εισφορών ή 
τυχόν άλλες συνέπειες. Δηλαδή, ενδεχομένως, το μέτρο να αποτελεί μια 
απλή και οικονομικά συμφέρουσα διαδικασία προεπιλογής προσωπικού και 
όχι μία ενέργεια απόκτησης ή αναβάθμισης των προσόντων των ανέργων, 
προκειμένου να προσληφθούν για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες 
των επιχειρήσεων που προϋποθέτουν γνώσεις και δεξιότητες ανάλογες 
του γνωστικού αντικειμένου κατάρτισης. Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για 
επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την εσωτερική αγορά εργασίας για τη 
στελέχωση τους. 

Οι νέοι κάτω των 25 ετών, με προηγούμενη ανεργία κάτω των 6 μηνών 
(V55), φαίνεται να ερμηνεύουν καλύτερα τις μεταβολές στις προσλήψεις 
καταρτισθέντων. Δηλαδή, όσο μικρότερη είναι η διάρκεια της προηγούμε
νης περιόδου ανεργίας, όπου γνώσεις και δεξιότητες παραμένουν αναξιο
ποίητες για βραχύ χρονικό διάστημα, τόσο ευκολότερη εμφανίζεται η πρό
σληψη των ανέργων. 

Το φύλο δεν ήταν δυνατό να εξετασθεί οικονομετρικά στο επίπεδο ανά
λυσης που χρησιμοποιούμε. Τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν το φύλο 
παρέχονται ανά φορέα κατάρτισης και όχι ανά πρόγραμμα, που αποτελεί 
το επίπεδο ανάλυσης μας. 

Θα πρέπει να επισημάνουμε στο σημείο αυτό ότι η επιλογή ειδικοτήτων 
όπως «οικονομία-διοίκηση», γραμματείς, πωλητές λιανικού εμπορίου, 
υπάλληλοι επιχειρήσεων κ.ά., με υψηλή κινητικότητα εντός και εκτός αγο
ράς εργασίας ή σημαντική εποχικότητα στην περίπτωση του τουρισμού, 
διευκολύνουν τα ΚΕΚ να παρουσιάζουν τοποθετήσεις για τις οποίες όμως 
δεν έχουμε στοιχεία διάρκειας απασχόλησης. Αυτό μπορεί να έχει ως απο
τέλεσμα τον αποπροσανατολισμό από ειδικότητες με μικρότερη κινητικό
τητα, αλλά χρησιμότερες και μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας. 

110. Οι περισσότερες εκ των προτέρων δηλώσεις εργοδοτών για την πρόσληψη καταρτι
σθέντων ανά πρόγραμμα, που περιλαμβάνονται στις προσφορές των ΚΕΚ, επηρεάζουν 
θετικά τη βαθμολογία των αξιολογητών. 
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Η αναλογία δαπανών για την αμοιβή των εκπαιδευτών (V39) και η ανα
λογία καταρτιζομένων ανά διοικητικό υπάλληλο (V38) δεν φαίνεται να επι
δρούν συστηματικά επί των προσλήψεων. Η αναλογία των δαπανών εκπαί
δευσης στο σύνολο των δαπανών για τη υλοποίηση ενός προγράμματος θα 
έπρεπε να επιδρά θετικά στην ποιότητα της κατάρτισης και στην απασχό
ληση καταρτισθέντων. Εάν δεχθούμε ότι οι δαπάνες εκπαιδευτών συνδέο
νται με υψηλότερα προσόντα εκπαιδευτών και καλύτερη ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών κατάρτισης, τότε θα έπρεπε, με δεδομένους 
όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς, να αναμένουμε θετικές επι
πτώσεις στην απασχόληση των καταρτισθέντων. Με βάση τα αποτελέσμα
τα μας, οι δαπάνες εκπαιδευτών δεν συνδέονται με το επίπεδο ικανότητας 
αυτών και, κατ' επέκταση, με την επίδοση των ΚΕΚ στην κατάρτιση και την 
προώθηση των καταρτισθέντων στην απασχόληση. Εάν οι αμοιβές των 
εκπαιδευτών είναι γενικά χαμηλές, τότε δικαιολογείται σε κάποιο βαθμό η 
μικρή και στατιστικά μη σημαντική επίδραση της μεταβλητής αυτής στην 
απασχόληση καταρτισθέντων.111 Εξάλλου, όπως αναφέραμε και στο Κεφά
λαιο 5, η υπουργική απόφαση προκήρυξης του έργου θέτει όριο στις ανώ
τερες αμοιβές εκπαιδευτών και όχι στις κατώτερες. Ακόμη, η πλειονότητα 
των εκπαιδευτών, ενδεχομένως, ασκεί άλλο επάγγελμα ως κύριο, ενώ το 
δευτερεύον (ευκαιριακό) είναι εκείνο της εκπαίδευσης ανέργων, το οποίο 
ίσως να μη συγκεντρώνει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον τους. Με μεταγενέστερη 
τροποποίηση του ΕΣΔΕΚ (2004), τα όρια αφορούν πλέον μόνο την κατώτα
τη μεικτή αμοιβή, που ορίζεται στα 20 ευρώ ωριαίως. Δεν μπορούμε όμως 
να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο σύνδεσης των αποτελεσμάτων της κατάρ
τισης με άλλες παραμέτρους και όχι με τις ικανοποιητικές αμοιβές των 
εκπαιδευτών, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχουν επιπτώσεις από την παροχή 
χαμηλότερης ποιότητας υπηρεσιών από τα ΚΕΚ και όταν διαπιστώνεται 
έλλειψη κατάλληλων κινήτρων για την ενίσχυση της ποιότητας της κατάρ
τισης (Hanushek Α. Eric, 2003). 

Η μεταβλητή για τον αριθμό καταρτιζομένων ανά διοικητικό υπάλληλο 
(V38) δεν επιδρά θετικά στις προσλήψεις. Για την εκτίμηση του λόγου 
αυτού, η χρησιμοποίηση του συνόλου των διοικητικών υπαλλήλων, και όχι 
μόνο των υπαλλήλων της ειδικής υπηρεσίας των ΚΕΚ για την προώθηση 
των καταρτιζομένων στην πρακτική άσκηση και στην απασχόληση, μπορεί 

111. Κατ' εκτίμηση, οι μεικτές ωριαίες απολαβές εκπαιδευτικών δεν ξεπερνούν κατά μέσο 
όρο τα 29 ευρώ. 
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να μας οδηγεί σε λανθασμένα συμπεράσματα, στο βαθμό που η κατανομή 
των διοικητικών υπαλλήλων διαφέρει σημαντικά μεταξύ των διαφόρων δρα
στηριοτήτων των ΚΕΚ. Ο μικρός συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας 
για τη δομή και στελέχωση της υπηρεσίας για την προώθηση των καταρτι
σθέντων στην απασχόληση, που υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτει κάθε ΚΕΚ 
για να πιστοποιηθεί από το ΕΚΕΠΙΣ, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το μει
ωμένο ενδιαφέρον των υπευθύνων ορισμένων ΚΕΚ για την επάρκεια οργα
νωτικής δομής και στελέχωσης της ειδικής αυτής υπηρεσίας. 

Αντίθετα από τα παραπάνω, το μέγεθος του φορέα κατάρτισης (δυναμι
κότητα δομών των ΚΕΚ), που μετριέται με τον αριθμό ανατεθέντων προ
γραμμάτων κατάρτισης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 
ανάθεσης του έργου, στον ίδιο φορέα (V37), φαίνεται ότι έχει αρνητική 
επίδραση στις προσλήψεις καταρτισθέντων. Δηλαδή, όσο περισσότερα 
προγράμματα αναλαμβάνει να υλοποιήσει ένα ΚΕΚ, τόσο μικρότερο είναι 
το ποσοστό των καταρτισθέντων που προωθούνται στην απασχόληση. Για 
το αποτέλεσμα αυτό διατηρούμε κάθε επιφύλαξη. Μία εξήγηση που θα 
μπορούσαμε να δώσουμε είναι ότι τα μεγαλύτερα ΚΕΚ, εθνικής εμβέλειας, 
είτε δεν μπορούν να ελέγξουν ικανοποιητικά τα παραρτήματα τους στην 
περιφέρεια, είτε δεν γνωρίζουν ικανοποιητικά τα χαρακτηριστικά των τοπι
κών αγορών εργασίας στις περιοχές όπου λειτουργούν παραρτήματα, είτε 
ο μεγάλος αριθμός προγραμμάτων που ανέλαβαν ταυτόχρονα, μέσα από 
το διαγωνισμό για το εξεταζόμενο μέτρο, ή άλλους διαγωνισμούς που διε
νεργούνται παράλληλα από άλλους τελικούς δικαιούχους, να δημιουργεί 
προβλήματα στην ικανοποιητική παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Για 
παράδειγμα αναφέρουμε άλλους τελικούς δικαιούχους, όπως τις αρμόδιες 
υπηρεσίες υλοποίησης περιφερειακών προγραμμάτων, παραγωγικών 
υπουργείων, του ΟΑΕΔ κ.ά., που με τις διαδικασίες και τους όρους που 
περιγράψαμε στο Κεφάλαιο 5, επιλέγουν και αναθέτουν τη υλοποίηση προ
γραμμάτων κατάρτισης στους ίδιους πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς 
φορείς ταυτόχρονα. 

Η αρνητική επίδραση της ανεργίας παρατηρείται και σε άλλα παρόμοια 
προγράμματα κατάρτισης. Για παράδειγμα, ανάλογη είναι η εικόνα που 
εμφανίζει η επίδραση της ανεργίας στην απασχόληση των αποφοίτων του 
προγράμματος της εναλλασσόμενης κατάρτισης του ΟΑΕΔ. Η δυνατότητα 
απασχόλησης των αποφοίτων της εναλλασσόμενης κατάρτισης εμφανίζε
ται μειωμένη σε περιοχές με υψηλότερο του μέσου της χώρας δείκτη ανερ
γίας (ΟΑΕΔ, 2002). Αυτό μπορεί να συμβαίνει λόγω μειωμένης ζήτησης 
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εργασίας και, κατ' επέκταση, αδυναμίας απορρόφησης των καταρτισθέ
ντων γενικά. 

Τα ιδιωτικά ΚΕΚ εμφανίζονται λιγότερο αποτελεσματικά στην επίτευξη 
του στόχου της τοποθέτησης των καταρτισθέντων, σε σύγκριση με τα κρα
τικά, τα κλαδικά και εκείνα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Συμπερασματικά, από τη συνάρτηση παλινδρόμησης με εξαρτημένη 
μεταβλητή το ποσοστό τοποθετήσεων καταρτισθέντων (V11), του Πίνακα 
10, προκύπτει ότι τα χαρακτηριστικά των καταρτιζομένων, όπως η ηλικία, 
σε συνδυασμό με την προηγούμενη διάρκεια ανεργίας, το επίπεδο αρχικής 
εκπαίδευσης των καταρτιζομένων, η ειδικότητα που ακολουθούν και η 
ανεργία της περιοχής υλοποίησης του προγράμματος, ερμηνεύουν ένα 
μέρος των πραγματοποιούμενων προσλήψεων μετά την κατάρτιση. Από 
αντίστοιχες εργασίες με τη μέθοδο της μετα-ανάλυσης, για τη διερεύνηση 
αξιολογήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε πέντε χώρες της ΕΕ (Γερμανία, 
Βέλγιο, Ελλάδα, Γαλλία και Πορτογαλία), διαπιστώθηκε θετική σχέση και 
στατιστικά σημαντική, μεταξύ αποτελέσματος της κατάρτισης στην απα
σχόληση καταρτισθέντων (V11) και του επιπέδου αρχικής εκπαίδευσης των 
καταρτιζομένων (V51) και της μικρότερης διάρκειας ανεργίας τους, πριν 
ενταχθούν στο πρόγραμμα (V55). Αντίθετα, διαπιστώθηκε αρνητική σχέση 
με την ανεργία στην περιοχή υλοποίησης των προγραμμάτων (V61), (Erwin 
Seyfried, CEDEFOP 1998). 

Με εξαίρεση το βαθμό πιστοποίησης του ΚΕΚ, που επιδρά θετικά στις 
προσλήψεις καταρτισθέντων, το σύστημα δεν φαίνεται να έχει θετικές επι
πτώσεις στην ποιοτική αναβάθμιση της κατάρτισης και στην αποτελεσματι
κότητα της ως προς το στόχο των τοποθετήσεων των καταρτισθέντων στο 
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα του εξαμήνου. 

Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 6 της μελέτης, η εκτίμηση της επίδο
σης των ΚΕΚ, χρησιμοποιώντας τη μεταβλητή της προώθησης των καταρ
τισθέντων στην απασχόληση εντός μικρού χρονικού διαστήματος από την 
ολοκλήρωση της κατάρτισης, όπως συμβαίνει και στην παρούσα μελέτη, 
μπορεί να αποδειχθεί μη επαρκής ή μη ρεαλιστική, ακόμη δε και επιβλα
βής, εάν δεν συνοδεύεται από επαρκή ανάλυση που επεκτείνεται και πέραν 
του θμήνου ως προς το αποτέλεσμα των προσλήψεων. Δυστυχώς, δεν 
έχουμε στη διάθεση μας τέτοια πληροφόρηση. 

Συμπληρωματικά, για τον έλεγχο των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων μας ως 
προς την επίδραση δύο βασικών προσδιοριστικών παραγόντων της επίδο-
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σης των ΚΕΚ στην προώθηση των καταρτισθέντων στην απασχόληση, δηλα
δή, του βαθμού πιστοποίησης των ΚΕΚ και του βαθμού της προσφοράς 
τους στο διαγωνισμό ανάθεσης, εξετάσαμε ακόμη δύο διαφορετικά μέτρα 
κατάρτισης ανέργων με διαφορετικούς στόχους αλλά κοινή και σαφώς δια
τυπωμένη συμβατική υποχρέωση των ΚΕΚ για την πιστοποίηση των καταρ
τισθέντων από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης προσόντων. 

Α: Πρόγραμμα «Προκατάρτιση-εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε 
οικονομικούς μετανάστες» (ενότητα 5.1.1, περίπτωση 3).112 Τα χαρακτηρι
στικά των ανέργων που συμμετείχαν στο μέτρο αυτό διαφέρουν από τα 
χαρακτηριστικά των ανέργων στο εξεταζόμενο μέτρο «Κατάρτιση ανέργων 
σε πιστοποιημένα ΚΕΚ». Αυτό δεν μας εμποδίζει να συγκρίνουμε τη διαφο
ρετική επίδοση μεταξύ των ΚΕΚ ως προς την επίτευξη του διαφορετικού 
στόχου του μέτρου, δηλαδή, την επιτυχή πιστοποίηση των γνώσεων που 
απέκτησαν οι καταρτισθέντες. 

Ο μέσος αριθμός πιστοποιηθέντων ανά πρόγραμμα ήταν 76%. Εξετάζο
ντας το συντελεστή συσχέτισης μεταξύ του ποσοστού των πιστοποιηθέ
ντων μεταναστών από το Εθνικό Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του ΥΠΕΠΘ, 
στο σύνολο αυτών που συμμετείχαν στη διαδικασία πιστοποίησης ανά 
πρόγραμμα, και (α) του βαθμού πιστοποίησης του ΚΕΚ που συμμετείχε 
στην υλοποίηση του προγράμματος και (β) του βαθμού τεχνικής προσφο
ράς του ίδιου ΚΕΚ, διαπιστώσαμε ότι οι συντελεστές ήταν (0,383) και 
(0,227) αντίστοιχα, θετικοί και στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο (0,01). 

Β: Πρόγραμμα « Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες Η/Υ» (ενότη
τα 5.1.1, περίπτωση 4)113. Τα χαρακτηριστικά των ανέργων αυτών δεν δια
φέρουν από τα χαρακτηριστικά των ανέργων στο εξεταζόμενο μέτρο 
«Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ». 

Ο μέσος αριθμός πιστοποιηθέντων ανά πρόγραμμα ήταν 57%. Εξετά
ζοντας το συντελεστή συσχέτισης μεταξύ του ποσοστού των πιστοποιηθέ
ντων ανέργων από διάφορους αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης, στο 
σύνολο αυτών που συμμετείχαν στη διαδικασία πιστοποίησης ανά πρό
γραμμα, και (α) του βαθμού πιστοποίησης του ΚΕΚ που συμμετείχε στην 

112. Πηγή στοιχείων: Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Ειδική Υπηρε
σία Εφαρμογής Ενεργειών Κατάρτισης Συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ (2001-2003). 
113. Όπως προηγουμένως. 

256 



Αποτελέσματα της αξιολόγησης 

υλοποίηση του προγράμματος, και (β) του βαθμού τεχνικής προσφοράς 
του ίδιου ΚΕΚ, διαπιστώσαμε ότι οι συντελεστές ήταν (0,052) και (-0,048) 
αντίστοιχα, στατιστικά μη σημαντικοί. 

Το πρόγραμμα κατάρτισης και το εκπαιδευτικό υλικό, στην περίπτωση 
του μέτρου (Α) για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, ήταν κοινά για 
όλα τα ΚΕΚ και διατέθηκαν από τον ίδιο φορέα πιστοποίησης του ΥΠΕΠΘ, 
δηλαδή, το «Εθνικό Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας», που ανέλαβε και την 
πιστοποίηση των γνώσεων που απέκτησαν οι οικονομικοί μετανάστες. Το 
γεγονός ότι οι καταρτισθέντες έπρεπε να εξετασθούν και πιστοποιηθούν 
από τον επίσημα αναγνωρισμένο κρατικό φορέα επέδρασε θετικά στις επι
δόσεις των ΚΕΚ ως προς το αποτέλεσμα της κατάρτισης, ανάλογα με τη 
βαθμολογία της πιστοποίησης και της τεχνικής τους προσφοράς στο δια
γωνισμό ανάθεσης.114 Αντίθετα, η εικόνα που παρουσίασε το μέτρο «Βασι
κές δεξιότητες Η/Υ», με διαφορετικούς ιδιωτικούς φορείς και διαφορετικά 
συστήματα πιστοποίησης, δεν διέφερε από τα αποτελέσματα της ανάλυ
σης μας για το μέτρο «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ». 

Η ανεπάρκεια των διαθέσιμων στοιχείων και προβλήματα συγκρισιμότη-
τας μεταξύ των παραπάνω δύο μέτρων και του εξεταζόμενου «Κατάρτιση 
ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ» δεν μπορούν να μας οδηγήσουν σε 
ασφαλή συμπεράσματα και για το λόγο αυτό διατηρούμε κάποιες επιφυ
λάξεις. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις για τη σημασία της παρέμβασης ενός 
αναγνωρισμένου φορέα πιστοποίησης προγραμμάτων και προσόντων και 
την επίδραση αυτού στην ποιότητα κατάρτισης. Στην περίπτωση του 
μέτρου «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας», η διάθεση του κατάλληλου 
πιστοποιημένου προγράμματος και εκπαιδευτικών συγγραμμάτων και η 
εφαρμογή ενός αξιόπιστου συστήματος πιστοποίησης, που εφαρμόστηκε 
με ευθύνη του ίδιου φορέα, φαίνεται να συνέβαλε στην ποιότητα και απο
τελεσματικότητα του συγκεκριμένου μέτρου κατάρτισης. Ειδικά για το 
μέτρο αυτό, η επίδοση των ΚΕΚ έχει μεγάλη θετική και στατιστικά σημα
ντική συσχέτιση, τόσο με το βαθμό πιστοποίησης από το ΕΚΕΠΙΣ, όσο και 
με το βαθμό της τεχνικής τους προσφοράς στο διαγωνισμό ανάθεσης των 
προγραμμάτων. Ίσως η διάθεση πιστοποιημένων προγραμμάτων επαγγελ
ματικής κατάρτισης και συστήματος πιστοποίησης προσόντων (γνώσεων 

114. Το πρόγραμμα αυτό παρουσιάστηκε από την ελληνική αντιπροσωπεία το 2003, σε 
εκδήλωση της ΕΕ για την παρουσίαση προγραμμάτων των κρατών μελών ως «Καλών πρα
κτικών». 
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και δεξιοτήτων που απέκτησαν οι καταρτιζόμενοι), κοινά αποδεκτών από 
τους κοινωνικούς εταίρους, να έλυνε πολλά από τα προβλήματα αποτελε
σματικότητας που αντιμετωπίζει σήμερα η κατάρτιση ανέργων, με σημα
ντικότερο εκείνο της ασύμμετρης πληροφόρησης για την ποιότητα των 
προσφερόμενων υπηρεσιών κατάρτισης, μεταξύ αναθέτουσας Αρχής και 
αναδόχων. 

Το γενικότερο συμπέρασμα που προκύπτει από την ανάλυση των προσ
διοριστικών παραγόντων της ποιότητας κατάρτισης, με κριτήριο την απα
σχόληση καταρτισθέντων, στο πλαίσιο του μέτρου «Κατάρτιση ανέργων σε 
πιστοποιημένα ΚΕΚ», είναι ότι από τα στοιχεία του συστήματος κατάρτισης 
(πιστοποίηση των ΚΕΚ από το ΕΚΕΠΙΣ, διενέργεια διαγωνισμού για την επι
λογή των καλύτερων αναδόχων ΚΕΚ και εξατομικευμένη παρέμβαση για 
κάθε άνεργο από τα ΚΠΑ), τουλάχιστον κατά την περίοδο αναφοράς μας, 
μόνο ο βαθμός πιστοποίησης φαίνεται να επέδρασε θετικά στην ποιότητα 
της κατάρτισης, προς όφελος των ανέργων που καταρτίστηκαν. 

Μεγαλύτερη ήταν η επίδραση παραγόντων που συνδέονται με τα χαρα
κτηριστικά των ανέργων, όπως η ηλικία σε συνδυασμό με την προηγούμε
νη διάρκεια ανεργίας, το επίπεδο αρχικής εκπαίδευσης των καταρτιζομέ
νων, το επίπεδο ανεργίας στην περιοχή υλοποίησης ενός προγράμματος, 
καθώς και άλλοι παράγοντες που αποτελούν εργαλεία της πολιτικής για 
την επαγγελματική κατάρτιση και συνδέονται με ορισμένα χαρακτηριστικά 
των προγραμμάτων κατάρτισης, των ΚΕΚ και συγκεκριμένες ομάδες επαγ
γελμάτων (ειδικοτήτων). 

