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Μάιος 2017 

Πρόλογος 

Η Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ),  το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Πάτρας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 

«Διοίκηση Εκπαίδευσης / Education Management» του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας  

πραγματοποίησαν το διήμερο 4 και 5 Μαΐου 2017 στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Δυτικής 

Ελλάδος, το 5ο Φοιτητικό Συνέδριο με θέμα «Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων» υπό την 

αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).  

 

Η έννοια της λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων και η εφαρμογή των σύγχρονων 

εργαλείων του μάνατζμεντ βρίσκεται στο επίκεντρο του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού 

ενδιαφέροντος αφού η οικονομική κρίση που βιώνουμε δημιουργεί ασφυκτικές πιέσεις για 

ορθολογική διαχείριση των λιγοστών διαθέσιμων πόρων (ανθρώπινων και υλικών). Η 

διαχείριση αυτή σε συνθήκες κινδύνου μεταξύ ανταγωνιστικών επιλογών υπό την έννοια 

ότι οι περιορισμένοι πόροι που διατίθενται για την εκάστοτε επιλογή στερούν την 

δυνατότητα να δοθούν για κάποια άλλη δημιουργούν την ανάγκη ορθολογισμού και 

ιεράρχησης προτεραιοτήτων στην βάση μιας πολυκριτήριας ανάλυσης κόστους οφέλους. Οι 

αντισταθμιστικότητες μεταξύ πολλαπλών κριτηρίων και επιλογών αν και αυξάνουν την 

ρεαλιστικότητα των λύσεων ταυτόχρονα όμως μεγεθύνουν και την πολυπλοκότητα των 

υποδειγμάτων με αποτέλεσμα η λήψη αποφάσεων να εμφανίζεται ως μια αναγκαία 

επιστημονική λύση στα σύγχρονα προβλήματα επιχειρηματικότητας. Για το λόγο αυτό 

κερδίζει ολοένα και περισσότερο την προσοχή της νεανικής κοινότητας σε παγκόσμιο 

επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα, πληθώρα διεπιστημονικών μεθοδολογιών και αλγορίθμων 

αναπτύσσονται με στόχο την αντιμετώπιση περίπλοκων επιχειρησιακών προβλημάτων 

συνιστώντας απαραίτητο εφόδιο των νέων στη δημιουργία σημαντικών επαγγελματικών 

προοπτικών και ευκαιριών. 

 

Ακολουθώντας την παραπάνω λογική το 5ο Φοιτητικό Συνέδριο στην Πάτρα προσέφερε ένα 

βήμα για την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ ερευνητών από διάφορους 

επιστημονικούς κλάδους και έδωσε τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και 

διδακτορικούς φοιτητές, καθώς επίσης και σε νέους απόφοιτους, να ενταχθούν και 

παρουσιάσουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα τις επιστημονικές τους εργασίες. Με τον τρόπο 

αυτό, φοιτητές και νέοι απόφοιτοι αντάλλαξαν εμπειρίες - απόψεις και  ενημερώθηκαν για 

τα τελευταία ερευνητικά επιτεύγματα στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.  
 

Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου 

 

Ι. Μητρόπουλος, καθηγητής 

Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Διοίκηση Εκπαίδευσης 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας 

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 
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Σταματοπούλου Γαλατεία 
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Στρατιδάκη Ελένη 
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Τζανή Γεώργιος 

Τόγιας Παναγιώτης 

Τρίμμη Αντωνία 

Τσιαμπά Βιολέττα 
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Φλογερά Όλγα 

Φωστηρόπουλος Ευάγγελος 

Χαλκιόπουλος Κωνσταντίνος 

Χρηστίδη Ιωάννα 

 

 

 

 



 

 
 

Στάσεις και απόψεις καταρτιζομένων του ΔΙΕΚ Αιγίου σχετικά με τη φοίτησή 

τους 

Γιωτόπουλος Γεώργιος 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.17.08, M.Ed. 