8.2.2. Περιορισμός της απώλειας διδακτικών ωρών κατά την υλοποίηση 
των προγραμμάτων κατάρτισης 

Τα διαθέσιμα στοιχεία μάς επιτρέπουν να διακρίνουμε μεταξύ δύο 
περιπτώσεων απώλειας ανθρωποωρών κατάρτισης. Η πρώτη αφορά τη 
διαρροή μαθητών από κάθε πρόγραμμα, μετά την παρέλευση του 10% 
της συνολικής διάρκειας του προγράμματος κατάρτισης. Στην περίπτωση 
αυτή ο καταρτιζόμενος που εγκατέλειψε το πρόγραμμα δεν αντικαθίστα
ται και το Δημόσιο επιβαρύνεται με το συνολικό κόστος κατάρτισης, 
εκτός του εκπαιδευτικού επιδόματος και της δαπάνης πρακτικής άσκη
σης. Η δεύτερη περίπτωση είναι γενικότερη και αφορά το σύνολο των 
ανθρωποωρών που δεν πραγματοποιήθηκαν, είτε λόγω διαρροής μαθη
τών (διακοπή παρακολούθησης της κατάρτισης, μετά τη συμπλήρωση 
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του 10% της συνολικής του διάρκειας), είτε λόγω απουσιών των καταρτι
ζομένων εντός των επιτρεπτών ορίων του 10%. Στην παρούσα ανάλυση 
επιλέξαμε τη δεύτερη γενικότερη περίπτωση. Η εξαρτημένη μεταβλητή 
εκφράζει το ποσοστό των πραγματοποιηθεισών ωρών κατάρτισης ενός 
προγράμματος, ως προς το σύνολο των εγκεκριμένων ωρών του ίδιου 
προγράμματος (V12). 

Το ποσοστό των πραγματοποιηθεισών εκπαιδευτικών ωρών επηρεάζεται: 

(α) θετικά από την κατάρτιση σε ειδικότητες Οικονομικής-Διοικητικής 
φύσεως (V43), και από το ποσοστό των ωρών πρακτικής εξάσκησης 
(V42) (αν και με φθίνοντα ρυθμό),115 

(β) αρνητικά (αν και με φθίνοντα ρυθμό) από το ποσοστό των υποδειχθέ
ντων ατόμων από τα ΚΠΑ (V23),116 το ποσοστό των προγραμμάτων που 
ανατίθενται στο ΚΕΚ (37),117 το ποσοστό των εκπαιδευτικών δαπανών 
(V39),118 από τον αριθμό καταρτιζομένων ανά διοικητικό υπάλληλο 
(V38),119 και ενδεχομένως από την πρόθεση προσλήψεων (V41).120 

115. Η συνάρτηση εμφανίζει μέγιστο στο ύψος των τιμών 42,93% με 42,975 (από τις παρα
μέτρους της πρώτης και δεύτερης εξειδίκευσης, αντιστοίχως) που είναι προδήλως παρα
πλήσιες του μέσου όρου (45,53%). 
116. Η συνάρτηση εμφανίζει ελάχιστο στο ύψος των τιμών 54,37% με 57,45% (από τις 
παραμέτρους της δεύτερης και πρώτης εξειδίκευσης, αντιστοίχως). Είναι προφανές ότι οι 
απώλειες μηδενίζονται αν το ποσοστό των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ μηδενιστεί ή προ
σεγγίσει το 100%. 
117. Ο υπολογισμός είναι εφικτός μόνο στη δεύτερη εξειδίκευση. Η συνάρτηση εμφανίζει 
ελάχιστο στο ύψος της τιμής 4,56 του ποσοστού ανατεθέντων προγραμμάτων επί του 
συνόλου των προγραμμάτων του ΚΕΚ, που είναι προφανώς μεγαλύτερη του μέσου όρου 
(1,11). Ίσως λοιπόν θα ήταν σκόπιμο ο αριθμός των προγραμμάτων που ανατίθεται σε 
κάθε ΚΕΚ να αυξηθεί ακόμα περισσότερο (ενδεχομένως πέραν του 9,12) ώστε να οδηγη
θούμε στη θετική περιοχή της συνάρτησης. Εικάζουμε ότι δημιουργούνται οικονομίες κλί-
μακος. 
118. Η συνάρτηση εμφανίζει ελάχιστο στο ύψος των τιμών 20,57% με 28,48% (από τις 
παραμέτρους της πρώτης και δεύτερης εξειδίκευσης, αντιστοίχως) που είναι προφανώς 
υψηλότερες του μέσου όρου (14,05%). Προκειμένου όμως να οδηγηθούμε στη θετική 
περιοχή της συνάρτησης υπολογίζουμε ότι το ποσοστό θα πρέπει να ξεπεράσει το 41,00% 
ή 57,16% (βάσει των παραμέτρων της πρώτης και δεύτερης εξειδίκευσης αντιστοίχως). 
119. Η συνάρτηση εμφανίζει ελάχιστο σε τιμές πολύ κατώτερες του μέσου όρου (47,20). 
Είναι προφανές ότι ο λόγος πρέπει να μειωθεί είτε με μείωση του αριθμού των καταρτιζο
μένων είτε με αύξηση του αριθμού των διοικητικών υπαλλήλων ή και με τα δύο. 
120. Η εκτίμηση βασίζεται κυρίως στην πρώτη εξειδίκευση. Η συνάρτηση εμφανίζει ελάχι
στο στο ύψος της τιμής 34,37 του ποσοστού δυναμένων να προσληφθούν βάσει εκ των 
προτέρων δηλώσεων εργοδοτών. Η εν λόγω τιμή είναι προφανώς υψηλότερη του μέσου 
όρου (15,03), όμως για να οδηγηθούμε στη θετική περιοχή της συνάρτησης θα ήταν σκό
πιμο να επιδιωχθεί η βελτίωση του δείκτη σε τιμή ανώτερη του 58,57%. 
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Από τις μεταβλητές που αντιπροσωπεύουν τα στοιχεία του συστήματος 
κατάρτισης (V21, V22, V23) μόνο η μεταβλητή V23 ασκεί επίδραση στις 
πραγματοποιηθείσες ώρες κατάρτισης και μάλιστα αρνητική. 

Με βάση τους συντελεστές παλινδρόμησης, με επιφύλαξη θα μπορού
σαμε να υποστηρίξουμε ότι οι καταρτιζόμενοι απόφοιτοι ΑΕΙ-TEI φαίνεται 
να ερμηνεύουν σημαντικό μέρος της απώλειας ανθρωποωρών κατάρτισης. 
Πιθανή εγκατάλειψη του προγράμματος ή πραγματοποίηση απουσιών, 
ενδεχομένως να εξηγείται από περισσότερες παρουσιαζόμενες εναλλακτι
κές ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης στους απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ. 
Δυστυχώς δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε εάν οι απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ 
εγκαταλείπουν την κατάρτιση επειδή βρίσκουν εργασία κατά τη διάρκεια 
της κατάρτισης, επειδή η κατάρτιση δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες 
τους, ή για κάποιο άλλο λόγο. 

Όσο περισσότερα προγράμματα αναλαμβάνει να υλοποιήσει ένα ΚΕΚ, 
τόσο μεγαλύτερη είναι η απώλεια ανθρωποωρών κατάρτισης, δηλαδή 
μεγαλύτερη διαρροή μαθητών και/ή μεγαλύτερη πραγματοποίηση απου
σιών. Μεγάλοι εκπαιδευτικοί φορείς, κυρίως εθνικής εμβέλειας, στους 
οποίους ανατίθενται πολλά προγράμματα στο πλαίσιο ενός διαγωνισμού, 
φαίνεται να μην επιτυγχάνουν το στόχο τακτικής παρακολούθησης των 
προγραμμάτων και μείωσης της διαρροής καταρτιζομένων. Το ίδιο ισχύει 
και στην περίπτωση όπου διατίθεται σχετικά περιορισμένος αριθμός διοι
κητικών υπαλλήλων, ή όταν η δηλούμενη πρόθεση εργοδοτών να απασχο
λήσουν καταρτισθέντες είναι μεγαλύτερη της πραγματικής πρόθεσης 
αφού δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 

8.2.3. Συνάφεια αντικειμένου κατάρτισης και απασχόλησης 

Το ποσοστό των απασχολουμένων σε θέσεις συναφείς με την κατάρτιση 
τους επηρεάζεται: 

(α) θετικά από την κατάρτιση σε ειδικότητες Πληροφορικής και Οικονομίας 
- Διοίκησης (V44, V43), και 

(β) αρνητικά από τα χαρακτηριστικά των ΚΕΚ που εκπορεύονται από 
κυβερνητικούς φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις (V35, V34), τα 
χαρακτηριστικά των ατόμων ηλικίας κάτω των 25 ετών που εντάσσονται 
στα προγράμματα κατάρτισης μετά από σύντομη περίοδο ανεργίας 
(V55), καθώς και τον αριθμό των καταρτιζομένων ανά διοικητικό υπάλ
ληλο στο ΚΕΚ (V38) (αν και με φθίνοντα ρυθμό, βλ. υποσημείωση 119). 
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Καμιά μεταβλητή του συστήματος (βαθμός πιστοποίησης των ΚΕΚ, γενι
κός βαθμός προσφοράς τους στο διαγωνισμό επιλογής αναδόχων και 
ποσοστού υποδείξεων ανέργων από τα ΚΠΑ), δεν φαίνεται να επιδρά θετι
κά στη συνάφεια κατάρτισης και αντικειμένου απασχόλησης. 

Η επίδραση της μεταβλητής «Καταρτιζόμενοι ανά διοικητικό υπάλληλο 
ΚΕΚ» (V38) είναι αρνητική και στατιστικά σημαντική. Δηλαδή η αναλογία 
καταρτιζομένων ανά διοικητικό υπάλληλο των ΚΕΚ επηρεάζει ευνοϊκά τη 
συνάφεια κατάρτισης και απασχόλησης. Όπως αναφέραμε, κάθε ΚΕΚ δια
θέτει Γραφείο, ειδικά στελεχωμένο, για τη συνεργασία με τους εργοδότες 
και τη διασφάλιση θέσεων πρακτικής άσκησης και προώθησης των καταρ
τισθέντων στην απασχόληση. Επιχειρήσαμε να απομονώσουμε την ειδική 
βαθμολογία του ΕΚΕΠΙΣ, για την υπηρεσία αυτή των ΚΕΚ (Γραφείο σύνδε
σης με την αγορά εργασίας και προώθησης καταρτισθέντων) και να τη χρη
σιμοποιήσουμε ως ανεξάρτητη μεταβλητή, για να δούμε κατά πόσο αποτε
λεί προσδιοριστικό παράγοντα των προσλήψεων και της συνάφειας των 
θέσεων απασχόλησης με την κατάρτιση. Αυτό ήταν αδύνατο εφόσον η 
αναλυτική βαθμολογία των ΚΕΚ για την υπηρεσία αυτή ήταν διαθέσιμη 
μετά την αξιολόγηση των ΚΕΚ από το ΕΚΕΠΙΣ, που πραγματοποιήθηκε το 
2003 και όχι για την πιστοποίηση του 2001. Δηλαδή μετά την υλοποίηση 
του εξεταζόμενου μέτρου. Η διερεύνηση αυτή θα είχε ενδιαφέρον στο 
πλαίσιο της αξιολόγησης λειτουργίας των ΚΕΚ από το ΕΚΕΠΙΣ (on going 
αξιολόγηση), αλλά κρίνουμε ότι είναι πέρα από τους σκοπούς αυτής της 
μελέτης. 

Οι επαγγελματικές ομάδες «Οικονομία - Διοίκηση» και «Πληροφορική» 
χαρακτηρίζονται από μεγάλο εύρος επαγγελμάτων και κατά συνέπεια είναι 
ευκολότερη η τοποθέτηση ανέργων σε συναφείς θέσεις εργασίας. Αντίθε
τα, η ομάδα «Τουρισμός», στην περίπτωση προσδιορισμού της συνάφειας 
κατάρτισης και απασχόλησης, δεν είχε στατιστικά σημαντική επίδραση. 
Πρόκειται για εποχικό κατά κανόνα κλάδο, όπου μόνο σε περίοδο αιχμής 
αυξάνονται οι προσλήψεις ανειδίκευτου βοηθητικού προσωπικού ή ημιειδι-
κευμένου εργατικού δυναμικού, για την κάλυψη εποχικών αναγκών. 

Αυτό που αναμέναμε ήταν η μεγαλύτερη θετική επιρροή της συνάφειας 
κατάρτισης και απασχόλησης από τη ψευδομεταβλητή για τα κλαδικά ΚΕΚ 
και κατόπιν από τα ΚΕΚ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, αναμέναμε τα 
κλαδικά ΚΕΚ, με συγκριτικό πλεονέκτημα γνώσης των επαγγελμάτων που 
αφορούν τους κλάδους τους, ως πιο εξειδικευμένα για τη διαχείριση κάλυ
ψης αναγκών ειδικευμένης εργασίας, να είχαν καλύτερα αποτελέσματα 
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στον προσδιορισμό συνάφειας κατάρτισης και απασχόλησης. Θεωρήσαμε 
επίσης ότι τα ΚΕΚ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με το συγκριτικό πλεονέ
κτημα γνώσης των τοπικών αγορών εργασίας και καλύτερων επαφών με 
τους τοπικούς παραγωγικούς φορείς, σε σύγκριση με τα ιδιωτικά περιφε
ρειακά ή εθνικής εμβέλειας ΚΕΚ, θα μπορούσαν να ανταποκριθούν καλύ
τερα. Αρνητική δε εμφανίζεται η επίδραση των κρατικών ΚΕΚ και εκείνων 
των M KO. 

Συμπερασματικά, μετά την εξέταση των αποτελεσμάτων μας (Πίνακας 
10), οι ανεξάρτητες μεταβλητές που απαρτίζουν το σύστημα κατάρτισης, 
δηλαδή ο Γενικός Βαθμός Προσφοράς του ΚΕΚ που προκύπτει από αποτε
λέσματα του διαγωνισμού επιλογής των αναδόχων του έργου από την ανα
θέτουσα Αρχή του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, 
η υπόδειξη ανέργων από τα ΚΠΑ μετά την εξατομικευμένη παρέμβαση και 
ο βαθμός πιστοποίησης των ΚΕΚ από το ΕΚΕΠΙΣ, ουσιαστικά στερούνται 
στατιστικά σημαντικής ερμηνευτικής δυνατότητας. Με άλλα λόγια, δεν επι
δρούν θετικά στην ποιότητα της παρεχόμενης κατάρτισης, όπως την έχου
με προσδιορίσει. 

Εκ των υπολοίπων κατηγοριών μεταβλητών, εκτός του συστήματος, το 
αυτό ισχύει για επιμέρους χαρακτηριστικά που συνδέονται με την: 

• Μη ολοκλήρωση σπουδών πέραν της υποχρεωτικής (V54). 

• Λήψη τίτλου ΑΕΙ, TEI, ΙΕΚ (V51, V52). 

• Καθυστερημένη ένταξη σε προγράμματα κατάρτισης των ατόμων ηλι
κίας κάτω των 25 ετών (δηλαδή, μετά από περίοδο ανεργίας άνω του 
εξαμήνου) (V56, V57). 

• Ηλικία άνω των 25 ετών (V58, V59). (Δυστυχώς η οργάνωση των στα
τιστικών στοιχείων δεν επιτρέπει τη λεπτομερέστερη εξέταση της εν 
λόγω ομάδας.) 

• Επιλογή κατάρτισης σε θέματα άλλα εκτός των Οικονομικών-Διοικητι-
κών και Πληροφορικής (V45-47). 

Δυστυχώς, αδυνατούμε να προβούμε σε σύγκριση των εκτιμήσεων μας 
με αντίστοιχες εκτιμήσεις άλλων εργασιών της διεθνούς βιβλιογραφίας. 
Δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε αντίστοιχες δημοσιευμένες ερευνητικές 
εργασίες αξιολόγησης συστημάτων κατάρτισης, με λεπτομερή ανάλυση 
του τρόπου λειτουργίας ολόκληρου του συστήματος κατάρτισης και ξεχω-
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ριστά όλων των μέτρων που το απαρτίζουν, προκειμένου να εκτιμηθεί ποιοι 
παράγοντες και σε τ ι βαθμό συμβάλλουν στην ποιοτική βελτίωση της 
κατάρτισης ανέργων. 

8.3. Αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της οιονεί αγοράς 

Με την προκήρυξη δημόσιου διεθνή διαγωνισμού με κλειστές προσφο
ρές και κριτήριο επιλογής αναδόχων τη συμφερότερη προσφορά για το 
Δημόσιο, επιδιώκεται η δημιουργία ανταγωνιστικών συνθηκών μεταξύ των 
προμηθευτών (ΚΕΚ), τόσο για τις ποιοτικές προδιαγραφές των προσφερό
μενων προγραμμάτων κατάρτισης, όσο και για τις προσφερόμενες τιμές. 

Ωστόσο, η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών κατάρτισης 
δύσκολα μπορεί να αξιολογηθεί από τον αγοραστή (Δημόσιο), ενώ δύσκο
λη είναι και η εκτίμηση του μοναδιαίου κόστους των υπηρεσιών κατάρτι
σης. Αντίθετα, οι προμηθευτές (ΚΕΚ) έχουν και για τα δύο καλύτερη πλη
ροφόρηση. Η ασυμμετρία πληροφόρησης μεταξύ αγοραστή και προμη
θευτή, σύμφωνα με τη θεωρία, αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο της συμβατι
κής τους σχέσης. Δηλαδή, με τη σύνταξη και υπογραφή συμβάσεων μετα
ξύ της αρμόδιας υπηρεσίας του Δημοσίου (Αναθέτουσα Αρχή) και των 
ΚΕΚ. Η σύμβαση περιλαμβάνει τους δεσμευτικούς όρους και τις προδια
γραφές των προσφερόμενων υπηρεσιών κατάρτισης, το συμφωνηθέν 
τίμημα των υπηρεσιών και τις συνέπειες από την μη εκπλήρωση των συμ
φωνηθέντων. Με τον έλεγχο των συντελεστών παραγωγής των υπηρεσιών 
κατάρτισης, διασφαλίζεται με έμμεσο τρόπο η ικανοποιητική ποιότητα των 
προσφερόμενων υπηρεσιών, που ελέγχονται με τον τρόπο αυτό στη βάση 
δεδομένων προδιαγραφών του ΕΣΔΕΚ. Βέβαια, στο βαθμό που η ποιότη
τα κατάρτισης δεν μπορεί να περιγραφεί και προσδιορισθεί πλήρως, τότε 
η ανεπάρκεια πληροφόρησης απλά μεταφέρεται στο περιεχόμενο της 
συμβατικής σχέσης, όπου ο έλεγχος της ποιότητας από την πλευρά του 
αγοραστή (Δημόσιο) παραμένει πολύ δύσκολος και δαπανηρός, αν όχι 
ανέφικτος. 

Το ερώτημα εδώ είναι εάν υπήρξαν θετικές επιπτώσεις από την εφαρ
μογή της λειτουργίας της οιονεί αγοράς στο χώρο της επαγγελματικής 
κατάρτισης. 

Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικής λειτουργίας της οιονεί αγοράς 
εξετάζουμε εάν ο ανταγωνισμός και η διαδικασία αξιολόγησης των τεχνι
κών και οικονομικών προσφορών μεταξύ των φορέων κατάρτισης: 
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• Εξασφάλισε οικονομικά οφέλη στο Δημόσιο, σε σύγκριση με το 
παρελθόν και με δεδομένες τις προδιαγραφές της ποιότητας των 
υπηρεσιών. 

• Προσέφερε περισσότερες δυνατότητες επιλογής των υπηρεσιών 
κατάρτισης από τους ίδιους τους ωφελούμενους (ανέργους).121 

• Υπήρξε καλύτερη ανταπόκριση των προμηθευτών στην προσαρμογή 
των προσφερόμενων υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις προτιμήσεις 
των ωφελουμένων (χρηστών των υπηρεσιών κατάρτισης), ως προς το 
είδος και την ποιότητα τους. 

• Οδήγησε στην παροχή ίσων ευκαιριών, ανάλογα με τις ανάγκες των 
ανέργων, στο πλαίσιο της ασκούμενης πολιτικής παροχής ίσων ευκαι
ριών πρόσβασης στην κατάρτιση και την απασχόληση. 

Οικονομικά οφέλη 

Συγκριτικά με την εφαρμογή των προηγούμενων αντίστοιχων προγραμ
μάτων του Β' ΚΠΣ (1994-1999), από την ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης 
κατά το έτος 1998, προέκυψαν τα ακόλουθα: 

Για παρόμοια προγράμματα του Β' ΚΠΣ της περιόδου 1994-1999, το 
κόστος ανά καταρτιζόμενο αντιστοιχούσε περίπου σε 2.500 ευρώ ανά 
καταρτιζόμενο (προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 400 ωρών ) έναντι του 
ποσού των 3.528 ευρώ (μετά την επιτρεπόμενη έκπτωση μέχρι 15%), για το 
εξεταζόμενο έργο της περιόδου 2001-2003.122 Να σημειωθεί ότι για το εξε
ταζόμενο έργο το 80% περίπου των προμηθευτών είχε εξαντλήσει το επι
τρεπόμενο ποσοστό έκπτωσης του 15%, με ασήμαντη διαφοροποίηση των 
οικονομικών τους προσφορών. Με έτος βάσης το 2001, το κόστος ανά 
καταρτιζόμενο για το εξεταζόμενο μέτρο είναι περίπου 13% υψηλότερο 
από εκείνο της περιόδου του Β' ΚΠΣ. Στην πραγματικότητα, παρά την 
έκπτωση 15% επί των οικονομικών προσφορών του συνόλου σχεδόν των 
αναδόχων, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα εάν υπήρξε οίκο

ι 21. Έχουμε ήδη δηλώσει ότι στην παρούσα μελέτη δεν εξετάζουμε την πλευρά της ζήτη
σης (απόψεις εργοδοτών). 
122. Το μέσο ωριαίο κόστος των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτι
σης, ανά καταρτιζόμενο, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 4.000 δρχ. (11,74 ευρώ) για 
τις κοινές περιπτώσεις ανέργων (90% των ανέργων) και 5.500 δρχ. (16,2 ευρώ) για άτομα 
ειδικών κατηγοριών (10% των ανέργων). Επομένως η παρακολούθηση του προγράμματος 
διάρκειας 400 ωρών κοστίζει 4.150 ευρώ ανά καταρτιζόμενο. Μετά την έκπτωση 15%, προ
ϋπολογιστικά, το κόστος εκτιμάται σε 3.528 ευρώ/καταρτιζόμενο. 
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νομικό όφελος από τον ανταγωνισμό κόστους, διότι το πραγματικό κόστος 
των υπηρεσιών είναι άγνωστο στην αναθέτουσα Αρχή. 

Για παρόμοια προγράμματα του Β' ΚΠΣ, το ποσοστό των τοποθετήσεων 
είχε εκτιμηθεί σε 25% των καταρτιζομένων, έναντι 22,3% για το εξεταζόμε
νο έργο και το ποσοστό των προσληφθέντων σε θέσεις συναφείς με την 
κατάρτιση είχε εκτιμηθεί στο 50% των προσληφθέντων, έναντι 47,28% για 
το εξεταζόμενο έργο. 

Από την αξιολόγηση του Εργαστηρίου Διαχείρισης της Γνώσης του 
Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Αξιολόγηση της κατάρτισης στο Γ' ΚΠΣ», 
προκύπτει το συμπέρασμα ότι: «Στην περίπτωση που ακολουθείται το 
ΕΣΔΕΚ, η διακύμανση του μοναδιαίου κόστους είναι μάλλον ασήμαντη. 
Αντίθετα, όταν δεν ακολουθείται το ΕΣΔΕΚ (είτε επειδή εξαιρείται το σχε
τικό μέτρο είτε επειδή εξαιρείται ο Τελικός Δικαιούχος), τότε η διακύμαν
ση του κόστους είναι μεγάλη. Και συμπληρώνει ότι «Οι ιδιωτικοί φορείς 
(πιστοποιημένα ΚΕΚ) παρέχουν πιο ακριβή κατάρτιση σε σχέση με την 
«Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» (θυγατρική του ΟΑΕΔ)... Ωστόσο, οι ιδιω
τικοί φορείς παρουσιάζουν γενικά υψηλότερα ποσοστά υλοποίησης του 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου». 

Κατά την άποψη μας, από τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτει ότι η 
διαδικασία πιο συμφέροντος διαγωνισμού για το Δημόσιο αποτυγχάνει, 
αφού προκύπτουν ασήμαντες διαφορές κόστους ή υψηλότερο κόστος σε 
σχέση με την κατάρτιση που παρέχουν τα ΚΕΚ-ΟΑΕΔ «Επαγγελματική 
Κατάρτιση Α.Ε.». Βέβαια αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι ιδιωτι
κοί φορείς παρουσιάζουν γενικά υψηλότερα ποσοστά υλοποίησης του 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Δεν αμφιβάλλουμε ότι η απορρο
φητικότητα κρίνεται ικανοποιητική, ωστόσο, τα αποτελέσματα της κατάρτι
σης ανέργων είναι άγνωστα. Επομένως, δεν μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι 
το υψηλότερο κόστος των ιδιωτικών ΚΕΚ οφείλεται στην ποιοτικά ανώτερη 
προσφερόμενη κατάρτιση από τα ΚΕΚ. Εάν δε, πέραν των προαναφερθέ
ντων, η προτεραιότητα κατάρτισης δεν αφορά ανέργους με τα λιγότερα 
προσόντα και τις περιοχές υψηλότερης ανεργίας, τότε με την εφαρμογή 
της οιονεί αγοράς, όπως τουλάχιστον λειτουργεί σήμερα, δεν εξυπηρετεί
ται και από την άποψη αυτή το δημόσιο συμφέρον. 

Άρα, για το ίδιο μέτρο της κατάρτισης ανέργων και για τα ίδια χαρακτη
ριστικά ωφελουμένων, μεταξύ των δύο περιόδων, δεν προκύπτει καλύτερη 
σχέση κόστους ανά καταρτιζόμενο και αποτελέσματος κατά την εξεταζό
μενη περίοδο 2001-2003, λόγω εφαρμογής της οιονεί αγοράς. Για το απο-
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τέλεσμα αυτό πρέπει να διατηρήσουμε επιφυλάξεις, δεδομένου ότι θα 
έπρεπε να κάνουμε αντίστοιχες συγκρίσεις και για το διοικητικό κόστος 
εφαρμογής του μέτρου, πριν και μετά την εφαρμογή της οιονεί αγοράς. 
Τέτοια στοιχεία πρόσθετου διοικητικού κόστους δεν διαθέτουμε (κόστος 
διενέργειας διαγωνισμού, λειτουργίας των ειδικών υπηρεσιών εφαρμογής 
και παρακολούθησης των συμβάσεων, αμοιβής αξιολογητών προγραμμά
των και εκπαιδευτών, για την ένταξη τους στο Μητρώο, αξιολογητών των 
δομών ΚΕΚ, κ.ο.κ.). 

Δυνατότητα επιλογής 

Από τις ενδεικτικές ειδικότητες που προκηρύχθηκαν, ανά θεματική ενό
τητα και γεωγραφική περιοχή, την πρώτη επιλογή επαγγελμάτων ανά 
περιοχή πραγματοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής, στη βάση διαφό
ρων πηγών πληροφόρησης (στοιχεία κενών θέσεων εργασίας ΟΑΕΔ, μελέ
τες ΠΑΕΠ-ΑΕ ή ειδικών εμπειρογνωμόνων, κ.ά). Σε δεύτερο στάδιο, επιλο
γή μεταξύ των επαγγελμάτων, που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη, 
πραγματοποιεί το ΚΕΚ, προκειμένου να υποβάλλει τη σχετική προσφορά. 
Ο άνεργος, στο πλαίσιο της εξατομικευμένης παρέμβασης και σε συνερ
γασία με τον εργασιακό σύμβουλο του ΚΠΑ, συναποφασίζουν για την επι
λογή του επαγγέλματος, αλλά περιοριζόμενοι μόνο στα προγράμματα 
εκείνα που πρόκειται να υλοποιηθούν από κάποιο ΚΕΚ στην περιοχή μόνι
μης κατοικίας του ανέργου. Δηλαδή ο άνεργος μπορεί να επιλέξει μόνο 
από τα προγράμματα εκείνα που πρόκειται να υλοποιήσει ένα συγκεκριμέ
νο ΚΕΚ, το συγκεκριμένο χρόνο επιλογής και στη συγκεκριμένη περιοχή 
μόνιμης κατοικίας του. Άρα, ουσιαστικά οι δυνατότητες επιλογής της ειδι
κότητας και του φορέα κατάρτισης από τους ανέργους είναι αρκετά περιο
ρισμένες. 

Ανταπόκριση των προμηθευτών (ΚΕΚ) στις προτιμήσεις των ωφελουμένων 

Εάν οι άνεργοι πράγματι είχαν τη δυνατότητα επιλογής του προγράμ
ματος που θα παρακολουθήσουν ή του φορέα κατάρτισης, θα υπήρχε η 
δυνατότητα καταγραφής των προτιμήσεων τους ως προς τα προγράμμα
τα και το φορέα κατάρτισης. Στην περίπτωση δε ύπαρξης ανταγωνισμού 
μεταξύ των ΚΕΚ για την ανάληψη μεγαλύτερου έργου, θα επεδίωκαν να 
προσαρμόσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες κατάρτισης στις προτιμή-
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σεις της ζήτησης, δηλαδή στις εκδηλούμενες προτιμήσεις των ανέργων 
και των εργοδοτών. Η έλλειψη του κατάλληλου κινήτρου προς την κατεύ
θυνση αυτή μάς αφαιρεί και τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων της 
κατάρτισης. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει το κατάλληλο κίνητρο για τα ΚΕΚ, 
ώστε, ανταγωνιζόμενα για την αύξηση του ανατεθέντος έργου, να δραστη
ριοποιούνται προς την επιθυμητή κατεύθυνση ποιοτικής βελτίωσης και 
πελατοκεντρικής προσέγγισης για το προσφερόμενο έργο. 

Σήμερα, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής διενεργούμενης εσωτερικής 
αξιολόγησης που αναλαμβάνουν τα ΚΕΚ, η πληροφόρηση για το βαθμό 
ικανοποίησης των ανέργων από την κατάρτιση (για το περιεχόμενο ενός 
προγράμματος, την εκπαιδευτική διαδικασία, το θεωρητικό και πρακτικό 
μέρος της εκπαίδευσης και την ικανοποίηση τους από τους εκπαιδευτές), 
παρέχεται από τους καταρτιζόμενους και γίνεται γνωστή στο συγκεκριμέ
νο μόνο ΚΕΚ που τους κατάρτισε. Οι ανάγκες των εργοδοτών και ο βαθμός 
ικανοποίησης τους δεν γίνονται ευρύτερα γνωστά. Επομένως, οι οποιεσ
δήποτε προτιμήσεις των χρηστών για τις υπηρεσίες κατάρτισης δεν γίνο
νται ευρύτερα γνωστές στο σύνολο των ανταγωνιζόμενων ΚΕΚ και στην 
αναθέτουσα Αρχή. Εξάλλου, το έργο που διεκδικούν τα ΚΕΚ και η υπογρα
φή συμβάσεων με το Δημόσιο δεν εξαρτάται από τις επιλογές-προτιμήσεις 
των ανέργων και των εργοδοτών (ωφελουμένων των υπηρεσιών), αλλά από 
τις διαδικασίες ανάθεσης έργου από την αναθέτουσα αρχή (Ειδική Υπηρε
σία Εφαρμογής του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα
σίας). Η Υπηρεσία αυτή δεν έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας και αξιοποί
ησης των πληροφοριών που προέρχονται από τους καταρτιζόμενους και 
τους εργοδότες, ώστε να λαμβάνονται υπόψη στις προκηρύξεις για την 
ανάθεση προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων. Εξαίρεση αποτελεί η εκτά
κτως διενεργηθείσα δειγματοληπτική έρευνα της ΠΑΕΠ ΑΕ, ειδικά για τη 
ζήτηση ειδικοτήτων (μεγέθους δείγματος 6.200 επιχειρήσεων). 

Εξάλλου, τα ΚΕΚ δεν έχουν κανένα κίνητρο προσαρμογής τους στις 
προτιμήσεις των ανέργων ή των εργοδοτών, διότι το παραδοτέο δεν είναι 
οι τοποθετήσεις ανέργων μετά την κατάρτιση, που θα σήμαινε ικανοποίη
ση και των δύο πλευρών από την κατάρτιση, αλλά η αποδεδειγμένη πραγ
ματοποίηση των παραδοτέων (ανθρωποωρών κατάρτισης), σύμφωνα με τη 
σύμβαση ανάθεσης έργου. 

Τα θέματα στα οποία αναφερθήκαμε παραπάνω απασχολούν πολλά 
άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Για παράδειγμα, από 1-1-2003 ξεκίνησε στη Γερ
μανία η εφαρμογή συστήματος παροχής κουπονιού κατάρτισης σε άνερ-
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γους. Την ευθύνη της επιλογής της ειδικότητας και του κέντρου κατάρτι
σης έχει ο ίδιος ο άνεργος. Για την εξασφάλιση του ανταγωνισμού μεταξύ 
των κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης (ΚΕΚ), με την ελεύθερη επιλογή 
του ΚΕΚ και της ειδικότητας από τον ενδιαφερόμενο, η ανάθεση προγραμ
μάτων και το ύψος χρηματοδότησης στα Κέντρα Κατάρτισης εξαρτάται 
από την εκδηλούμενη ζήτηση και την πληροφόρηση των Δημοσίων Υπηρε
σιών Απασχόλησης ως προς τα αποτελέσματα των τοποθετήσεων των 
καταρτισθέντων, σε σχέση και με τις συνθήκες των τοπικών αγορών εργα
σίας και ως προς τα αποτελέσματα προηγούμενων προγραμμάτων που 
υλοποιήθηκαν από τα κέντρα αυτά123. Επίσης, στη Γερμανία, η σημασία της 
καταγραφής και της πρόβλεψης ειδικοτήτων δεν θεωρείται μόνο σημαντι
κή για την αποφυγή έλλειψης ειδικοτήτων με αρνητικές συνέπειες στην 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων αλλά και για την αποφυγή χαμηλής 
απόδοσης της επένδυσης στην κατάρτιση ανέργων και την αποθάρρυνση 
των καταρτισθέντων.124 

Στην Αυστρία, οι ΔΥΑ συνεργάζονται με ιδιωτικά ΚΕΚ για την εγγραφή 
ανέργων που επιλέγουν ειδικότητα άλλη από αυτές που παρέχουν τα δημό
σια ΚΕΚ. Η κατάρτιση ανέργων θεωρείται επιτυχής στην Αυστρία και στην 
Αγγλία όταν προσφέρει λύση στον άνεργο, εφόσον το είδος των επαγγελ
μάτων συνδυάζεται με το είδος της εργασίας που ζητείται.125 

Προώθηση της αρχής της ισότητας 

Το σύστημα επιλογής των ανέργων που διαθέτουν τα ΚΕΚ αξιολογείται 
και βαθμολογείται κατά την πιστοποίηση τους από το ΕΚΕΠΙΣ. Η διαδικα
σία και τα κριτήρια επιλογής των ανέργων, που εφαρμόζουν τα ΚΕΚ, δεν 
ακολουθούν τις προτεραιότητες της ασκούμενης πολιτικής απασχόλησης 
αλλά βασίζονται στην αξιοκρατική μάλλον αντίληψη για την επιλογή ανέρ
γων, με την εφαρμογή των τεστ ικανότητας, προσωπικότητας, αντίληψης, 
συνεργατικότητας, βαθμού ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα, το εκπαι
δευτικό επίπεδο των ανέργων, την προσαρμοστική τους ικανότητα κ.ά. Τα 
ΚΕΚ, προκειμένου να προωθήσουν επιτυχώς τους καταρτισθέντες σε επι
χειρήσεις για την πρακτική άσκηση και στη συνέχεια στην απασχόληση, 

123. ΕΕΟ, Autumn 2003, σελ. 21. 
124. ΕΕΟ, Spring 2002. 
125. ΕΕΟ, Autumn 2003, σελ. 30. 
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δικαιολογούνται να εφαρμόζουν κριτήρια επιλογής όπως τα προαναφερθέ
ντα. Εξάλλου τα ΚΕΚ δεν μπορούν να αγνοήσουν την πλευρά της ζήτησης 
και τις προτιμήσεις των εργοδοτών, όταν μάλιστα πιστοποιούνται όχι μόνο 
για την κατάρτιση ανέργων αλλά και εργαζομένων. Στην περίπτωση όμως 
αυτή το μηδενικό αποτέλεσμα αναμένεται να είναι σημαντικό. 

Με εξαίρεση το επίπεδο αρχικής εκπαίδευσης που είναι δεδομένο για 
κάθε ειδικότητα από την προκήρυξη του προγράμματος, οι εργασιακοί 
σύμβουλοι των ΚΠΑ-ΟΑΕΔ λαμβάνουν υπόψη τους τις ομάδες στόχους, τις 
προτεραιότητες του ΕΠΑΕΚ, στο πλαίσιο της εξατομικευμένης προσέγγι
σης των ανέργων. Έτσι, τα κριτήρια των ΚΠΑ είναι προσανατολισμένα 
στους ανέργους με τη μεγαλύτερη ανάγκη (ομάδες στόχοι) και στις προ
τεραιότητες και κατευθύνσεις της ασκούμενης πολιτικής, ενώ των ΚΕΚ 
στους ανέργους με τη μεγαλύτερη πιθανότητα να ολοκληρώσουν την 
κατάρτιση, να προσαρμοσθούν στις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης και 
να προσληφθούν μετά την κατάρτιση. Ωστόσο, ένας από τους κεντρικούς 
στόχους του μέτρου κατάρτισης ανέργων, και γενικότερα των ενεργητικών 
μέτρων, είναι η επιλεκτική υποστήριξη ανέργων με τις μεγαλύτερες ανά
γκες για να αποφευχθεί η περιθωριοποίηση τους, αντί εκείνων που θα μπο
ρούσαν να απασχοληθούν και χωρίς την κατάρτιση. Στη δεύτερη περίπτω
ση διατρέχουμε τον κίνδυνο να καταρτίζουμε εκείνους με τις περισσότερες 
δυνατότητες απασχόλησης και χωρίς την ανάγκη της κατάρτισης, ώστε να 
προκύπτει το «μηδενικό αποτέλεσμα» (deadweight effect). Από τα αποτελέ
σματα των αναλύσεων μας προέκυψε ότι οι καταρτισθέντες άνεργοι που 
ωφελήθηκαν περισσότερο από τις προσλήψεις μετά την κατάρτιση ήταν οι 
απόφοιτοι ΑΕΙ-TEI, με τη μικρότερη διάρκεια προηγούμενης ανεργίας και 
σε περιοχές με ανεργία μικρότερη του μέσου της χώρας. 

Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας μελέτης, σύμφωνα με 
τη βιβλιογραφία, είναι συνήθης η πρακτική των εκπαιδευτικών φορέων που 
υποχρεούνται να παρουσιάσουν αποτελέσματα τοποθετήσεων μετά την 
κατάρτιση, να διακρίνουν και επιλέγουν υποψήφιους μεταξύ των ικανοτέ
ρων, προκειμένου να ανταποκριθούν στην υποχρέωση που αναλαμβάνουν. 
Το πρόβλημα αυτό συχνά επιλύεται με τη διαφοροποίηση της τιμής τηςαν-
θρωποώρας κατάρτισης ανά κατηγορία καταρτιζομένων, την παροχή οικο
νομικού κινήτρου στους φορείς που προωθούν άτομα με λιγότερες ικανό
τητες, ή ακόμη την εφαρμογή συστήματος πριμοδότησης των δύσκολων 
περιπτώσεων, σύμφωνα με ορισμένα χαρακτηριστικά των ανέργων (ηλικία, 
μακροχρόνια ανεργία, άτομα με ειδικές ανάγκες κ.ο.κ.). Τα κράτη μέλη της 
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ΕΕ εφαρμόζουν μια επιλεκτική πολιτική. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 
των ανέργων επιλέγεται και ο τρόπος ή το είδος παρέμβασης, καθώς και ο 
τρόπος χρηματοδότησης των ενεργειών τους, για την προώθηση εκείνων 
των ανέργων που κρίνουν ότι πρέπει να βοηθηθούν περισσότερο. 

Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Απα
σχόλησης (ΕΕΟ)126: 

Στο Βέλγιο, από τις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας καταβάλλεται μεγα
λύτερη προσπάθεια για καλύτερο προσδιορισμό των ανέργων με περισσό
τερη ανάγκη, που θα ωφεληθούν από προγράμματα απασχόλησης και 
κατάρτισης, όπως ενήλικες, αλλοδαποί, άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Στην Ιταλία το 2003, με νομοθετική ρύθμιση, δόθηκε προτεραιότητα 
στους νέους, τις γυναίκες και τους μακροχρόνια άνεργους, ως προς τη συμ
μετοχή τους σε προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης και κατάρτισης. 

Στην Πορτογαλία, από το 2001 αξιοποιούνται οι θέσεις εργασίας στο μη 
κερδοσκοπικό τομέα και σε τοπικό επίπεδο, με τη βοήθεια και των MME 
(μακροχρόνια άνεργοι και ευπαθείς ομάδες χωρίς ακριβή προσδιορισμό). 

Στη Σουηδία, προτεραιότητα έχουν οι άνεργοι νέοι χωρίς προσόντα, οι 
ενήλικες και οι μετανάστες, 

Στην Αγγλία, προτεραιότητα έχουν οι ενήλικες, άτομα με ειδικές ανά
γκες, και οι μονογονεϊκές οικογένειες. 

Στη Γερμανία προτεραιότητα έχουν οι μακροχρόνια άνεργοι και οι ενή
λικες. 

Βέβαια, σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις απλά δηλώνεται και 
πάλι η προτεραιότητα. Από το τελικό όμως αποτέλεσμα αξιολογήσεων λει
τουργίας της οιονεί αγοράς σε αρκετές χώρες της ΕΕ (π.χ. Αγγλία, Ολλαν
δία, Δανία) δεν φαίνεται να ικανοποιείται ο όρος της προτεραιότητας για 
συγκεκριμένες ομάδες στόχους, όταν η επιλογή αυτών των ομάδων στό
χων δεν συνοδεύεται και από τα κατάλληλα κίνητρα προς τους ιδιωτικούς 
φορείς υλοποίησης, όπως π.χ. η διαφοροποίηση του μοναδιαίου κόστους 
ανά κατηγορία ομάδων στόχων. Στην περίπτωση του εξεταζόμενου προ
γράμματος κατάρτισης, για παράδειγμα, το ανά καταρτιζόμενο τίμημα της 
σύμβασης είναι το ίδιο. Δηλαδή, σε ένα πρόγραμμα που προβλέπεται η 
συμμετοχή βραχυχρόνια ή μακροχρόνια ανέργων, ή ακόμα, αποφοίτων 
ΑΕΙ, λυκείου, ή γυμνασίου, το τίμημα ανά καταρτιζόμενο δεν διαφοροποι
είται. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση ατόμων ειδικών κατηγοριών (άτομα 

126. ΕΕΟ, Review, Spring 2001-2003. 
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με ειδικές ανάγκες, πολιτικοί πρόσφυγες μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 
ετών, κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών κ.ά.). Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, 
όπως έχει προκύψει από την ανάλυση μας, ο στόχος συμμετοχής αυτής 
της κατηγορίας των ανέργων (κατά 10%) ικανοποιήθηκε απόλυτα, τουλάχι
στον ως προς τη συμμετοχή τους στα προγράμματα, δεδομένου ότι το 
τελικό αποτέλεσμα απασχόλησης δεν το γνωρίζουμε. Η αξιολόγηση, ως 
διαδικασία διαρκούς βελτίωσης της αποδοτικότητας των μέτρων, δεν προ
βλέπεται στο στάδιο του σχεδιασμού τους. 