Υποδιευθυντής στο ΔΙΕΚ Πάτρας 

Φοιτητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Εκπαίδευσης 

ggiotop@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία έγινε μελέτη και επεξεργασία των απόψεων των 

καταρτιζομένων που φοιτούν στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(ΔΙΕΚ) Αιγίου. Στο θεωρητικό μέρος, έγινε αναφορά στα ΔΙΕΚ και σε σχετική 

νομοθεσία, ενώ αναφέρθηκαν οι λόγοι για τους οποίους δικαιολογείται η ύπαρξή 

τους. Στο ερευνητικό μέρος παρουσιάστηκε η ταυτότητα της έρευνας, ο σκοπός και οι 

στόχοι, τέθηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα και έγινε ανάλυση περιεχομένου στα 

ερευνητικά δεδομένα. Τα αποτελέσματα της έρευνας, σύμφωνα με τα ερευνητικά 

ερωτήματα, έδειξαν ότι το φύλο των καταρτιζομένων έχει επιρροή στην επιλογή 

ειδικότητας. Όσον αφορά στο θέμα της άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης, οι  

απόψεις τους είναι μοιρασμένες ανάμεσα στο ναι και στο όχι. Όσοι υποστηρίζουν το 

όχι θεωρούν ότι ευθύνεται το υψηλό ποσοστό ανεργίας. Υπάρχει σχετική 

ικανοποίηση  τους από τη μέχρι τώρα φοίτησή τους στο ΔΙΕΚ. Τέλος, 

παρουσιάστηκαν οι προτάσεις βελτίωσης λειτουργίας του ΔΙΕΚ.  

Λέξεις-Κλειδιά: Επαγγελματική Κατάρτιση, Στάσεις, Απόψεις, ΔΙΕΚ 

Εισαγωγή  

Σύμφωνα με το νόμο 2009/1992 ιδρύονται τα Δημόσια ή Ιδιωτικά ΙΕΚ, τα οποία 

εποπτεύονταν από τον τότε Ο.Ε.Ε.Κ. (Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης). Βάσει του νόμου 3879/10 και συγκεκριμένα στο άρθρο 12 ορίζεται ότι 

«τα Ι.Ε.Κ. είναι νομικά πρόσωπα ή λειτουργούν στο πλαίσιο νομικών προσώπων, τα 

οποία έχουν κάποια από τις μορφές που προβλέπονται από την εθνική ή την κοινοτική 

νομοθεσία και σκοπό την παροχή υπηρεσιών αρχικής ή συμπληρωματικής 

επαγγελματικής κατάρτισης». Φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης είναι 

μεταξύ άλλων τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)  

Σύμφωνα με τον Βούτσινο (1994), στην Ελλάδα τα ΙΕΚ επιβεβαίωσαν τις προσδοκίες 

ύπαρξής τους καθώς απορρόφησαν  ένα σημαντικό μέρος των απόφοιτων των 

γενικών λυκείων που δεν μπορούσαν ή δεν επιθυμούσαν να συνεχίσουν στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς τους έδωσαν μια επαγγελματική διέξοδο. 

Επιπρόσθετα, τόσο οι απόφοιτοι των Τ.Ε.Λ. (Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων) 



 

 
 

και των ΕΠΑ.Λ (Επαγγελματικών Λυκείων), όσο και γενικότερα οι άνεργοι ή 

εργαζόμενοι ενήλικες έχουν την ευκαιρία να συμπληρώσουν και να εκσυγχρονίσουν 

τις γνώσεις και δεξιότητές τους ή να αποκτήσουν νέες, ώστε να ανταποκριθούν 

καλύτερα στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας (Βούτσινος και συν., 

1994). Συνεπακόλουθα, τα ΙΕΚ παρέχουν συγχρόνως στους καταρτιζόμενους μια 

επαγγελματική κατοχύρωση και αναγνώριση όχι μόνο στην ελληνική αλλά και στην 

ευρωπαϊκή αγορά εργασίας (Κωτσίκης, 2000:275). 