Συμπερασματικά, η εφαρμογή της οιονεί αγοράς στην επαγγελματική 
κατάρτιση δεν έφερε κάτι το καινούργιο σε σχέση με αυτό που ίσχυε 
κατά το παρελθόν, δηλαδή κατά την περίοδο υλοποίησης των προγραμ
μάτων κατάρτισης του Α' ΚΠΣ (1988-1993) και Β' ΚΠΣ (1994-1999), από 
τα ιδιωτικά ΚΕΚ, ή τα ΚΕΚ του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των οργανώ
σεων εργαζομένων και εργοδοτών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. 
Δεν διακρίνουμε κανένα στοιχείο ανταγωνισμού, με την εισαγωγή των 
αρχών της αγοράς, ή κάποια πελατοκεντρική προσέγγιση των ΚΕΚ στην 
παραγωγή των υπηρεσιών κατάρτισης. Συνεπώς, δεν προκύπτουν οφέλη 
από την εφαρμογή της οιονεί αγοράς, όπως λειτουργεί σήμερα, τόσο για 
τους αποδέκτες των υπηρεσιών, όσο και για το Δημόσιο. Φυσικά η λύση 
δεν είναι η επιστροφή στο παλαιό σύστημα. Όπως κάθε αγορά έχει ατέ
λειες, έτσι και η οιονεί αγορά κατάρτισης έχει τις δικές της ατέλειες. 
Απαιτείται η αποτελεσματική κρατική παρέμβαση για τον ορθολογικό 
τρόπο λειτουργίας της, με τη δημιουργία και ενίσχυση των ανταγωνιστι
κών συνθηκών. Με την εισαγωγή κατάλληλων κινήτρων για τους προμη
θευτές των υπηρεσιών και τους πελάτες (δημόσιες Υπηρεσίες, άνεργοι 
και εργοδότες), που θα οδηγούν στο επιθυμητό αποτέλεσμα, σαφώς 
προσδιορισμένο ποσοτικά και ποιοτικά. Απαιτείται η καθιέρωση κινήτρων 
που θα προσελκύσουν ανέργους για τη βελτίωση των προσόντων τους 
και θα κατευθύνουν τη συμπεριφορά των προμηθευτών για οικονομικότε
ρες και ποιοτικά καλύτερες υπηρεσίες, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των 
δικαιούχων των υπηρεσιών αυτών. Με το κριτήριο αυτό θα πρέπει να 
κατανέμεται το έργο της υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης ανέρ
γων στα πιστοποιημένα ΚΕΚ. 

8.4. Προσέγγιση της σχέσης κόστους και αποτελέσματος 

Η δαπάνη του μέτρου «Κατάρτιση ανέργων από τα πιστοποιημένα ΚΕΚ» 
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ανήλθε στο ποσό των 102 εκ. ευρώ. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, στην 
παρούσα μελέτη, δεν εξετάζουμε άμεσα ή έμμεσα ατομικά βραχυχρόνια 
οφέλη, πέραν αυτών που καθορίσαμε στο πλαίσιο της μεθοδολογίας μας. 
Ούτε προβαίνουμε στην εκτίμηση οικονομικών ή άλλων ωφελειών των 
καταρτισθέντων, που πιθανόν να προέκυψαν πέρα από την εξεταζόμενη 
περίοδο. Δεν εξετάζουμε επίσης τυχόν μακροοικονομικά οφέλη που προέ
κυψαν από την κατάρτιση. 

Από το μέτρο προέκυψαν σχετικά μικρά οικονομικά οφέλη για το Δημό
σιο, τα οποία αποδίδονται σχεδόν αποκλειστικά στο συμψηφισμό του επι
δόματος ανεργίας, εκείνων των ανέργων που επέλεξαν να καταρτισθούν, 
με το εκπαιδευτικό βοήθημα. Το όφελος όμως προκύπτει μόνο εφόσον οι 
επιδοτούμενοι άνεργοι απασχοληθούν μετά την κατάρτιση. Διαφορετικά, 
εφόσον παραμένουν άνεργοι, συνεχίζουν την άσκηση του δικαιώματος επι
δότησης της ανεργίας έως την εξάντληση του δικαιώματος αυτού. 

Επομένως, δεν μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι προκύπτει κάποιο σημα
ντικό οικονομικό όφελος από τη μη καταβολή και το συμψηφισμό του επι
δόματος ανεργίας στους συμμετέχοντες στα προγράμματα επιδοτούμε
νους ανέργους. Εξάλλου, από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων 
στον ΟΑΕΔ, λιγότεροι από τους μισούς θεμελιώνουν δικαίωμα είσπραξης 
επιδόματος ανεργίας. Οι περισσότεροι δε από τους δικαιούχους επιδόμα
τος ανήκουν στην κατηγορία ανέργων λόγω εποχικότητας, π.χ. ξενοδο
χοϋπάλληλοι, οικοδόμοι, εργάτες γης, ή λόγω της απασχόλησης τους με 
επαναλαμβανόμενες συμβάσεις ορισμένου χρόνου, όπως είναι π.χ. οι ανα
πληρωτές καθηγητές. Οι άνεργοι αυτοί, κατά κανόνα, δεν ανήκουν στην 
κατηγορία των καταρτιζομένων. Έτσι, οι επιδοτούμενοι άνεργοι από τον 
ΟΑΕΔ εμφανίζουν μικρή συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης. Το 
ποσοστό αυτών που επιθυμούν τη συμμετοχή τους, με αναστολή της επι
δότησης ανεργίας, υπολογίζεται σε λιγότερο από 10% του συνόλου των 
καταρτιζόμενων. Συνήθως, οι άνεργοι συμμετέχουν στα προγράμματα 
κατάρτισης, είτε μετά την εξάντληση του δικαιώματος είσπραξης του επι
δόματος ανεργίας, είτε εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν 
θεμελιώνουν δικαίωμα επιδότησης ανεργίας. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, το συνολικό ύψος των επιδομάτων ανερ
γίας για περίπου 2.300 δικαιούχους (10% των καταρτιζομένων) με μέσο 
μηνιαίο επίδομα ανεργίας 350 ευρώ και διάρκεια κατάρτισης τεσσάρων 
μηνών, εκτιμήθηκε κατά προσέγγιση στο ποσό των 3,2 εκ. ευρώ. Η δαπάνη 
αυτή δεν προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά μπορεί να 
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θεωρηθεί ως κοινωνική δαπάνη του ΟΑΕΔ που επιβαρύνει εργοδότες και 
εργαζόμενους. 

Τα φορολογικά έσοδα του Δημοσίου από τη φορολόγηση των μισθών 
των εργαζομένων μετά την κατάρτιση, ή των εκπαιδευτικών τους επιδομά
των κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, εκτιμάται ότι είναι ασήμαντα εάν 
λάβουμε υπόψη τα χαμηλά επίπεδα μισθών των προσληφθέντων μετά την 
κατάρτιση, το επίπεδο των εκπαιδευτικών επιδομάτων, το αφορολόγητο 
όριο του εισοδήματος μισθωτών, τον περιορισμένο αριθμό απασχολουμέ
νων σε σχέση με το σύνολο των καταρτιζομένων και την αβεβαιότητα της 
διάρκειας της απασχόλησης τους. 

Θα έπρεπε στο σημείο αυτό να κάνουμε και εκτιμήσεις ανάλογες για 
εκείνους τους ανέργους, που με τη βοήθεια της κατάρτισης απασχολού
νται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σε συναφείς με την κατάρτιση δραστη
ριότητες. Δυστυχώς δεν διαθέτουμε τέτοια στοιχεία και δεν μπορούμε να 
κάνουμε ανάλογες εκτιμήσεις. 

Οι ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ των απασχολουμένων μετά την 
κατάρτιση δεν αποτελούν οικονομικό κοινωνικό όφελος, αν λάβουμε μάλι
στα υπόψη την ευνοϊκή ρύθμιση και επιβάρυνση του ΙΚΑ που ασφαλίζει το 
σύνολο των καταρτιζομένων για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή 
τους κάλυψη κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, με χαμηλή εισφορά 6% επί 
των εκπαιδευτικών επιδομάτων. 

Στο κόστος του προγράμματος θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και το 
διοικητικό κόστος εφαρμογής. Δηλαδή, ένα μέρος του κόστους λειτουρ
γίας των ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας και το κόστος διενέργειας του διαγωνισμού (αμοιβές αξιολο-
γητών, επιτροπών, κλπ.). Η δαπάνη αυτή, λόγω έλλειψης των αναγκαίων 
πληροφοριών, δεν μπορεί να εκτιμηθεί. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, και με δεδομένη την αδυναμία μας, λόγω 
έλλειψης συστήματος πιστοποίησης προσόντων, να εκτιμήσουμε τα τυχόν 
οφέλη από την ποιοτική βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρ
τισθέντων, περιοριστήκαμε μόνο στο μεικτό αποτέλεσμα της απασχόλησης 

127. Πρόκειται για το μεικτό αποτέλεσμα απασχόλησης, εφόσον δεν εξετάσαμε εάν η απα
σχόληση των καταρτισθέντων έγινε σε βάρος άλλων ήδη εργαζομένων, ή προτιμήθηκαν 
έναντι άλλων μη καταρτισθέντων ανέργων, ή ακόμη, εάν θα προσλαμβάνονταν ούτως ή 
άλλως (χωρίς την κατάρτιση). 
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Η καθαρή δαπάνη ανά απασχολούμενο ανήλθε στο ποσό των 19.160 
ευρώ.128 Από αυτό προκύπτει ότι με αποκλειστικό κριτήριο την απασχόλη
ση, το εξεταζόμενο έργο είναι κατά πολύ δαπανηρότερο άλλων μέτρων 
που συνδέονται άμεσα με την απασχόληση των ανέργων, όπως είναι τα 
μέτρα «Επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέρ
γων», ή «Επιχορήγηση νέων ελεύθερων επαγγελματιών», ή, ακόμη, το 
πρόγραμμα «Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας». 

Κατανομή των δαπανών μεταξύ εκπαιδευτικού και μη εκπαιδευτικού έργου 

Εξετάζοντας την κατανομή του προϋπολογισμού του μέτρου «Κατάρτι
ση Ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ» στις διάφορες κατηγορίες δαπανών 
στα υποέργα αυτού, δηλαδή στους εκπαιδευτικούς φορείς, διαπιστώνου
με τα ακόλουθα: 

Όπως προκύπτει από τα προϋπολογιστικά στοιχεία του Πίνακα 11 που 
ακολουθεί, ποσοστό 40,2% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου 
διατίθεται κατά κύριο λόγο στα εκπαιδευτικά επιδόματα των ανέργων και 
στις αναλογούσες εισφορές (περίπου 41 εκ. ευρώ έναντι του συνολικού 
ποσού του προϋπολογισμού που ανέρχεται σε 102 εκ. ευρώ). Τα εκπαι
δευτικά επιδόματα αποτελούν μεταβιβαστικές πληρωμές με προϋπολογι
σμό 41,1 εκ. ευρώ. Το ύψος της δαπάνης αυτής, απολογιστικά, εξαρτάται 
από τον αριθμό των καταρτιζομένων στα ΚΕΚ και από το σύνολο των 
ανθρωποωρών κατάρτισης που πραγματοποιήθηκαν. Το ποσοστό των 
δαπανών για αμοιβές εκπαιδευτών είναι μόλις 18,5% του προϋπολογισμού 
του έργου. 

Το ποσοστό των μη ελέγξιμων δαπανών «Λοιπά» ανέρχεται προϋπολο
γιστικά σε ποσοστό 41,4% του συνόλου του προϋπολογισμού του έργου 
και αποτελεί τη μεγαλύτερη κατηγορία δαπάνης. Στην κατηγορία αυτή 
συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες αμοιβής των επιχειρήσεων πρακτικής 
άσκησης (περίπου 7,5 εκ. ευρώ) και μία σχετικά μικρή δαπάνη εκπαιδευτι
κού υλικού. Δηλαδή, κυρίως πρόκειται για δαπάνες που δεν αφορούν το 
αμιγώς εκπαιδευτικό έργο των ΚΕΚ (κυρίως περιλαμβάνονται ενοίκια και 

128. (Συνολική δαπάνη κατάρτισης 102,2 εκ. ευρώ - 3,2 εκ. ευρώ λόγω συμψηφισμού 
παροχών ανεργίας με εκπαιδευτικά επιδόματα) / 5.167 απασχολούμενοι = 19.160 ευρώ 
ανά απασχολούμενο. 
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αποσβέσεις, λειτουργικά έξοδα εκτός εκπαιδευτικών δαπανών και κέρδος 
της επιχείρησης). 

Απολογιστικά όμως, η εικόνα αυτή για όλες τις κατηγορίες δαπανών 
αλλάζει σημαντικά και τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται ως ακο
λούθως: 

Για τους καταρτιζόμενους, το ποσοστό δαπανών μειώνεται από 40,2% 
προϋπολογιστικά σε 37,6% απολογιστικά, προφανώς λόγω απουσιών και/ή 
διαρροών, οπότε αντίστοιχα μειώνεται και η δαπάνη των εκπαιδευτικών επι
δομάτων. 

Το ποσοστό για δαπάνες εκπαιδευτών, θεωρίας και πρακτικής άσκησης, 
μειώνεται δραστικά από 18,5% προϋπολογιστικά, σε 13,4% απολογιστικά. 

Αντίθετα, το ποσοστό της κατηγορίας μη ελέγξιμων δαπανών «Λοιπά» 
από 41,4% προϋπολογιστικά, αυξάνεται σε 49% απολογιστικά. Βέβαια, 
όταν εφαρμόζονται οι αρχές του ανταγωνισμού, η καθιέρωση των οποιων
δήποτε ορίων κατανομής των δαπανών ενός υποέργου δεν κρίνεται σκόπι
μη, αφού περιορίζει την ευελιξία και ενδεχομένως την αποτελεσματικότη
τα των αναδόχων. Αυτό πρέπει να αποτελεί ευθύνη του φορέα κατάρτισης, 
αλλά μόνο κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Εφόσον, δηλαδή, το παρα
δοτέο προϊόν είναι σαφώς προσδιορισμένο ποσοτικά και ποιοτικά και το 
τίμημα του προσφερόμενου έργου δεδομένο, στο πλαίσιο της συμβατικής 
σχέσης μεταξύ της αναθέτουσας Αρχής και του αναδόχου. Στην πραγματι
κότητα όμως αυτό δεν ισχύει. Έτσι, η κατάργηση του ορίου του 25% του 
προϋπολογισμού του έργου για δαπάνες που δεν αφορούν το αμιγώς 
εκπαιδευτικό έργο, που ίσχυε κατά τη διάρκεια του Β' ΚΠΣ, δεν είχε θετικά 
αποτελέσματα, σύμφωνα με την παρούσα διαμορφωμένη κατάσταση. Αυτό 
το συμπέρασμα προκύπτει εάν παρατηρήσουμε την τελευταία στήλη του 
Πίνακα 11. Στη στήλη αυτή εμφανίζονται οι ποσοστιαίες μεταβολές που 
επήλθαν στις βασικές κατηγορίες δαπανών, μετά την ολοκλήρωση του 
έργου (απολογιστικά). Παρά τη διαρροή (μείωση) των καταρτιζομένων 
κατά 6,1%, με αντίστοιχη μείωση της δαπάνης των καταρτιζομένων (εκπαι
δευτικά επιδόματα) κατά 6,7%, τα υλοποιηθέντα προγράμματα και το συνο
λικό κόστος του έργου παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα. Και, ενώ απολογι
στικά οι δαπάνες των εκπαιδευτών μειώθηκαν κατά σημαντικό ποσοστό 
(27,4%), το ποσοστό της κατηγορίας «Λοιπές Δαπάνες» αυξήθηκε απολο
γιστικά κατά 18,2%. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Π4.2 του Παραρτήματος, το κόστος 
της πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση (on the job training), μέσης διάρ-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11 

Οικονομικά στοιχεία υλοποίησης του έργου 

Προϋπολογιστικά: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Δαπάνη έργου 

Προγράμματα 

Σύνολο ανέργων 

Δαπάνες 
εκπαιδευτών 

Δαπάνες 
καταρτιζομένων 

Λοιπές δαπάνες 

102.384.371,00 

1.160 

24.675 

18.907.850,55 

41.129.126,78 

42.347.394,09 

% 
Δαπάνης 

έργου 

18,5 

40,2 

41,4 

Απολογιστικά: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Δαπάνη έργου 

Προγράμματα 

Σύνολο ανέργων 

Δαπάνες 
εκπαιδευτών 

Δαπάνες 
καταρτιζομένων 

Λοιπές δαπάνες 

102.130.513,00 

1.153 

23.171 

13.723.815,54 

38.370.702,31 

50.044.764,70 

% 
Δαπάνης 

έργου 

13,4 

37,6 

49,0 

Ποσοστιαία 
μεταβολή 

-0,2 

-0,6 

-6,1 

-27,4 

-6,7 

18,2 

Πηγή: Στοιχεία της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 

Διάγραμμα ΠΙΝΑΚΑ 11 

Ποσοστιαία κατανομή βασικών δαπανών έργου (102 εκ. ευρώ) 

Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός 
εκπαιδευτών καταρτιζομένων λοιπών δαπανών 

Βασικές κατηγορίες δαπανών 

• Προϋπολογιστικά • Απολογιστικά 
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κειας 184 ωρών129, εκτιμάται περίπου σε 12,81 εκ. ευρώ (12% του προϋπο
λογισμού του έργου) και συμπεριλαμβάνει τη δαπάνη εκπαιδευτών πρακτι
κής άσκησης (5,3 εκ. ευρώ) και την αμοιβή των επιχειρήσεων (7,5 εκ. 
ευρώ)130. 

Υψηλό κρίνεται επίσης το οικονομικό κίνητρο συμμετοχής ανέργων στο 
πρόγραμμα (εκπαιδευτικό επίδομα), που ανέρχεται περίπου στο ποσό των 
38,37 εκ. ευρώ (38% του προϋπολογισμού) και καθιστά το μέτρο παθητικό 
και αμβλύνει την αποτελεσματικότητα του. Επομένως, περίπου 51,18 εκ. 
ευρώ (50% του προϋπολογισμού του μέτρου) δεν συνδέεται ουσιαστικά με 
την επένδυση στην κατάρτιση ή την απόκτηση συναφούς εργασιακής 
εμπειρίας, αλλά με το κόστος των επιδομάτων και της πρακτικής άσκησης, 
με τον τρόπο που αυτή υλοποιείται. (Πίνακας Π4.3 του Παραρτήματος). 

8.5. Εσωτερική και εξωτερική συνέπεια του συστήματος κατάρτισης 

Η εξασφάλιση συνέπειας μεταξύ των μέτρων που απαρτίζουν το σύστη
μα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων είναι αποφασιστικής σημασίας για 
την αποτελεσματικότητα του. Διακρίνουμε μεταξύ εσωτερικής και εξωτερι
κής ασυνέπειας 

8.5.1. Εσωτερική συνέπεια του συστήματος κατάρτισης 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση όπου για το ίδιο μέτρο 1.3.1 του Λει
τουργικού Προγράμματος «Απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση» 
του Ρ ΚΠΣ (2000-2006): «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ», οι 
στόχοι διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ πολλών επίσημων εγγράφων. 
Ο προσδιορισμός του στόχου άλλοτε είναι αόριστος ή ασαφής και μη 
μετρήσιμος, και άλλοτε μετρήσιμος αλλά σημαντικά διαφοροποιημένος 
μεταξύ των επίσημων εγγράφων. 

129. Από τον Πίνακα Π2 του Παραρτήματος, η μέση διάρκεια της πρακτικής άσκησης εκτι
μήθηκε σε 46% της συνολικής διάρκειας ενός προγράμματος (400 ώρες), δηλαδή 184 
ώρες. 
130. Η εκτίμηση βασίστηκε στα οικονομικά στοιχεία όπως διαμορφώθηκαν απολογιστικά 
και όχι στα στοιχεία της προκήρυξης του έργου και των προσφορών των ΚΕΚ (προϋπολο
γιστικά). 
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Θεσμικά όργανα της αγοράς εργασίας 

ΕΚΕΠΙΣ 

Η μέχρι σήμερα προσοχή του ΕΚΕΠΙΣ έχει επικεντρωθεί στην πιστοποί
ηση των δομών κατάρτισης και των εκπαιδευτών. 

Η διαδικασία πιστοποίησης των δομών κατάρτισης δεν είναι μία ανοικτή 
διαδικασία κατά το πρότυπο άλλων κρατών μελών της ΕΕ, όπου η είσοδος 
νέων φορέων κατάρτισης είναι διαρκής και σχετικά εύκολη, αλλά η παρα
μονή τους στην αγορά κρίνεται με αυστηρότερα κριτήρια της εκ των υστέ
ρων απόδοσης. Το ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται στην αποτελεσματικό
τητα των φορέων κατάρτισης, που συνδέεται άμεσα με τις προσλήψεις 
μετά την κατάρτιση και/ή το αποτέλεσμα της πιστοποίησης των γνώσεων 
και δεξιοτήτων των καταρτισθέντων και όχι στους συντελεστές παραγω
γής. Αντίθετα, στην Ελλάδα θέτουμε τυπικούς όρους για τη βαθμολογία και 
πιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών των ΚΕΚ, για τη σύνδεση της 
κατάρτισης με την απασχόληση και όχι συμβατικές δεσμεύσεις των ΚΕΚ, 
όπως είναι η πιστοποίηση προσόντων, η απασχόληση καταρτισθέντων σε 
θέσεις συναφείς με την κατάρτιση κ.ο.κ. Ακόμα όμως και στην περίπτωση 
αυτή παρατηρούνται ασυνέπειες. Για παράδειγμα, ο συντελεστής της βαθ
μολογίας των ειδικών γραφείων των ΚΕΚ «Σύνδεση της κατάρτισης με την 
αγορά εργασίας» είναι ασήμαντος και δεν αποτελεί κίνητρο για τους υπεύ
θυνους των ΚΕΚ να επενδύσουν στην ανάπτυξη της υπηρεσίας αυτής. 

Ασυνέπεια παρατηρείται ακόμα και στην πιστοποίηση του συστήματος 
των ΚΕΚ για την επιλογή ανέργων που θα καταρτισθούν. Η επιλογή και 
παραπομπή-υπόδειξη των ανέργων από τους εργασιακούς συμβούλους 
των ΚΠΑ προς τα ΚΕΚ βασίζεται στην προτεραιότητα των ομάδων στόχων 
που καθορίζονται στο πλαίσιο της ασκούμενης πολιτικής απασχόλησης. 
Αντίθετα, η βαθμολόγηση του μηχανισμού και των κριτηρίων επιλογής των 
ανέργων που θα καταρτίσουν τα ΚΕΚ βασίζεται σε τελείως διαφορετικά 
αξιολογικά κριτήρια (αξιοκρατικής προσέγγισης), που χρησιμοποιεί το 
ΕΚΕΠΙΣ για την πιστοποίηση των ΚΕΚ. 

Σε αντίθεση με την πιστοποίηση των δομών κατάρτισης, το ενδιαφέρον 
για την αντίστοιχη προώθηση συστημάτων πιστοποίησης των προγραμμά
των και των προσόντων των καταρτισθέντων δεν έχει παρουσιάσει κάποια 
ουσιαστική πρόοδο στη χώρα μας. Οι αδυναμίες του συστήματος κατάρτι
σης οφείλονται σε μεγάλο βαθμό ακριβώς σε αυτό το γεγονός. Η χωρίς 
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τεκμηρίωση διαφοροποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων κατάρτισης 
των ΚΕΚ για το ίδιο επάγγελμα προκύπτει ως αποτέλεσμα της μη εφαρμο
γής συστήματος πιστοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης. Οι παραγωγι
κοί φορείς δεν συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση τους και, κατά συνέ
πεια, δεν είναι αναγνωρίσιμα. Το κάθε ΚΕΚ σχεδιάζει, ή προμηθεύεται από 
ανεξάρτητα ιδιωτικά Γραφεία, τα δικά του πακέτα κατάρτισης. Έτσι, όπως 
έχουμε αναφέρει ήδη, προγράμματα που εφαρμόζουν τα ΚΕΚ για το ίδιο 
αντικείμενο κατάρτισης μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ως προς τη διάρ
θρωση, το περιεχόμενο των ενοτήτων και την αναλογία πρακτικού και θεω
ρητικού μέρους. Το θεωρητικό μέρος ενός προγράμματος μπορεί να διαρ
κεί 255 ώρες και σε άλλο, για την ίδια ειδικότητα, να διαρκεί 95 ώρες. Τα 
προγράμματα κατάρτισης δεν είναι πιστοποιημένα, τόσο ως προς το θεω
ρητικό όσο και ως προς το πρακτικό τους μέρος. Για παράδειγμα: 

ΚΕΚ (Α): Θεωρία 280 ώρες (μπορεί να επιλέξει διάρκεια θεωρητικού 
μέρους σε ποσοστό 70% της συνολικής διάρκειας των 400 ωρών) και εάν 
αφαιρέσουμε 25 ώρες για τις υποχρεωτικές ενότητες (υγιεινή/ασφάλεια 
της εργασίας και αναζήτηση εργασίας)=255 ώρες θεωρίας συνολικά. 

ΚΕΚ (Β): Θεωρία 120 ώρες (μπορεί να επιλέξει διάρκεια θεωρητικού 
μέρους σε ποσοστό 30%) και εάν αφαιρέσουμε 25 ώρες για τις υποχρεω
τικές ενότητες (υγιεινή/ασφάλεια της εργασίας και αναζήτησης εργα
σίας) =95 ώρες θεωρίας συνολικά. 

Η πρακτική άσκηση, πέρα από τη χωρίς τεκμηρίωση χρονική της διαφο
ροποίηση μεταξύ των ΚΕΚ, πραγματοποιείται, ενδεχομένως, από έμπειρο 
προσωπικό της επιχείρησης, αλλά με περιορισμένη συμβολή του ΚΕΚ στην 
παρακολούθηση της εφαρμογής της. 

Εάν υπήρχαν πιστοποιημένα αναλυτικά προγράμματα κατάρτισης με τη 
συνεργασία ΠΑΕΠ Α.Ε και ΕΚΕΠΙΣ, καθώς και τη συμμετοχή των κοινωνι
κών εταίρων, δεν θα υπήρχε αμφισβήτηση της ποιότητας του περιεχομέ
νου των αναλυτικών προγραμμάτων. Ακόμη, δεν θα υπήρχε λόγος υποβο
λής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών των ΚΕΚ, με κριτήριο επιλογής 
αναδόχων την πιο συμφέρουσα προσφορά. Τα ΚΕΚ θα ανταγωνίζονταν 
μόνο στο πλαίσιο μειοδοτικού διαγωνισμού για τη διεκδίκηση υλοποίησης 
περισσότερων προγραμμάτων, κοινά αποδεκτών και πιστοποιημένων. Το 
παραδοτέο θα αφορούσε ποσοστά πιστοποίησης προσόντων και της απα
σχόλησης καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας συναφείς με το αντικείμενο 
κατάρτισης. 
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Ένας απλός τύπος βεβαίωσης του ΚΕΚ για την παρακολούθηση ενός 
προγράμματος δεν αρκεί να πιστοποιήσει τις γνώσεις και το εύρος των ικα
νοτήτων και δεξιοτήτων που απέκτησε ο απόφοιτος. Αντίστοιχα, για το 
περιεχόμενο της πρακτικής άσκησης και την απόκτηση δεξιοτήτων παρέ
χεται συμπληρωματικά σχετική συστατική επιστολή από τον εργοδότη, 
στην επιχείρηση του οποίου πραγματοποιήθηκε η πρακτική άσκηση. Τίπο
τε από αυτά όμως δεν αναγνωρίζεται στην αγορά εργασίας. Έτσι, ο κάθε 
εργοδότης δεν έχει την πληροφόρηση για τις ικανότητες και δεξιότητες 
των καταρτισθέντων, δηλαδή, ότι είναι ικανοί να εκτελέσουν κάποιο συγκε
κριμένο έργο. Από την άλλη πλευρά, τα άτομα θέλουν να επενδύσουν σε 
κατάρτιση εφόσον γνωρίζουν ότι ο τίτλος σπουδών είναι αναγνωρίσιμος 
στην αγορά εργασίας και, αναβαθμίζοντας τις γνώσεις τους, θα έχουν 
καλύτερες προοπτικές απασχόλησης και αποδοχών. Οι πρόσθετες όμως 
γνώσεις θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε ανάγκες της παρα
γωγής. Τα πλέον πετυχημένα συστήματα πιστοποιήσεων είναι εκείνα που 
αναγνωρίζονται από συλλογικές συμβάσεις εργοδοτών και εργαζομένων.131 

Οι καθυστερήσεις στον τομέα πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτή
των των καταρτισθέντων, αρμοδιότητας του ΕΚΕΠΙΣ, αποδυναμώνουν την 
κινητικότητα των καταρτισθέντων και την προσπάθεια προώθησης τους σε 
συναφείς θέσεις απασχόλησης. Εάν διαθέταμε ένα αξιόπιστο σύστημα 
πιστοποίησης προσόντων, θα μπορούσαμε να κρίνουμε καλύτερα το έργο 
των ΚΕΚ και τη διαφοροποίηση της επίδοσης τους, αφού θα είχαμε ένα 
κοινό μέτρο σύγκρισης, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη και άλλους παράγο
ντες επιρροής του αποτελέσματος. Αυτό θα ενίσχυε τον ανταγωνισμό 
μεταξύ των ΚΕΚ, όχι μόνο ως προς την οικονομική τους προσφορά αλλά 
και ως προς την αποτελεσματικότητα τους, στο πλαίσιο συμβατικών 
(δεσμευτικών) όρων μετρήσιμου αποτελέσματος. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ιδιαίτερα τη σημασία του 
ανταγωνισμού μεταξύ των ΚΕΚ ως προς την ποιότητα και όχι ως προς το 
μοναδιαίο κόστος. Ο ανταγωνισμός κόστους παραγωγής των υπηρεσιών 
κατάρτισης είναι αμφιλεγόμενος, όταν καθαρά ιδιωτικά ΚΕΚ, με κριτήριο 
το κέρδος, πρέπει να ανταγωνισθούν τα ΚΕΚ του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα (Δημοτικά και Νομαρχιακά ΚΕΚ, τα ΚΕΚ ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων), κλαδικών ενώσεων, συνδικαλιστικών οργανώσεων εργοδοτών 
και εργαζομένων, μη κυβερνητικών οργανώσεων κ.ο.κ. 

131. OECD (1996), Assessing and Certifying Occupational Skills and Competences in 
Vocational Education and Training, OECD, Paris. 
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Δυστυχώς εσωτερική ασυνέπεια στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτι
σης διακρίνει κανείς και στο χώρο της ΕΕ. Η ΕΕ καθυστερεί να αναζητήσει 
τρόπους καθιέρωσης ενός ενιαίου συστήματος πιστοποίησης προσόντων. 
Για την ανώτερη εκπαίδευση (νομικοί, οδοντογιατροί, μηχανικοί κ.ά.) προ
ωθήθηκε η αμοιβαία αναγνώριση προσόντων. Αντίθετα, στο χώρο της 
επαγγελματικής κατάρτισης δεν προωθήθηκε ανάλογο σύστημα, παρά τις 
προσπάθειες διακρατικής συνεργασίας με την εφαρμογή προγραμμάτων 
Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, όπως π.χ. το πρόγραμμα Adapt, Euroqua-
lification, κ.ά. Αυτό αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην ποικιλία μεθόδων και 
διαδικασιών πιστοποίησης προσόντων που υφίστανται στις χώρες μέλη 
της, σε αντίθεση με την ανώτατη εκπαίδευση. Αυτή η διαφοροποίηση των 
συστημάτων ίσως αποτελεί και τη βασική αιτία έλλειψης κοινού συστήμα
τος αναγνώρισης προσόντων στην ΕΕ. Αυτό αποτελεί ανασταλτικό παρά
γοντα στην ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων στα κράτη μέλη 
(Ευστρατόγλου Κώστας, 1994). 

Μετά το Συμβούλιο της Λισαβόνας (2000) και κατά τη διαμόρφωση του 
νέου κανονισμού εφαρμογής του ΕΚΤ της περιόδου 2007-2013, η ΕΕ δίνει 
ιδιαίτερη έμφαση στην πιστοποίηση προγραμμάτων και προσόντων και 
γενικότερα στην αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των συστημάτων 
κατάρτισης που θα συμβάλλουν στην κινητικότητα της εργασίας στα γεω
γραφικά όρια της Ένωσης. 

Σε γενικές γραμμές, το ενδιαφέρον των κρατών μελών της ΕΕ στρέφε
ται στην αναζήτηση μεθόδων ελέγχου της ποιότητας της κατάρτισης αντί 
του ελέγχου των συντελεστών παραγωγής των υπηρεσιών κατάρτισης, στο 
πλαίσιο μιας συμβατικής σχέσης με τους προμηθευτές των υπηρεσιών, 
καθώς και στη δημιουργία κατάλληλων κινήτρων προς τους προμηθευτές 
των υπηρεσιών, ώστε η ανάθεση έργου από το Δημόσιο να εξαρτάται 
άμεσα από μετρήσιμα μεγέθη αποτελεσματικότητας των φορέων κατάρτι
σης (πιστοποίηση των προσόντων που αποκτούν ή απασχόληση των καταρ
τισθέντων). 

ΚΠΑ 

Όπως αναφέραμε σε άλλο σημείο αυτού του κεφαλαίου, οι εργασιακοί 
σύμβουλοι των ΚΠΑ, για την επιλογή των ανέργων που παραπέμπονται 
μετά την εξατομικευμένη παρέμβαση για κατάρτιση στα ΚΕΚ, χρησιμοποι
ούν κριτήρια που εξυπηρετούν τις προτεραιότητες που καθορίζονται στο 
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πλαίσιο της εθνικής πολιτικής απασχόλησης. Από την άλλη πλευρά, τα ΚΕΚ 
χρησιμοποιούν τα δικά τους κριτήρια, που κατά κανόνα αποβλέπουν στην 
ευκολότερη πρόσβαση σε θέσεις πρακτικής άσκησης και στην απασχόλη
ση. Επιλέγονται άνεργοι με τα περισσότερα τυπικά ή ουσιαστικά προσό
ντα. Το ΕΚΕΠΙΣ επιδιώκει τόσο την ικανοποίηση της προσφοράς όσο και 
την ικανοποίηση της ζήτησης, κρίνοντας θετικά τα κριτήρια των ΚΕΚ με 
αξιοκρατική αντίληψη. Στόχος του ΕΚΕΠΙΣ δεν είναι π.χ. η εντός 6 μηνών 
απασχόληση των καταρτισθέντων, αλλά η προώθηση της παραγωγικότη
τας του εργατικού δυναμικού (απασχολουμένων και ανέργων) και των επι
χειρήσεων. Χωρίς να κρίνουμε αν αυτό είναι σωστό ή όχι, απλά διαπιστώ
νουμε ότι πρόκειται για αντικρουόμενους στόχους των μέτρων του συστή
ματος, που δεν αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο του ΕΣΔΕΚ και, κατά συνέ
πεια, δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν και στο πλαίσιο της προκήρυξης 
του έργου. 

Θεσμικό πλαίσιο (ΕΣΔΕΚ και Προκήρυξη του έργου) 

Τα μισά περίπου από τα 1.153 υλοποιηθέντα προγράμματα κατάρτισης 
απευθύνονταν σε ανέργους με επίπεδο τριτοβάθμιας αρχικής εκπαίδευσης 
(ΑΕΙ, TEI) ή αποφοίτους ΙΕΚ. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το γεγο
νός ότι τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης πρέπει να απευθύνο
νται σε ανέργους με τα λιγότερα προσόντα, αφενός μεν για λόγους παρο
χής ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην κατάρτιση και την απασχόληση, αφε
τέρου δε προς αποφυγή του ενδεχόμενου «μηδενικού αποτελέσματος» 
(deadweight effect), δηλαδή, της πρόσληψης των ανέργων που διαθέτουν 
τυπικά προσόντα, ανεξάρτητα από την παρακολούθηση ή μη του προ
γράμματος κατάρτισης. 

Στην Ελλάδα, η προώθηση των ανέργων στην απασχόληση 6 μήνες μετά 
την κατάρτιση αποτελεί στόχο του έργου αλλά όχι δεσμευτική συμβατική 
υποχρέωση των αναδόχων. Το παραδοτέο, σύμφωνα με το ΕΣΔΕΚ και επο
μένως με την προκήρυξη και τη σύμβαση, είναι οι ανθρωποώρες κατάρτι
σης. Βάσει αυτού του στοιχείου που αποδεικνύεται από τα παρουσιολόγια 
εκπαιδευτών και καταρτιζομένων, καταβάλλεται τμηματικά σε τέσσερις 
δόσεις το συνολικό τίμημα κάθε υποέργου. Για την καταβολή δε της τελευ
ταίας δόσης (αποπληρωμή υποέργου) απαιτείται η υποβολή έκθεσης ολο
κλήρωσης του υποέργου ανατεθέντων προγραμμάτων στο ΚΕΚ, στην 
οποία αναφέρονται οι πραγματοποιηθείσες ώρες κατάρτισης και οι προ-
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σλήψεις καταρτισθέντων. Το κρίσιμο στοιχείο που αφορά το ποσοστό προ
σληφθέντων από το σύνολο των καταρτισθέντων ανά πρόγραμμα που υλο
ποιεί ένα ΚΕΚ δεν λαμβάνεται υπόψη για την αποπληρωμή των αναδόχων. 
Απλά αποτελεί στοιχείο για μελλοντική στατιστική ανάλυση, ή ενδεχομένως 
για την υποχρέωση μας να ανταποκριθούμε στην εκτίμηση και αποστολή 
δεικτών αποτελεσματικότητας των μέτρων στην ΕΕ. 

Πέραν αυτού, ο συμβατικός όρος παρακολούθησης των ανέργων για 
διάστημα 18 μηνών μετά την κατάρτιση και η σχετική ενημέρωση των ΚΠΑ 
από τα ΚΕΚ ως προς την κατάσταση απασχόλησης των ανέργων, όπως ορί
ζει το ΕΣΔΕΚ και η σύμβαση ανάθεσης του έργου, είναι χωρίς ουσιαστικό 
περιεχόμενο. Αυτό συμβαίνει διότι το παραδοτέο της σύμβασης είναι οι 
ανθρωποώρες κατάρτισης μόνο, ενώ η πλήρης παρακολούθηση εκπλήρω
σης των συμβατικών υποχρεώσεων των ΚΕΚ, μετά την αποπληρωμή τους, 
συνεπάγεται τεράστιο διοικητικό κόστος για τους εκ των υστέρων ελέγ
χους επιβολής κυρώσεων, διαχείρισης των ενστάσεων των αναδόχων και 
τυχόν διεκδίκησης χρηματικών ποσών από την Αναθέτουσα Αρχή, ως αχρε-
ωστήτως καταβληθέντων. 

Το γεγονός ότι οι τηρούμενες διαδικασίες στην Ελλάδα για την ανάθε
ση υπηρεσιών κατάρτισης σε εξωτερικούς αναδόχους είναι πολύπλοκες, 
χρονοβόρες και μάλλον αναποτελεσματικές, οφείλεται εν μέρει στην ανυ
παρξία κατάλληλου εξειδικευμένου θεσμικού πλαισίου για την προμήθεια 
υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης στο Δημόσιο. Οι διαδικασίες ανά
θεσης που εφαρμόζονται είναι εκείνες της ανάθεσης ενός π.χ. κατασκευα
στικού έργου ή των προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών από το Δημόσιο. 
Το Δημόσιο υπογράφει συμβάσεις με τους φορείς κατάρτισης (ιδιωτικούς 
και μη) με παραδοτέο προϊόν τις ανθρωποώρες κατάρτισης και δεσμευτι
κούς όρους που αφορούν την ποσότητα των υπηρεσιών. Και ενώ στην 
παράδοση π.χ. μιας γέφυρας από ιδιώτη κατασκευαστή στο Δημόσιο μπο
ρεί να γίνει τεχνικός έλεγχος της κατασκευής της, δεν μπορεί να γίνει το 
ίδιο στην περίπτωση της κατάρτισης. Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρε
σιών κατάρτισης και ο έλεγχος αυτής βασίζεται αποκλειστικά στην εκ των 
προτέρων αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των συντελεστών παραγωγής, 
που πολύ δύσκολα ελέγχονται στην πράξη και είναι αμφίβολο το κατά πόσο 
συνδέεται ο έλεγχος της ποιότητας αυτών με την ποιότητα της προσφερό
μενης κατάρτισης. Ο όρος ποιότητα κατάρτισης και μέτρηση αυτής δεν 
είναι σαφώς προσδιορισμένος, κοινά αποδεκτός και εφικτός στην πράξη. 
Αλλά ακόμη και στην περίπτωση όπου θα διαθέταμε το κατάλληλο σύστη-
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μα πιστοποίησης προγραμμάτων, το κόστος παρακολούθησης και ελέγχου 
της πιστής εφαρμογής του πιστοποιημένου πλέον προγράμματος από τα 
ΚΕΚ θα ήταν ιδιαίτερα υψηλό. 

Για το λόγο αυτό, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αρκετές χώρες μέλη 
της ΕΕ ως κριτήριο αποτελεσματικότητας του μέτρου της κατάρτισης 
ανέργων ορίζουν μόνο τις τοποθετήσεις των καταρτισθέντων, ή την πιστο
ποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτισθέντων (Αγγλία, Ολλανδία, 
Δανία, Γαλλία, Γερμανία κ.ά.). Δεν ασχολούνται, δηλαδή, με τον έλεγχο των 
συντελεστών εκπαίδευσης, την πιστοποίηση προγραμμάτων, την παρακο
λούθηση τήρησης όλων των όρων της σύμβασης που αφορούν προδια
γραφές και όρους. Αυτά αποτελούν ευθύνη των εκπαιδευτικών φορέων, 
που ανταγωνίζονται για την παρουσίαση καλύτερων αποτελεσμάτων για 
ανανέωση των συμβάσεων τους με το Δημόσιο. Αυτό για το οποίο ενδια
φέρεται η κεντρική διοίκηση είναι η με χαμηλό κόστος προσφορά των υπη
ρεσιών, το αποτέλεσμα της πιστοποίησης αποκτηθέντων προσόντων και 
της απασχόλησης των καταρτισθέντων, καθώς και η μεγαλύτερη υποστή
ριξη στους έχοντες μεγαλύτερη ανάγκη. Το τελευταίο επιτυγχάνεται με τη 
διαφοροποίηση του τιμήματος των παρεχόμενων υπηρεσιών κατάρτισης 
στη σύμβαση, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των ανέργων που προωθή
θηκαν στην απασχόληση και τη διάρκεια αυτής. 

Βέβαια, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ακόμα ότι η επένδυση στη δημι
ουργία σύγχρονων ΚΕΚ προϋποθέτει ότι ο επενδυτής μπορεί να εκτιμήσει 
τη ζήτηση στην αγορά κατάρτισης, με βάση τον προγραμματισμό προκή
ρυξης του έργου και τον προϋπολογισμό του. Ο προγραμματισμός αυτός 
δεν είναι πάντοτε έγκαιρος και έγκυρος από την πλευρά του Δημοσίου, 
δημιουργώντας συνθήκες αβεβαιότητας και αρνητικές επιπτώσεις στη 
λήψη αποφάσεων των ιδιωτών επενδυτών, σε αντίθεση με τα ανταγωνιζό
μενα μη κερδοσκοπικά ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ΚΕΚ. 

8.5.2. Εξωτερική συνέπεια του συστήματος κατάρτισης 

Θεσμικό πλαίσιο παροχών 

Διαπιστώνεται αδυναμία ουσιαστικής κινητοποίησης των ανέργων για τη 
βελτίωση των προσόντων τους. Μία βασική επιδίωξη όλων των ενεργητικών 
μέτρων της αγοράς εργασίας, όπως είναι και το μέτρο επαγγελματικής 
κατάρτισης ανέργων, είναι η κινητοποίηση των ανέργων. Το ύψος του 
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παρεχόμενου εκπαιδευτικού επιδόματος, που ορίζεται στο ποσό των 3,5 
ευρώ/ώρα, ή 1.412 ευρώ συνολικά, για την περίοδο 4 μηνών περίπου που 
διαρκεί ένα πρόγραμμα, παρά τη θετική του σημασία στην ενθάρρυνση 
συμμετοχής των ανέργων στο πρόγραμμα κατάρτισης, ενέχει τον κίνδυνο 
μετατροπής του προγράμματος κατάρτισης σε ενέργεια οικονομικής στή
ριξης των ανέργων, δηλαδή σε παθητικό μέτρο. Σε μια τέτοια περίπτωση η 
κινητοποίηση των ανέργων θα πρέπει να αποδοθεί στο οικονομικό κίνητρο, 
στο πλαίσιο μιας παθητικής πολιτικής μάλλον, παρά στο κίνητρο απόκτη
σης ή βελτίωσης των προσόντων τους, στο πλαίσιο μιας ενεργητικής πολι
τικής. Το εκπαιδευτικό επίδομα παρέχεται στον άνεργο προκειμένου να 
καλύψει βασικές οικονομικές ανάγκες για το διάστημα της κατάρτισης του. 
Στην πραγματικότητα, το επίδομα αυτό εισπράττεται από 2 έως και 6 μήνες 
μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης. Αποδεχόμενοι την ύπαρξη ατελειών 
στην αγορά κεφαλαίου και την αδυναμία εξεύρεσης των αναγκαίων πόρων 
κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, τότε δεν μπορούν να ωφεληθούν εκείνοι 
που αδυνατούν να καλύψουν οικονομικές τους ανάγκες κατά την περίοδο 
της συμμετοχής τους στην κατάρτιση και μέχρι την είσπραξη του εκπαι
δευτικού επιδόματος. Αντίθετα, μπορούν να βοηθηθούν εκείνοι που, κατά 
τη διάρκεια της κατάρτισης και μέχρι την εφάπαξ είσπραξη του επιδόμα
τος, διαθέτουν οι ίδιοι ή το οικογενειακό τους περιβάλλον τους αναγκαίους 
οικονομικούς πόρους. 

Α\λες νομοθετικές ρυθμίσεις 

Η επαγγελματική κατάρτιση δεν έχει ακόμη εδραιωθεί στην κοινή 
γνώμη ότι λειτουργεί ως μοχλός για την ένταξη στην αγορά εργασίας και 
την επαγγελματική εξέλιξη. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις της αγοράς εργα
σίας, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, δεν είχαν κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα 
για την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην κατάρτιση ανέρ
γων και στην προώθηση τους στην απασχόληση. Τα αποτελέσματα από 
τη σύσταση ειδικών Επιτροπών-Συμβουλίων, όπως η Υποεπιτροπή Ανθρω
πίνων πόρων, η Επιτροπή Σύνδεσης της αρχικής και της συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης με την αγορά εργασίας, το Εθνικό Συμβού
λιο για τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση κ.ά., δεν φαίνεται να 
έχουν ακόμη συμβάλει ουσιαστικά στο χώρο της Συνεχιζόμενης Επαγ
γελματικής Κατάρτισης και στην αποτελεσματικότητα της, όπως και αν 
την ορίσουμε. 
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Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, τόσο στο σχεδιασμό και την 
εφαρμογή, όσο και στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμά
των κατάρτισης ανέργων, είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Το γεγονός ότι στη σύν
θεση των συλλογικών οργάνων ή στα διοικητικά συμβούλια των θεσμικών 
φορέων της αγοράς εργασίας συμμετέχουν εκπρόσωποι των πρωτοβάθ
μιων οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων δεν είναι αρκετό. Η ενερ
γός συμμετοχή των παραγωγικών τάξεων και εκπροσώπων των εργαζομέ
νων στην καταγραφή των αναγκών της αγοράς εργασίας, την πιστοποίηση 
των επαγγελμάτων και προσόντων, στη διάθεση κατάλληλων θέσεων πρα
κτικής άσκησης, την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και, τέλος, την απα
σχόληση των ανέργων, είναι αποφασιστικής σημασίας. 

Η σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού μεριμνά για την αξιολό
γηση των συγχρηματοδοτούμενων μέτρων από το ΕΚΤ. Η δράση της αξιο
λόγησης εμπίπτει στις αρμοδιότητες της. Οι διενεργούμενες έκτακτες 
αξιολογήσεις δεν επαρκούν να καλύψουν τα τεράστια κενά του τομέα της 
αξιολόγησης των ενεργητικών μέτρων. Η αξιολόγηση δεν αποτελεί αναπό
σπαστο μέρος του σχεδιασμού ενός προγράμματος, με ευθύνη του κάθε 
τελικού δικαιούχου, προβλέποντας τη χρονική περίοδο, τη μεθοδολογία 
και τα αναγκαία διοικητικά στοιχεία για τη διενέργεια της. Δυστυχώς, αυτό 
δεν προβλέπεται ούτε στα Επιχειρησιακά προγράμματα για την Απασχόλη
ση και Επαγγελματική Κατάρτιση, ούτε στο ΕΣΔΕΚ. Η αναγκαιότητα αυτή 
είχε επισημανθεί και κατά το παρελθόν (OECD, 1991 • Ευστρατόγλου 
Κώστας, 1994, σελ. 205).132 

8.6. Αδυναμίες της μελέτης και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων 

Εάν στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης ακολουθούσαμε μία κοινή μεθο
δολογική προσέγγιση αξιολόγησης των προγραμμάτων κατάρτισης ανέρ
γων, βασισμένη σε ποσοτική ανάλυση και με κριτήριο την προώθηση των 
ανέργων στην απασχόληση, θα καταλήγαμε περίπου στα ίδια συμπερά
σματα που προκύπτουν από άλλες ανάλογες δημοσιευμένες μελέτες στην 
Ελλάδα. Θέλαμε να προχωρήσουμε πέρα από τις διαπιστώσεις και να τεκ
μηριώσουμε τις προτάσεις μας. Προτιμήσαμε να ακολουθήσουμε μία δια
φορετική μεθοδολογική προσέγγιση, «διαμορφωτικής αξιολόγησης», που 
περιλαμβάνει ποσοτική και ποιοτική ανάλυση και αξιοποιεί αντικειμενικές 
πληροφορίες, που υπήρχαν ήδη ως διοικητικά στατιστικά στοιχεία. 

132. Βλέπε, επίσης, Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα κράτη μέλη (1998). 
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Ωστόσο, ορισμένα αδύνατα σημεία της μελέτης μάς υπαγορεύουν την 
προσεκτική ερμηνεία των αποτελεσμάτων τα οποία προέκυψαν. 

Τα ΚΕΚ έχουν την υποχρέωση παρακολούθησης των καταρτισθέντων 
ανέργων για περίοδο 18 μηνών, μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης. Η 
ανάλυση μας βασίστηκε στα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία εξαμήνου. Επιση
μαίνουμε στο σημείο αυτό ότι ο διατυπωμένος στόχος του μέτρου ήταν η 
απασχόληση των καταρτισθέντων μέσα σε έξι μήνες από το τέλος της 
κατάρτισης. Ωστόσο, το διάστημα του εξαμήνου κρίνεται ιδιαίτερα μικρό 
για μία ευρύτερη εκτίμηση των επιπτώσεων της κατάρτισης στην απασχό
ληση των ανέργων. Στη διεθνή βιβλιογραφία, συνήθως, η περίοδος αξιο
λόγησης είναι μεταξύ 12 και 24 μηνών. 

Για δύο από τις τρεις ανεξάρτητες μεταβλητές του συστήματος (βαθ
μολογία πιστοποίησης και τεχνικής προσφοράς ΚΕΚ), παρατηρείται σημα
ντική συγκέντρωση των τιμών γύρω από το μέσο όρο των παρατηρήσεων. 
Η επίδραση αυτών των μεταβλητών στην ποιότητα της κατάρτισης είναι 
στατιστικά μη σημαντική, ενώ η ερμηνευτική τους ικανότητα αρκετά περιο
ρισμένη. Τα αποτελέσματα αυτά παρέχουν μόνο ενδείξεις για το ρόλο των 
παραγόντων αυτών στον προσδιορισμό της ποιότητας της κατάρτισης. 

Ενώ διαθέτουμε στοιχεία για τα χαρακτηριστικά των καταρτιζόμενων 
ανέργων που συμμετείχαν στα προγράμματα κατάρτισης, δεν διαθέτουμε 
και για τους καταρτιζόμενους που απασχολήθηκαν στο διάστημα ενός εξα
μήνου μετά την κατάρτιση. Για το λόγο αυτό, δεν ακολουθήσαμε την κοινή 
μεθοδολογία που εφαρμόζεται σε εργασίες αξιολόγησης ενεργειών κατάρ
τισης, στις οποίες ως επίπεδο ανάλυσης ορίζεται ο καταρτιζόμενος. Ως 
επίπεδο (μονάδα) ανάλυσης ορίσαμε το πρόγραμμα (συνολικός αριθμός 
προγραμμάτων 1.153) και όχι τον ωφελούμενο άνεργο. Δηλαδή, για κάθε 
πρόγραμμα γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά του φορέα και την περιοχή υλο
ποίησης, τα χαρακτηριστικά του προγράμματος και των ανέργων που το 
παρακολούθησαν (επίπεδο αρχικής εκπαίδευσης, διάρκεια ανεργίας ανά 
ομάδα ηλικιών κάτω και άνω των 25 ετών, ποσοστό απασχοληθέντων, 
ποσοστό απασχοληθέντων σε θέσεις εργασίας συναφείς με το αντικείμενο 
κατάρτισης κ.ά.). 

Τα μακροχρόνια ατομικά οφέλη, καθώς και οι μακροοικονομικές ή άλλες 
κοινωνικές επιπτώσεις των προγραμμάτων κατάρτισης, δεν εξετάσθηκαν. 
Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα της μελέτης μας δεν αφορούν μία συνο
λική αξιολόγηση της πολιτικής συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 
στην Ελλάδα. Απλά διαπιστώνουμε δυνατότητες σημαντικών βελτιώσεων. 
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Ως βασικό θεσμικό πλαίσιο της πολιτικής κατάρτισης ανέργων θεωρή
σαμε: 

• Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα για την Απασχόληση και την Επαγ
γελματική Κατάρτιση των Β' ΚΠΣ (1994-1999) και Γ ΚΠΣ (2000-2006). 

• Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση ( 2005-2008). 

• Την Κοινή Υπ. Απόφαση 113708/30/12/2005 «Σύστημα πιστοποίησης 
Προγραμμάτων, Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων». 

Στο προαναφερθέν πλαίσιο πολιτικής, είναι σαφής η σύνδεση (συνερ
γία) των μέτρων για την ποιοτική βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτι
σης, και ειδικότερα για την προώθηση της απασχόλησης των ανέργων. Τα 
μέτρα συνεργίας, στα οποία αναφερθήκαμε εκτενώς, είναι τα ακόλουθα: 

• Η λειτουργία του ΕΚΕΠΙΣ, για τη διασφάλιση της ποιότητας της 
κατάρτισης μέσω της πιστοποιήσεων. 

• Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης - Ερευνητική Πλη
ροφορική (ΠΑΕΠ-ΑΕ) για την έρευνα της αγοράς εργασίας. 

• Η λειτουργία των Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ-Ειδι-
κή Υπηρεσία Απασχόλησης του ΟΑΕΔ), για την εξατομικευμένη 
παρέμβαση και την παραπομπή ανέργων στην κατάρτιση. 

• Η θεσμική ρύθμιση για το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Επαγγελματι
κής Κατάρτισης (ΕΣΔΕΚ), για τον ενιαίο τρόπο υλοποίησης των προ
γραμμάτων κατάρτισης. 

Θεωρήσαμε ότι την ποιότητα της κατάρτισης μπορούμε να την προσεγ
γίσουμε συνδέοντας την με την απασχόληση των καταρτιζομένων εντός 
βμήνου από το τέλος της κατάρτισης, με τη συνάφεια θέσεων εργασίας και 
αντικειμένου κατάρτισης και με λιγότερες διαρροές των καταρτιζομένων 
από τα προγράμματα. Πρόκειται για τις εξαρτημένες μεταβλητές των 
συναρτήσεων παλινδρόμησης που χρησιμοποιήσαμε. 

Θεωρούμε ότι, με δεδομένους τους περιορισμούς πληροφόρησης, η 
μεθοδολογία που ακολουθήσαμε ήταν η πλέον κατάλληλη για τους συγκε
κριμένους σκοπούς της αξιολόγησης, όπως τους έχουμε προσδιορίσει. 
Στερούμαστε όμως τη δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων μας, 
επειδή στη διεθνή βιβλιογραφία δεν βρήκαμε παρεμφερείς δημοσιευμένες 
εργασίες αναλυτικής αξιολόγησης ενός συστήματος κατάρτισης, έτσι 
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όπως το ορίσαμε στην παρούσα μελέτη. Δεν περιοριστήκαμε μόνο σε 
ποσοτικές αναλύσεις, αλλά επεκταθήκαμε σε ποιοτική διερεύνηση των 
στοιχείων και της λειτουργίας του συστήματος, του περιεχομένου και των 
όρων εφαρμογής των προγραμμάτων, καθώς και του τρόπου λειτουργίας 
της οιονεί αγοράς κατάρτισης. Διαπιστώσαμε σωρεία κυρίως εσωτερικών 
ασυνεπειών του συστήματος. Το σύστημα, σε γενικές γραμμές, χαρακτη
ρίζεται από μειωμένη συνοχή, έλλειψη συντονισμού και συνεργίας των 
μέτρων που το απαρτίζουν, ακόμα δε και από αντικρουόμενους στόχους. 
Ενώ υπάρχει τάση να αξιολογούμε ένα μόνο στοιχείο του συστήματος (το 
πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ), σπάνια αξιολο
γούμε το ρόλο των λοιπών στοιχείων του ίδιου συστήματος (ΕΚΕΠΙΣ, ΚΠΑ, 
ΠΑΕΠ-ΑΕ, ΕΣΔΕΚ). Για παράδειγμα, πολλές από τις αδυναμίες του ΕΣΔΕΚ 
μεταφέρονται, αναπόφευκτα, στο περιεχόμενο της προκήρυξης και ακο
λούθως στη σύμβαση ανάθεσης του έργου σε εξωτερικούς αναδόχους, 
καταλήγοντας σε μειωμένη αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων. Επο
μένως, το πρόβλημα δεν είναι η εφαρμογή της οιονεί αγοράς. 

289 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τα βασικά συμπεράσματα της αξιολό
γησης του συστήματος κατάρτισης ανέργων και τις προτάσεις μας, που 
αφορούν: 

• Διορθωτικές παρεμβάσεις στο ισχύον σύστημα. 

• Μια εναλλακτική εξειδικευμένη πρόταση, ώστε χωρίς πρόσθετη οικο
νομική επιβάρυνση (ίδιος προϋπολογισμός και αριθμός ωφελουμένων) 
να βελτιώσουμε τις επιπτώσεις της κατάρτισης στην προώθηση των 
ανέργων στην απασχόληση. Η διαμόρφωση της πρότασης βασίστηκε 
στα ευρήματα της ανάλυσης μας, στην αντιμετώπιση αδυναμιών του 
ισχύοντος συστήματος και στην αξιοποίηση ορισμένων πρακτικών 
άλλων κρατών μελών της ΕΕ, που κρίνουμε ότι με ορισμένες κατάλλη
λες προσαρμογές μπορούν να εφαρμοστούν και στην Ελλάδα. 

• Αναφορά σε θέματα, που δεν μπορέσαμε να εξετάσουμε στο πλαίσιο 
αυτής της μελέτης και θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενα 
άλλων ερευνητικών εργασιών. 

9.1. Συμπεράσματα 

Στην προσπάθεια αξιολόγησης του συστήματος κατάρτισης ανέργων 
και στη βάση της μεθοδολογίας που ακολουθήσαμε, καταλήγουμε στο 
συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά ως προς: 

• Την τήρηση των προβλεπόμενων ποσοστών συμμετοχής στην κατάρ
τιση συγκεκριμένων ομάδων στόχων (γυναίκες, ειδικές κοινωνικές 
ομάδες). 

• Τη συμμετοχή των νέων κάτω των 25 ετών, πριν συμπληρώσουν 6 
μήνες ανεργίας και των άνω των 25 ετών, πριν συμπληρώσουν 12 
μήνες ανεργίας. 

Αντίθετα, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι από το σύστημα βοηθή
θηκαν περισσότερο οι άνεργοι που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλει
σμό, δηλαδή οι άνεργοι με τα λιγότερα προσόντα, που διαμένουν σε περιο
χές υψηλότερης ανεργίας από το μέσο όρο της χώρας. Αυτό βρίσκεται σε 
αντίθεση με τον προκαθορισμένο στόχο της ασκούμενης πολιτικής και των 
στόχων του συστήματος κατάρτισης ανέργων. Πρόκειται για αδυναμία του 
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σχεδιασμού των προγραμμάτων και μπορεί να αποδοθεί, κυρίως, στις ακό
λουθες εσωτερικές ασυνέπειες του συστήματος που εξετάσαμε: 

• Σχεδόν το 60% των θέσεων κατάρτισης προορίζονταν μόνο για από
φοιτους ΑΕΙ-TEI και Ι ΕΚ (υποχρεωτικό επίπεδο αρχικής εκπαίδευσης 
για τη συμμετοχή). Επομένως, δεν πρέπει να μας εκπλήσσει το απο
τέλεσμα που προέκυψε. 

• Διαφορετικά είναι τα κριτήρια επιλογής ανέργων για κατάρτιση μετα
ξύ των ΚΠΑ (προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες στόχους) και των 
ΚΕΚ (αξιοκρατικά κριτήρια). 

• Η καθιέρωση της λειτουργίας της οιονεί αγοράς στην επαγγελματική 
κατάρτιση, με βάση τα κριτήρια που θέσαμε, δεν λειτουργεί αποτελε
σματικά. Τα ΚΕΚ ουσιαστικά δεν ανταγωνίζονται στη βάση επίτευξης 
καλύτερων αποτελεσμάτων ως προς την ποιότητα της κατάρτισης και 
χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς. Δεν διαφαίνεται τάση σαφούς 
ανταγωνιστικής υπεροχής υπέρ συγκεκριμένων ΚΕΚ. Πάνω από το 
90% των ΚΕΚ που συμμετείχαν στο διαγωνισμό υπέγραψαν συμβά
σεις με το Δημόσιο, σε αντίθεση με τα ισχύοντα σε άλλες χώρες της 
ΕΕ, όπου το ποσοστό αυτό είναι συγκριτικά πολύ χαμηλότερο. Στο 
υπόλοιπο του 10% των ΚΕΚ, που δεν υπέγραψαν συμβάσεις, συμπε
ριλαμβάνονται και τα ΚΕΚ που δεν πληρούσαν τους τυπικούς όρους 
συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

• Η κατάργηση του ορίου του 25% του προϋπολογισμού του έργου για 
δαπάνες που δεν αφορούν το αμιγώς εκπαιδευτικό έργο, που ίσχυε 
κατά τη διάρκεια του Β' ΚΠΣ, δεν είχε θετικά αποτελέσματα, σύμφω
να με τα προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία αμιγώς εκπαι
δευτικών δαπανών, που παρουσιάσαμε στον Πίνακα 11. 

• Τα ΚΕΚ δεν έχουν κανένα κίνητρο προσαρμογής των παραγόμενων 
υπηρεσιών κατάρτισης στις προτιμήσεις των ανέργων ή των εργοδο
τών. Το παραδοτέο, σύμφωνα με τη σύμβαση ανάθεσης έργου, δεν 
είναι ένα ποσοστό πιστοποιηθέντων ή απασχοληθέντων ανέργων 
μετά την κατάρτιση, αλλά η αποδεδειγμένη πραγματοποίηση των 
ανθρωποωρών κατάρτισης. 

• Ο συμβατικός όρος παρακολούθησης των ανέργων για διάστημα 18 
μηνών μετά την κατάρτιση, όπως ορίζει το ΕΣΔΕΚ και η σύμβαση ανά
θεσης του έργου, είναι χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο. Το παραδοτέο 
της σύμβασης είναι οι ανθρωποώρες κατάρτισης μόνο, ενώ η πλήρης 
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παρακολούθηση εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων των 
ΚΕΚ, μετά την αποπληρωμή τους, συνεπάγεται τεράστιο διοικητικό 
κόστος για τους εκ των υστέρων ελέγχους επιβολής κυρώσεων και 
τυχόν διεκδίκησης χρηματικών ποσών από την Αναθέτουσα Αρχή, ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων. 

• Υπάρχουν ενδείξεις ότι μεγάλοι εκπαιδευτικοί φορείς, κυρίως εθνικής 
εμβέλειας, στους οποίους ανατίθενται πολλά προγράμματα, στο πλαί
σιο ενός διαγωνισμού, φαίνεται να μην επιτυγχάνουν το στόχο τακτι
κής παρακολούθησης των προγραμμάτων και μείωσης της διαρροής 
καταρτιζομένων. Ενώ το ΕΚΕΠΙΣ πιστοποιεί τη δυναμικότητα των 
δομών των ΚΕΚ και την οργανωτική και διοικητική τους επάρκεια 
(αριθμός αιθουσών, μαθητών, διοικητικού προσωπικού), δεν υπάρχει 
έλεγχος στο συνολικό έργο που αναλαμβάνει κάθε ΚΕΚ, σε σχέση με 
τη διαθέσιμη δυναμικότητα, μέσα στην ίδια χρονική περίοδο, συμμε
τέχοντας έτσι σε περισσότερους του ενός διαγωνισμούς για την υλο
ποίηση προγραμμάτων του εθνικού και περιφερειακού σκέλους του 
ΚΠΣ, με πλήθος τελικών δικαιούχων (αγοραστών των υπηρεσιών 
κατάρτισης). 

• Αν κρίνουμε από τις ενδείξεις των αποτελεσμάτων του Μέτρου «Προ
κατάρτιση - Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας», που υλοποίησαν τα 
ίδια ΚΕΚ αλλά στο πλαίσιο ενός άλλου διαγωνισμού, ο ρόλος του 
φορέα πιστοποίησης προσόντων (Κέντρο Πιστοποίησης της Ελληνι
κής Γλώσσας), απλά ως ένα στοιχείο του συστήματος, φαίνεται να 
βελτιώνει ολόκληρο το σύστημα και την επίδραση του στην ποιότητα 
κατάρτισης. 

Μία βασική επιδίωξη όλων των ενεργητικών μέτρων της αγοράς εργα
σίας, όπως είναι και το μέτρο επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, είναι η 
κινητοποίηση των ανέργων. Το ύψος του παρεχόμενου εκπαιδευτικού επι
δόματος που ορίζεται στο ποσό των 3,5 ευρώ/ώρα, ή 1.412 ευρώ συνολι
κά, για την περίοδο 4 μηνών περίπου που διαρκεί ένα πρόγραμμα, παρά τη 
θετική του σημασία στην ενθάρρυνση συμμετοχής των ανέργων στο πρό
γραμμα κατάρτισης, με δεδομένη την περιορισμένη αποτελεσματικότητα 
των προγραμμάτων, ενέχει τον κίνδυνο μετατροπής του Μέτρου 1.3.1 
«Κατάρτιση αέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ» σε ενέργεια οικονομικής στή
ριξης των ανέργων, δηλαδή σε παθητικό μέτρο. Σε μια τέτοια περίπτωση η 
κινητοποίηση των ανέργων θα πρέπει να αποδοθεί στο οικονομικό κίνητρο, 
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στο πλαίσιο μιας παθητικής πολιτικής μάλλον, παρά στο κίνητρο απόκτη
σης ή βελτίωσης των προσόντων τους, στο πλαίσιο μιας ενεργητικής πολι
τικής. 

Συμπερασματικά, η απορροφητικότητα των πόρων του ΕΚΤ για την 
εφαρμογή του συστήματος κατάρτισης, σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης 
του, δεν παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.133 Αναφερόμενοι ειδικά 
στο Μέτρο 1.3.1 «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ» θεωρούμε 
ότι, σύμφωνα με τον προκαθορισμένο στόχο του Μέτρου, δεν προέκυψαν 
οφέλη ανάλογα με τα αναμενόμενα, ώστε να δικαιολογούν τη δαπάνη των 
102.000.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του διοικητικού κόστους.134 

Ακόμα δε και στην περίπτωση της κοινωνικής διάστασης του Μέτρου για 
την παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην κατάρτιση και στην απασχό
ληση για τους έχοντες μεγαλύτερη ανάγκη, το αποτέλεσμα που προκύπτει 
δεν είναι ενθαρρυντικό. Σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ επισημαίνεται ως 
πρόβλημα το γεγονός ότι οι άνεργοι με τα υψηλότερα προσόντα είναι εκεί
νοι που συμμετέχουν αναλογικά περισσότερο στα προγράμματα κατάρτι
σης, όπως αυτό που εξετάσαμε στην παρούσα μελέτη (Employment in 
Europe, 2006). 

Το ενδιαφέρον των κρατικών φορέων σε χώρες του ΟΟΣΑ και πιο πρό
σφατα της ΕΕ, που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή ενεργητικών μέτρων, 
είναι περισσότερο στραμμένο στο αποτέλεσμα της κατάρτισης και τη σύν
δεση του κόστους των υπηρεσιών με μετρήσιμα όχι μόνο ποσοτικά αλλά 
και ποιοτικά αποτελέσματα, στο πλαίσιο μιας συμβατικής σχέσης με τους 
εξωτερικούς αναδόχους. Κριτήρια που χρησιμοποιούνται είναι π.χ. η επι
τυχία στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, η απασχόληση μετά 
το τέλος της κατάρτισης και, πολύ σπάνια, η βελτίωση του εισοδήματος. 
Έτσι, η ανάθεση προγραμμάτων ανά ΚΕΚ δεν εξαρτάται από τις βαθμολο
γίες κάθε μορφής (βαθμός πιστοποίησης, βαθμός τεχνικής προσφοράς 
από αξιολογητές, από τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, βαθμός οικο
νομικής προσφοράς κ.ο.κ.), ούτε και από τις πολύπλοκες διαδικασίες 
πιστοποιήσεων και ελέγχων των συντελεστών παραγωγής υπηρεσιών 
κατάρτισης (πιστοποίηση όλων των δομών των ΚΕΚ, πιστοποίηση των 

133. Βλέπε Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης για το ΕΠ «Απασχόληση και Επαγγελματική 
Κατάρτιση» για τα έτη 2003 και 2005. 
134. Ήδη ολοκληρώθηκε η επανάληψη παρόμοιου προγράμματος (ΣΕΚ II) της περιόδου 
2004-2006. 
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εκπαιδευτικών, των εξωτερικών αξιολογητών, των, υπεύθυνων λειτουργίας 
των ΚΕΚ, υπεύθυνων κατάρτισης των ΚΕΚ ή ακόμα και της πιστοποίησης 
προγραμμάτων). 

Όλα αυτά μπορεί να τα επιλύσει η αποτελεσματική λειτουργία της οιο
νεί αγοράς, εφόσον αντιμετωπισθεί αποτελεσματικότερα η ασυμμετρία 
πληροφόρησης μεταξύ αναθέτουσας αρχής και αναδόχων ως προς την 
ποιότητα και το κόστος των υπηρεσιών κατάρτισης. 

Στηριζόμενοι στα αποτελέσματα των στατιστικών και εμπειρικών μας 
αναλύσεων, καθώς και στις ασυνέπειες του συστήματος και λαμβάνοντας 
υπόψη μας τις αδυναμίες της παρούσας μελέτης, μπορούμε να ισχυρι
σθούμε ότι υπάρχουν, τουλάχιστον, ενδείξεις ότι με τον τρόπο που λει
τουργεί το σύστημα σήμερα δεν μπορεί να συμβάλλει στην ποιοτική βελ
τίωση και αύξηση της αποτελεσματικότητας της κατάρτισης ανέργων, σύμ
φωνα με τον προκαθορισμένο στόχο, ώστε να οδηγηθούμε στην οικονομι
κά ορθολογική και κοινωνικά δίκαιη κατανομή των πόρων που διαθέτουμε. 

Το αποτέλεσμα της κατάρτισης φαίνεται να διαμορφώνεται από παρά
γοντες που δεν σχετίζονται με το σύστημα και, επομένως, με τα βασικά 
μέσα άσκησης της πολιτικής κατάρτισης, αλλά με τα χαρακτηριστικά των 
καταρτιζομένων (επίπεδο εκπαίδευσης, διάρκεια προηγούμενης ανεργίας, 
ηλικία), τις συνθήκες των τοπικών αγορών εργασίας στις οποίες υλοποιού
νται τα προγράμματα, με τα χαρακτηριστικά των ΚΕΚ και των διαφορετικών 
επαγγελμάτων. Παρά τις προσπάθειες μας να κατανοήσουμε καλύτερα τη 
διαμόρφωση της ποιοτικής διάστασης της κατάρτισης ανέργων και το 
ρόλο των μέτρων συνεργίας (στοιχεία του συστήματος), δεν μπορέσαμε με 
τα μέσα που χρησιμοποιήσαμε να ερμηνεύσουμε ένα σημαντικό μέρος 
μεταβολών της ποιότητας κατάρτισης. Ίσως μία αξιολόγηση με ευρύτερο 
χρονικό ορίζοντα, καλύτερη στατιστική πληροφόρηση και με καταλληλότε
ρα οικονομετρικά υποδείγματα, να μας οδηγήσει σε πολύ καλύτερα απο
τελέσματα. Ωστόσο, από την ποιοτική ανάλυση και μόνο προκύπτει ότι 
υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης του συστήματος κατάρτισης ανέρ
γων, που μπορεί να ληφθούν υπόψη σε μελλοντικό σχεδιασμό της πολιτι
κής και ειδικότερα στο σχεδιασμό των ενεργητικών μέτρων της αγοράς 
εργασίας. 
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9.2. Προτάσεις διορθωτικών παρεμβάσεων στη λειτουργία του συστή
ματος επαγγελματικής κατάρτισης άνεργων 

Με βάση τα αποτελέσματα αξιολογήσεων της διεθνούς βιβλιογραφίας 
και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις ποσοτικές και ποιοτικές μας 
αναλύσεις και αφορούν μεταβλητές που ελέγχονται με την άσκηση πολιτι
κής και μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της κατάρτισης, προβαί
νουμε σε συγκεκριμένες προτάσεις. Ως σημαντικότερη θεωρούμε την 
κατάργηση του ελέγχου των ΚΕΚ ως προς τους χρησιμοποιούμενους 
συντελεστές παραγωγής των υπηρεσιών κατάρτισης. Απαιτείται ο καθορι
σμός κινήτρων για καλύτερες επιδόσεις των ΚΕΚ και συστηματική αξιολό
γηση του έργου τους, σύμφωνα με τους καθορισμένους στόχους, αντί του 
πολύπλοκου και γραφειοκρατικού συστήματος αξιολόγησης της τήρησης 
τυπικών μάλλον προϋποθέσεων λειτουργίας τους και των διαθέσιμων 
μέσων. Ο ορισμός του παραδοτέου στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης να 
μην περιορίζεται στην πραγματοποίηση ανθρωποωρών κατάρτισης, αλλά 
να συνδέεται άμεσα με τις επιπτώσεις της κατάρτισης, δηλαδή, με την πρό
σληψη των καταρτισθέντων ανέργων κατά κατηγορία ομάδων στόχων και 
περιοχή, τη διάρκεια απασχόλησης τους, τη συνάφεια κατάρτισης και απα
σχόλησης, την πιστοποίηση προσόντων (εφόσον ολοκληρωθεί το σύστημα 
πιστοποίησης), την απώλεια διδακτικών ωρών κατάρτισης, κ.ά. Τα παρα
πάνω αποτελέσματα των ΚΕΚ να λαμβάνονται υπόψη για τη συμμετοχή 
τους σε επόμενους διαγωνισμούς. Αναλυτικότερα: 

Εξάλειψη των εσωτερικών ασυνεπειών του συστήματος κατάρτισης 

- Ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των ΚΕΚ. Καθιέρωση κατάλληλων 
κινήτρων για την υπογραφή συμβάσεων με το Δημόσιο, ώστε η μεγιστο
ποίηση κερδών, ή άλλων ωφελειών, να εξαρτάται αποκλειστικά από το τελι
κό αποτέλεσμα του σαφώς προσδιορισμένου και μετρήσιμου ποσοτικού 
και ποιοτικού στόχου, στη βάση αποτελεσμάτων (πιστοποίηση προσόντων, 
απασχόληση των καταρτισθέντων, συνάφεια κατάρτισης και θέσεων εργα
σίας, μεγαλύτερη υποστήριξη στην απασχόληση των ομάδων στόχων), αντί 
της βαθμολογίας των περιγραφόμενων προθέσεων των υποψήφιων αναδό
χων, ή του ελέγχου των συντελεστών παραγωγής υπηρεσιών κατάρτισης. 

- Καθιέρωση κατάλληλων κινήτρων για την προσέλκυση των καταρτιζο
μένων, ενεργού συμμετοχής στα προγράμματα, επιτυχούς πιστοποίησης 
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και αναγνώρισης των προσόντων τους στην αγορά εργασίας, μετά από 
στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. 

- Ανάληψη μελέτης κοστολόγησης των υπηρεσιών κατάρτισης, για τον 
προσδιορισμό του μοναδιαίου κόστους της κατάρτισης, με πρωτοβουλία 
του αρμόδιου κρατικού φορέα. 

- Ελαχιστοποίηση του κινδύνου μηδενικού αποτελέσματος, με την ενί
σχυση των ανέργων που βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, 
με την καθιέρωση κινήτρων προς τα ΚΕΚ, για την επιλογή ανέργων που 
αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην απασχόληση. Διαφοροποίη
ση της δαπάνης ανά καταρτιζόμενο, ανάλογα με τις κατηγορίες ανέργων 
και περιοχών που χρειάζονται μεγαλύτερη βοήθεια (π.χ. άνεργοι χωρίς 
προσόντα, μεγαλύτερης ηλικίας, μακροχρόνια άνεργοι, άτομα με ειδικές 
ανάγκες, κάτοικοι περιοχών υψηλής ανεργίας κλπ.). Για τη συγκεκριμένη 
αυτή κατηγορία των ανέργων προτείνεται δέσμη μέτρων κατάρτισης και 
απασχόλησης (ολοκληρωμένη παρέμβαση). 

- Επιτάχυνση των διαδικασιών στον τομέα πιστοποίησης των γνώσεων 
και δεξιοτήτων των καταρτισθέντων, αρμοδιότητας του ΕΚΕΠΙΣ, για την 
ενίσχυση της κινητικότητας των καταρτισθέντων και την προώθηση τους σε 
συναφείς θέσεις απασχόλησης. Τα πλέον πετυχημένα συστήματα πιστο
ποιήσεων είναι εκείνα που αναγνωρίζονται από συλλογικές συμβάσεις 
εργοδοτών και εργαζομένων.135 Αναγκαία προϋπόθεση είναι η ενεργός συμ
μετοχή των κοινωνικών εταίρων. 

- Η διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων 
(ΚΕΚ) για την υλοποίηση δεδομένων πιστοποιημένων προγραμμάτων και 
μεγαλύτερα όρια επιτρεπόμενης έκπτωσης στις οικονομικές τους προσφο
ρές (άνω του 15%) θεωρούμε ότι είναι δύσκολη αν όχι αδύνατη. Δεν μπο
ρούμε να εξασφαλίσουμε ίσους όρους ανταγωνισμού κόστους μεταξύ κερ
δοσκοπικών και μη φορέων κατάρτισης. Ο ανταγωνισμός πρέπει να αφορά 
κυρίως την ποιότητα των υπηρεσιών, με δεδομένο κόστος και διαφοροποι
ούμενο ανά κατηγορία ομάδων στόχων. Κρίνουμε απαραίτητη την εκπόνη
ση μελέτης κοστολόγησης των υπηρεσιών κατάρτισης, με πρωτοβουλία 
του αρμόδιου κρατικού φορέα (Αρχή Διαχείρισης). 

- Έγκαιρος προγραμματισμός της υλοποίησης προγραμμάτων από την 
πλευρά του Δημοσίου, ώστε να δημιουργούν κατάλληλες συνθήκες στους 

135. OECD (1996), Assessing and Certifying Occupational Skills and Competences in 
Vocational Education and Training, OECD, Paris. 
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ιδιώτες επενδυτές για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Ο διαγωνισμός 
επιλογής αναδόχων μπορεί να είναι ετήσιος, για περισσότερα του ενός 
έργα, εντός αυτής της χρονικής περιόδου, και όχι επαναλαμβανόμενος για 
κάθε έργο. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα είναι 
η αποτελεσματικότητα των ΚΕΚ, βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων-δει-
κτών, από προηγούμενη ανάθεση υποέργου. 

- Συμβατική δέσμευση των αναδόχων, ώστε κατά την αποπληρωμή των 
υποέργων, το 20% του τιμήματος της σύμβασης να καταβάλλεται ως 
τελευταία δόση μετά από την εξέταση των αποτελεσμάτων τους, στη βάση 
των κοινά αποδεκτών δεικτών. 

- Η αξιολόγηση (μεθοδολογία, κριτήρια αξιολόγησης, δείκτες, απαιτού
μενα διοικητικά στατιστικά στοιχεία), ως διαδικασία διαρκούς βελτίωσης 
της αποδοτικότητας των μέτρων, να προβλέπεται στη φάση του σχεδια
σμού τους. 

Το τελικό συμπέρασμα από μία επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογρα
φίας, ως προς την αποτυχία στη γενική βελτίωση της απόδοσης των μαθη
τών στην Αμερική, στον Καναδά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, παρά την 
πολιτική συγκέντρωσης περισσότερων πόρων στην εκπαιδευτική διαδικα
σία, είναι το ακόλουθο: «Χωρίς τη χρησιμοποίηση κατάλληλων κινήτρων 
επίδοσης των σχολείων και επαρκή αξιολόγηση του έργου τους, δεν πρέ
πει να προσδοκούμε ότι θα βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα της εκπαί
δευσης, έστω και αν διαθέτουμε όλο και περισσότερους πόρους στο υπάρ
χον εκπαιδευτικό σύστημα-δομή» ( Eric Α. Hanushek, 2003). 

9.3. Εξειδικευμένη πρόταση αντικατάστασης της πρακτικής άσκησης 
του Μέτρου 1.3.1 «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ», με 
την εφαρμογή συμπληρωματικού μέτρου (συνεργίας) «Απόκτηση 
εργασιακής εμπειρίας» 

9.3.1. Προτεινόμενες αλλαγές στο περιεχόμενο του μέτρου «Κατάρτιση 
ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ» 

Το μέτρο παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες που αφορούν την πρακτι
κή άσκηση και τις προσλήψεις καταρτισθέντων από τις επιχειρήσεις στις 
οποίες πραγματοποιήθηκε αυτή. Από τους 22 προσληφθέντες, οι 8 προ
σλήφθηκαν στις επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν την πρακτική τους 
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άσκηση και οι 14 σε άλλες επιχειρήσεις που δεν συμμετείχαν στην πρακτι
κή άσκηση. 

Θεωρούμε παράδοξο το γεγονός ότι, για το εφαρμοζόμενο μέτρο 
«Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ», το μεγαλύτερο μέρος των 
πόρων του διατίθεται σε μη εκπαιδευτικό έργο. Και αυτό επηρεάζει αρνη
τικά την αποτελεσματικότητα του μέτρου. Αρκεί να σημειώσουμε ότι η 
δαπάνη για τις αμοιβές εκπαιδευτών (θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτι
κής άσκησης), για την αμοιβή των επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης, 
καθώς και για το εκπαιδευτικό υλικό, εκτιμάται σε λιγότερο από 23 εκ. 
ευρώ, απολογιστικά, και αποτελεί το 22,5% της συνολικής δαπάνης του 
μέτρου (102 εκ. ευρώ). 

Ειδικότερα προτείνεται: 

• Το έργο που ανατίθεται στα ΚΕΚ να περιορίζεται μόνο στο θεωρητικό 
μέρος της κατάρτισης. Απεμπλοκή των ΚΕΚ από τη διαδικασία πρα
κτικής άσκησης με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Αντικατάσταση του 
πρακτικού μέρους της κατάρτισης με την εφαρμογή μέτρου συνεργίας 
"Stage" (Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας). Εναλλακτικοί τρόποι 
κατάρτισης υποστηρίζονται σε περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες του 
ΟΟΣΑ με μεγάλες επιχειρήσεις, όπως η εναλλακτική εφαρμογή προ
γραμμάτων κατάρτισης στο χώρο εργασίας ή προγραμμάτων απόκτη
σης εργασιακής εμπειρίας, με επιχορήγηση των ιδιωτικών επιχειρή
σεων για την κατάρτιση και απασχόληση ανέργων με τα λιγότερα προ
σόντα (Employment in Europe, 2006). Το μέγεθος των ελληνικών επι
χειρήσεων δεν προσφέρεται για την ανάληψη ολόκληρου του έργου 
της κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής άσκησης). Μπορεί όμως να 
ανατίθεται το πρακτικό μέρος, στο πλαίσιο εφαρμογής προγραμμά
των απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, με τη σύμπραξη ΟΑΕΔ, ΛΑΕΚ 
(Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτι
ση), ΚΕΚ και επιχειρήσεων. 

• Αντικατάσταση των εκπαιδευτικών επιδομάτων με αμοιβές ασκουμένων 
σε επιδοτούμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις, με την εφαρμογή του 
συμπληρωματικού μέτρου συνεργίας «Επιδότηση ιδιωτικών επιχειρή
σεων για την πρόσληψη καταρτισθέντων από τα ΚΕΚ και την απόκτη
ση εργασιακής εμπειρίας στο αντικείμενο κατάρτισης». 

• Επειδή θεωρούμε ότι η διάρκεια θεωρητικής κατάρτισης στο μέτρο 
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«Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ» είναι σχετικά περιορι
σμένη, σε σχέση με τα πολιτιστικά προγράμματα κατάρτισης, τα προ
γράμματα προστασίας του περιβάλλοντος και εκείνα της εναλλασσό
μενης κατάρτισης, προτείνεται η επιμήκυνση της διάρκειας θεωρητι
κής εκπαίδευσης σε τουλάχιστον 300 ώρες. Οποιαδήποτε προσαρμο
γή στις μελλοντικές απαιτήσεις ωριαίας διάρκειας πιστοποιημένων 
προγραμμάτων είναι δυνατή, χωρίς να επηρεάσει βασικά στοιχεία της 
πρότασης. 

• Ο ΟΑΕΔ μέσω των ΚΠΑ θα είναι ο αρμόδιος υπεύθυνος φορέας δια
χείρισης των πόρων και της εφαρμογής του μέτρου συνεργίας «Επιδό
τηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για την πρόσληψη καταρτισθέντων από 
τα ΚΕΚ και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στο αντικείμενο 
κατάρτισης», μετά από μεταβίβαση των αναγκαίων πόρων του ΕΚΤ. 
Απαιτείται τροποποίηση του ΕΠΑΕΚ της νέας προγραμματικής περιό
δου 2007-2013 και του αντίστοιχου Συμπληρώματος Προγραμματι
σμού, ως προς την ένταξη του προτεινόμενου μέτρου συνεργίας, τη 
μεταφορά κονδυλίων και την αλλαγή του τελικού δικαιούχου. 

• Ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση 
(ΛΑΕΚ), που διαχειρίζονται οι εκπρόσωποι εργοδοτών και εργαζομέ
νων, μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό όργανο υποστήριξης της 
πρότασης, σε στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, για την 
προώθηση πιλοτικών προγραμμάτων συνδυασμού της επαγγελματι
κής κατάρτισης ανέργων στα ΚΕΚ και της απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας στο χώρο της παραγωγής. 

9.3.2. Το προτεινόμενο πρόγραμμα 

Το πρόγραμμα «Επιδότηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για την πρόσληψη 
καταρτισθέντων από τα ΚΕΚ και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στο 
αντικείμενο κατάρτισης» περιλαμβάνει: 

• Διάρκεια απασχόλησης, συναφούς με το αντικείμενο κατάρτισης, 
τουλάχιστον 7 μηνών (αντί της πρακτικής άσκησης των 180-200 
ωρών), στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος (Stage) σε επιχει
ρήσεις που δηλώνουν την πρόθεση συμμετοχής τους στα τοπικά ΚΠΑ 
του ΟΑΕΔ. Η επιχείρηση επιδοτείται με το ποσό των 400 ευρώ μηνιαί
ως ανά προσλαμβανόμενο και για 7 μήνες. 
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• Σύνολο ωφελουμένων: 15.000 καταρτισθέντες. Θεωρούμε ρεαλιστική 
την υπόθεση διαρροής καταρτισθέντων από το μέτρο της κατάρτισης 
στο μέτρο απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, της τάξης του 35,5%. 

• Πρόσληψη καταρτισθέντων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 
και διάρκειας τουλάχιστον 7 μηνών. Αμοιβή απασχολουμένων για το 
παραπάνω διάστημα ίση με το ημερομίσθιο για ανειδίκευτη εργασία, 
όπως προβλέπεται από την ΕΣΣΕ και με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, 
μέχρι τη συμπλήρωση της επτάμηνης περιόδου. Η δαπάνη αυτή βαρύ
νει τον επιδοτούμενο εργοδότη. Ο εργαζόμενος δέχεται χαμηλότερες 
αποδοχές αρχικά, αναμένοντας να έχει μελλοντικά μεγαλύτερο μισθό, 
λόγω βελτίωσης των δεξιοτήτων του και αύξησης του οριακού προϊ
όντος της εργασίας του. Η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στο γνω
στικό αντικείμενο κατάρτισης αποτελεί επένδυση. Ο εργαζόμενος 
συμβάλλει στο κόστος της επένδυσης αυτής, αμειβόμενος κατά την 
περίοδο των 7 μηνών ως ανειδίκευτος. 

Οικονομικά στοιχεία για την πρόταση 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Π4.3 του Παραρτήματος, η εξοικονόμηση πόρων 
από την προτεινόμενη κατάργηση της πρακτικής άσκησης του μέτρου 
«Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ» και των εκπαιδευτικών επιδο
μάτων καταρτιζομένων ανέρχεται στο ποσό των 51.179.000 ευρώ. 

Η συνολική δαπάνη του προτεινόμενου συμπληρωματικού μέτρου «Από
κτηση εργασιακής εμπειρίας» για 15.000 καταρτισθέντες του μέτρου 
«Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ», σύμφωνα με τον Πίνακα Π4.4 
του Παραρτήματος εκτιμάται στο ποσό των 42.000.000 ευρώ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Π4.5 του Παραρτήματος, η προτει
νόμενη επιμήκυνση της διάρκειας της θεωρητικής κατάρτισης του μέτρου 
«Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ», σε 300 τουλάχιστον ώρες, 
διατηρώντας κάθε επιφύλαξη για την ορθότητα αυτής της πρότασης, εφό
σον δεν έχουμε στη διάθεση μας πιστοποιημένα προγράμματα, συνεπάγε
ται μία δαπάνη περίπου της τάξης των 3.874.080 ευρώ. 

Η συνολική δαπάνη που συνεπάγονται αφενός η εφαρμογή του μέτρου 
«Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» για τους καταρτισθέντες από τα ΚΕΚ 
και αφετέρου η επιμήκυνση της διάρκειας θεωρητικής κατάρτισης, στο 
πλαίσιο του μέτρου «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ», σε 300 
ώρες εκτιμάται σε 45.874.080 ευρώ. Η προκύπτουσα διαφορά των 
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5.304.920 ευρώ, από την εξοικονόμηση πόρων λόγω της προτεινόμενης 
κατάργησης των εκπαιδευτικών επιδομάτων και της πρακτικής άσκησης 
(βλέπε Πίνακα Π4.3) μπορεί να αξιοποιηθεί για την παροχή ειδικών κινή
τρων στα ΚΕΚ, με κριτήριο την επίδοση στην προώθηση καταρτισθέντων 
σε συναφείς με την κατάρτιση θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, 
ανάλογα με την περιοχή και τα χαρακτηριστικά των ανέργων. 

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να αναφέρουμε επίσης ότι, σύμφωνα με τα 
προτεινόμενα, αναμένεται μείωση των λειτουργικών δαπανών των ΚΕΚ για 
ενέργειες όπως είναι π.χ. η παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης στις 
επιχειρήσεις, η καταβολή των εκπαιδευτικών επιδομάτων στους καταρτιζό
μενους κ.ά. 

9.3.3. Πλεονεκτήματα του προτεινόμενου μέτρου συνεργίας 

Για τον καταρτιζόμενο: 

Η πρακτική άσκηση, συνδεδεμένη με την απόκτηση εργασιακής εμπει
ρίας 7 μηνών στο γνωστικό αντικείμενο, προσεγγίζει αποτελεσματικότερα 
τους στόχους του μέτρου. Κίνητρο για την κατάρτιση δεν είναι το εκπαι
δευτικό επίδομα αλλά το μεγαλύτερο οικονομικό όφελος από την προώθη
ση στην 7μηνη απασχόληση. Το επίδομα μετατρέπεται σε αμοιβή από την 
εργασία και με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. 

Καλύτερες προοπτικές ένταξης στην αγορά εργασίας. 

Για την επιχείρηση: 

Απλούστερες διαδικασίες εμπλοκής στην πρακτική άσκηση, με δυνατό
τητα ένταξης του καταρτισθέντος στην παραγωγική διαδικασία μέσα στο 
διάστημα των 7 μηνών. 

Τα επαγγέλματα στα οποία καταρτίζονται οι άνεργοι ανταποκρίνονται 
καλύτερα στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Η επιλογή τους στηρίζεται στην 
εκ των προτέρων δήλωση εργοδοτών για τις ανάγκες τους σε εξειδικευμέ
νο εργατικό δυναμικό, επιπέδου άτυπης-συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
κατάρτισης. Το ενδιαφέρον εργοδοτών εκδηλώνεται έμπρακτα στα τοπικά 
ΚΠΑ-ΟΑΕΔ και το είδος κατάρτισης βασίζεται στην καταγραφή πραγματι
κών αναγκών αντί των επαναλαμβανόμενων δειγματοληπτικών ερευνών για 
τον προγραμματισμό των ειδικοτήτων. 
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Μεγαλύτερη παραμονή του καταρτισθέντος στην επιχείρηση για εμπέ
δωση των θεωρητικών του γνώσεων και αύξηση της αποδοτικότητας του. 

Για το ΚΕΚ: 

Απλούστερες οι διαδικασίες εμπλοκής στην προώθηση καταρτισθέντων 
για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Η υποχρέωση τοποθέτησης 
καταρτισθέντος για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας διατηρείται, αλλά 
οι υποχρεώσεις των ΚΕΚ ολοκληρώνονται με την πρόσληψη των καταρτι
σθέντων, σε συνεργασία με το τοπικό ΚΠΑ για την ένταξη της επιχείρησης 
στο προτεινόμενο μέτρο. 

Με την εφαρμογή του προτεινόμενου μέτρου προηγείται η εκδήλωση 
της ζήτησης εξειδικευμένης εργασίας ως προς το μέγεθος, το είδος και τη 
γεωγραφική της κατανομή και ακολουθεί η διαδικασία σχεδιασμού και ανά
θεσης της υλοποίησης συγκεκριμένων προγραμμάτων στα ΚΕΚ. 

Η ενσωμάτωση διδακτικών ενοτήτων σχετικά με τις νέες τεχνολογίες, 
στοιχείων πληροφορικής, καινοτομίας και γενικά στοιχείων ευρύτερου κοι
νωνικού ενδιαφέροντος, πέρα από το στενό πλαίσιο των συγκεκριμένων 
αναγκών μιας επιχείρησης, θα εξασφαλιστεί μόνο εφόσον δημιουργηθούν 
πιστοποιημένα προγράμματα ανταποκρινόμενα στις προοπτικές της οικο
νομικής εξέλιξης και στο ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον. 

9.4. Προτάσεις μελλοντικών ερευνητικών εργασιών 

Οι επιπτώσεις των ενεργητικών μέτρων της αγοράς εργασίας μπορεί να 
εκδηλωθούν μέσα σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα από αυτά που συνή
θως εξετάζονται στις εμπειρικές εργασίες αξιολόγησης. Επομένως, η επι
μήκυνση της περιόδου αξιολόγησης καθιστά περισσότερο αξιόπιστα τα 
αποτελέσματα και συμπεράσματα της. Ειδικά για το μέτρο της κατάρτισης 
ανέργων, η απασχόληση ή άλλες θετικές επιπτώσεις, σύμφωνα με τη διε
θνή βιβλιογραφία, εξετάζονται για μια περίοδο ενός ή δύο ετών μετά το 
τέλος της κατάρτισης. Στην παρούσα μελέτη περιοριστήκαμε στο πρώτο 
εξάμηνο. Θεωρούμε ότι η διεύρυνση της περιόδου αυτής, τουλάχιστον για 
μία περίοδο 18 μηνών, για την οποία υπάρχουν στοιχεία ίδια με τα στοιχεία 
που χρησιμοποιήσαμε στην παρούσα μελέτη, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη. Η 
υποβολή των εξαμηνιαίων εκθέσεων παρακολούθησης της πορείας των 
καταρτισθέντων της περιόδου 2001-2003 αποτελεί συμβατική υποχρέωση 
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των ΚΕΚ, για την οποία πρέπει να συγκεντρώνονται τα απαραίτητα στοιχεία 
και μάλιστα για το σύνολο των προγραμμάτων αντί του δείγματος (35,5%) 
που χρησιμοποιήσαμε στην παρούσα μελέτη. Δεδομένου δε ότι ήδη έχει 
υλοποιηθεί παρόμοιο πρόγραμμα «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα 
ΚΕΚ - ΣΕΚ II)» της περιόδου 2004-2006, η αξιολόγηση θα μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί γι' αυτό το πρόγραμμα (ΣΕΚ II), αντί του προγράμματος 
(ΣΕΚ Ι) της περιόδου 2001-2003, που εξετάσαμε στην παρούσα μελέτη. 
Εναλλακτικά, θα προτείναμε μία ανάλογη εργασία συγκριτικής αξιολόγη
σης παρόμοιων προγραμμάτων, που υλοποιήθηκαν στο περιφερειακό σκέ
λος του Γ' ΚΠΣ (σε κάθε περιφέρεια της χώρας). 

Επειδή, σε σχέση με το αντικείμενο που εξετάσαμε στην παρούσα μελέ
τη, θεωρούμε σημαντικό το περιεχόμενο της Κοινής Υπουργικής Απόφα
σης 113708/30/12/2005 «Σύστημα πιστοποίησης Προγραμμάτων, Γνώσεων, 
Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων», του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας, προτείνουμε την αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής της 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης, λόγω της σπουδαιότητας της και δεδομέ
νου ότι ήδη έχει παρέλθει τριετής περίοδος εφαρμογής της. 
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Παράρτημα Πινάκων 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π1 

Ομαδοποίηση και κωδικοποίηση των μεταβλητών (V11-V61) 

V(1) 
11 

12 

13 

(2) 
21 
22 

23 

(3) 
31 
32 

33 
34 

35 

36 
37 

(4) 
41 

42 

43 

44 

45 

46 

(5) 
51 

52 

53 
54 

55 

56 

57 

58 

59 

(6) 
61 

Στόχοι 

Προσλήψεις καταρτισθέντων εντός 6μήνου (Ποσοστό προσληφθέντων στο σύνολο των 
καταρτισθέντων 

Ολοκλήρωση και τακτική παρακολούθηση (Ποσοστό πραγματοποιηθεισών στο σύνολο 
εγκεκριμένων εκπαιδευτικών ωρών) 

Συνάφεια κατάρτισης και απασχόλησης (Ποσοστό απασχολουμένων σε θέσεις συναφείς με 
την κατάρτιση στο σύνολο απασχολουμένων) 

Το σύστημα 

Βαθμός πιστοποίησης ΚΕΚ (ΕΚΕΠΙΣ) 

Γενικός βαθμός προσφοράς ΚΕΚ 

Εξατομικευμένη παρέμβαση ΚΠΑ (Υποδειχθέντες από ΚΠΑ στο σύνολο καταρτισθέντων ανά 
πρόγραμμα) (%) 

Χαρακτηριστικά ΚΕΚ 

ΚΕΚ Ιδιωτικά (Ψευδομεταβλητή) 

ΚΕΚ Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού (Ψευδομεταβλητή) 

ΚΕΚ Κλαδικά (Ψευδομεταβλητή) 

ΚΕΚ Λοιπά (Ψευδομεταβλητή) 

Ανατεθέντα Προγράμματα ανά ΚΕΚ 

Καταρτιζόμενοι ανά διοικητικό υπάλληλο ΚΕΚ 

Δαπάνες εκπαιδευτών στο σύνολο των δαπανών ανά ΚΕΚ (%) 

Χαρακτηριστικά προγραμμάτων 

Πρόθεση προσλήψεων (Δηλώσεις προσλήψεων από εργοδότες στο σύνολο των αναγκαίων 
θέσεων για τους καταρτιζόμενους) (%) 

Ώρες πρακτικής στη συνολική διάρκεια του προγράμματος (%) 

Ομάδα ειδικοτήτων στην Οικονομία-Διοίκηση (Ψευδομεταβλητή) 

Ομάδα ειδικοτήτων στην Πληροφορική (Ψευδομεταβλητή) 

Ομάδα ειδικοτήτων στον Τουρισμό (Ψευδομεταβλητή) 

Ομάδα ειδικοτήτων στην Αγροτική Βιομηχανία (Ψευδομεταβλητή) 

Χαρακτηριστικά καταρτιζομένων 

Απόφοιτοι ΑΕΙ-TEI (Ψευδομεταβλητή) 

Απόφοιτοι ΙΕΚ (Ψευδομεταβλητή) 

Απόφοιτοι Λυκείου (Ψευδομεταβλητή) 

Απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Ψευδομεταβλητή) 

Άνεργοι κάτω των 25 ετών, με προηγούμενη διάρκεια ανεργίας κάτω των 6 μηνών στο 
σύνολο καταρτιζομένων (%) 

Άνεργοι κάτω των 25 ετών, με προηγούμενη διάρκεια ανεργίας άνω των 6 μηνών στο 
σύνολο καταρτιζομένων (%) 

Άνεργοι κάτω των 25 ετών, με προηγούμενη διάρκεια ανεργίας άνω των 12 μηνών στο 
σύνολο καταρτιζομένων (%) (Πληθυσμός αναφοράς) 

Άνεργοι άνω των 25 ετών, με προηγούμενη διάρκεια ανεργίας κάτω των 12 μηνών στο 
σύνολο καταρτιζομένων (%) 

Άνεργοι άνω των 25 ετών, με προηγούμενη διάρκεια ανεργίας άνω των 12 μηνών στο 
σύνολο καταρτιζομένων (%) 

Συνθήκες αγοράς εργασίας 

(%) Ανεργία περιφέρειας υλοποίησης προγράμματος (Στοιχεία Έρευνας Εργατικού Δυναμικού 
ΕΣΥΕ, 2003) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π2 

Εκτίμηση μέσου και τυπικής απόκλισης των μεταβλητών* 

Εξαρτημένες μεταβλητές Μέση τ ιμή Τυπική 
απόκλιση 

V (1) Στόχοι 

11 Προσλήψεις καταρτισθέντων εντός 6μήνου (%) 22,22 12,83 

12 Πραγματοποίηση διδακτικών ωρών ως προς εγκεκριμένες (%) 94,61 3,80 

13 Απασχολούμενοι σε θέσεις συναφείς με την κατάρτιση (%) 49,8 40,87 

Ανεξάρτητες μεταβλητές 

(2) Το σύστημα 

21 Βαθμός πιστοποίησης KEK (ΕΚΕΠΙΣ) 

22 Βαθμός προσφοράς ΚΕΚ 

23 Εξατομικευμένη παρέμβαση ΚΠΑ (%) 

(3) Χαρακτηριστικά ΚΕΚ 

~ 3 Ϊ ΚΕΚ Ιδιωτικά 

32 ΚΕΚ Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού 

33 ΚΕΚ Κλαδικά 

34 ΚΕΚ Λοιπά 

35 Ανατεθέντα προγράμματα ανά ΚΕΚ 

36 Καταρτιζόμενοι ανά διοικητικό υπάλληλο ΚΕΚ 

37 Δαπάνες εκπαιδευτών ανά ΚΕΚ (%) 

(4) Χαρακτηριστικά προγραμμάτων 

41 Πρόθεση προσλήψεων / Σύνολο καταρτιζομένων ανά πρόγραμμα (%) 

42 Ώρες πρακτικής στη διάρκεια προγράμματος (%) 

43 Ομάδα ειδικοτήτων στην Οικονομία-Διοίκηση 

44 Ομάδα ειδικοτήτων στην Πληροφορική 

45 Ομάδα ειδικοτήτων στον Τουρισμό 

46 Ομάδα ειδικοτήτων στην Αγροτική Βιομηχανία 

(5) Χαρακτηριστικά καταρτιζομένων 

51 Απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ 

52 Απόφοιτοι ΙΕΚ 

53 Απόφοιτοι Λυκείου 

54 Απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 

55 Άνεργοι κάτω των 25 ετών, κάτω των 6 μηνών (%) 

56 Άνεργοι κάτω των 25 ετών, άνω των 6 μηνών (%) 

57 Άνεργοι κάτω των 25 ετών, άνω των 12 μηνών (%) 

58 Άνεργοι άνω των 25 ετών, κάτω των 12 μηνών (%) 

59 Άνεργοι άνω των 25 ετών, άνω των 12 μηνών (%) 

(6) Συνθήκες αγοράς εργασίας 

61 Ανεργία περιφέρειας υλοποίησης προγράμματος (%) 9,32 2,06 

* Διοικητικά στατιστικά στοιχεία της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας. Αριθμός παρατηρήσεων: 409. 
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3,49 
0,50 
0,35 
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0,25 
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8,16 

36,28 
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s ê  
ο — 

3 3-
Ώ. 3-

o m 

θ- >-
ο Ό 

ο σ 
e ο 
co 5 

| Γ 3 -
ferì 

I s3 
'co 

309 



Αξιολόγηση της επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων στην Ελλάδα 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π4 

Πρόταση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (Stage) 
μετά τη θεωρητική κατάρτιση 

Π4.1 Κατηγορίες δαπανών κατάρτισης 
(απολογιστικά στοιχεία) 

Αμοιβές εκπαιδευτών (θεωρίας και πρακτικής άσκησης) 

Αμοιβή επιχείρησης πρακτικής άσκησης* 

Σύνολο αμιγώς εκπαιδευτικών δαπανών 

Σύνολο λειτουργικών δαπανών** 

Εκπαιδευτικό επίδομα καταρτιζομένων (Μεταβιβαστικές πληρωμές) 

Σύνολο δαπάνης του έργου 

Ευρώ 

13.724.000 

7.504.000 

21.228.000 

42.532.000 

38.371.000 

102.131.000 

% 

13 

7 

20 

42 

38 

100 

* Αμοιβή επιχείρησης 400 ώρες x 0,46 ώρες πρακτικής χ 1,76 ευρώ χ 23.171 καταρτιζόμενοι = 
= 7.504.000 ευρώ). 

** Λειτουργικές δαπάνες (Λοιπές δαπάνες 50.045.000 - Δαπάνες επιχειρήσεων 7.504.000). 
Η δαπάνη εκπαιδευτικού υλικού δεν είναι γνωστή και συμπεριλαμβάνεται στις λειτουργικές 
δαπάνες (κατ' εκτίμηση 2,5 εκ. ευρώ). 

Π4.2 Άμεσες δαπάνες πρακτικής άσκησης 
(απολογιστικά στοιχεία) 

Δαπάνη εκπαιδευτών πρακτικής άσκησης 

Δαπάνες επιχείρησης 

Δαπάνη πρακτικής άσκησης 

Ευρώ 

5.304.000 

7.504.000 

12.808.000 

% 

5 

7 

12 

Π4.3 Δαπάνη εκπαιδευτικών επιδομάτων και πρακτικής άσκησης 
(απολογιστικά στοιχεία) 

Εκπαιδευτικό επίδομα καταρτιζομένων 

Δαπάνη πρακτικής άσκησης 

Σύνολο 

Ευρώ 

38.371.000 

12.808.000 

51.179.000 

% 

38 

12 

50 | 
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Π4.4 Δαπάνη για την εφαρμογή προγράμματος Stage 

Ωφελούμενοι (καταρτισθέντες από τα ΚΕΚ) 15.000 

Διάρκεια απασχόλησης (μήνες) 7 

Μηνιαία επιδότηση της επιχείρησης (ευρώ) 400 

Δαπάνη του συμπληρωματικού προτεινόμενου μέτρου (ευρώ) 42.000.000 

Π4.5 Αύξηση της διάρκειας της θεωρητικής εκπαίδευσης σε 300 ώρες 

Πρόσθετες ώρες θεωρίας (από 216 σε 300 κατά μέσο όρο) 84 ώρες 

Αμοιβή εκπαιδευτών/ώρα 40 ευρώ 

Αριθμός προγραμμάτων 1.153 

Πρόσθετη δαπάνη επιμήκυνσης θεωρητικής κατάρτισης 3.874.080 

Π4.6 Σύνολο δαπάνης των προτεινόμενων αλλαγών 

Ευρώ 

Δαπάνη του προτεινόμενου μέτρου Stage 

Σύνολο πρόσθετης δαπάνης επιμήκυνσης θεωρητικής κατάρτισης 

Σύνολο 

42.000.000 

3.874.080 

45.874.080 

Π 4.7 Οικονομικό όφελος της πρότασης 

Ευρώ 

Δαπάνη εκπαιδευτικών επιδομάτων και πρακτικής άσκησης 
σύμφωνα με τον Πίνακα Π4.3 51.179.000 

Δαπάνη για την εφαρμογή των προτεινόμενων αλλαγών 45.874.080 

Οικονομικό όφελος που προκύπτει από την πρόταση 5.304.920 
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