Ερευνητικό μέρος  

Η διερεύνηση των στάσεων και των απόψεων των καταρτιζομένων που σπουδάζουν 

στο ΔΙΕΚ Αιγίου, πραγματοποιήθηκε με τη διανομή έντυπων ερωτηματολογίων  

τεσσάρων σελίδων και της συλλογής τους την ίδια ημέρα από τον ερευνητή. Η 

έρευνα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017 κατά τη διάρκεια του 

χειμερινού εξαμήνου 2016Β. 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο το οποίο «είναι ένα 

ευρέως διαδεδομένο και εύχρηστο εργαλείο συλλογής δεδομένων για επισκοπήσεις που 

παρέχει δομημένα συχνά αριθμητικά δεδομένα» (Wilson & McLean, 1994 στο Cohen 

και συν., 2008:414). Συγκεκριμένα, αξιοποιήθηκε το ημι-δομημένο ερωτηματολόγιο 

(Cohen και συν., 2008:418) αποτελούμενο από 21 ερωτήσεις (βλ. Παράρτημα), εκ 

των οποίων, 19 δομημένες, κλειστού τύπου ερωτήσεις και 2 μη δομημένες, ανοικτού 

τύπου ερωτήσεις, προκειμένου «οι συμμετέχοντες να απαντήσουν ελεύθερα 

διατυπώνοντας τη γνώμη ή την άποψή τους» (Cohen και συν., 2008:419). Από τους 

260 συνολικά καταρτιζόμενους που σπουδάζουν στο ΔΙΕΚ Αιγίου, οι 176  

συμμετείχαν στη συμπλήρωσή του. Ποσοστό συμμετοχής: 67,69%. Οι πρώτες 10 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου είναι γενικού τύπου και έχουν ως σκοπό να 

σχηματίσουν το γενικό προφίλ του ερωτώμενου. Οι υπόλοιπες 11 ερωτήσεις 

αποτελούν τον πυρήνα της έρευνας, αφού πραγματεύονται τις απόψεις τους σχετικά 

με τον θεσμό των ΔΙΕΚ σε συνδυασμό με την επαγγελματική τους αποκατάσταση.  

Σκοπός, στόχοι και ερευνητικά ερωτήματα 

Ο σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις και οι στάσεις των 

καταρτιζομένων σχετικά με τη φοίτησή τους στο ΔΙΕΚ Αιγίου. Ειδικότερα,  

διερευνάται η παρούσα στάση τους σχετικά με τη φοίτησή τους στα ΔΙΕΚ και εάν 

θεωρούν ότι τελειώνοντας τις σπουδές τους και έχοντας αποκτήσει την πιστοποίηση 

(Δίπλωμα) θα μπορέσουν να είναι πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Τα 

ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν από την έως τώρα μελέτη είναι: 

● Το φύλο των καταρτιζομένων, επιδρά στην επιλογή ειδικότητας; 



 

 
 

● Οι καταρτιζόμενοι – τελειώνοντας το ΔΙΕΚ – θεωρούν ότι θα έχουν γρήγορα 

επαγγελματική αποκατάσταση; 

● Σε περίπτωση που θεωρήσουν ότι δεν θα έχουν άμεση επαγγελματική 

αποκατάσταση, σε ποιους λόγους θα οφείλεται αυτό; 

● Υπάρχει σχετική ικανοποίηση από τη μέχρι τώρα φοίτησή τους στο ΔΙΕΚ; 

● Θεωρούν ότι μπορεί ή ότι θα έπρεπε να αλλάξει κάτι γενικότερα σχετικά με το 

θεσμό των ΔΙΕΚ; 

Αποτελέσματα έρευνας 

Οι καταρτιζόμενοι που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν 176. Εξ’ αυτών 112 ήταν 

γυναίκες και 64 ήταν άνδρες. Η πλειοψηφία ανήκει στο ηλικιακό φάσμα 19 – 20 ετών 

(εικόνα 1) ενώ το 52,8% δηλώνει από 18 έως 22 ετών. 

 

Εικόνα 1: Ηλικίες καταρτιζομένων 

Στην ερώτηση (ερ.) 3 «Από που άκουσες για πρώτη φορά σχετικά με τα Δ.ΙΕΚ / τη 

φοίτηση στα Δ.ΙΕΚ;» 135 άτομα ή 75,4% απαντούν από φίλο/φίλη, γνωστό, 55 άτομα 

ή 30,7% απαντούν από το internet, 17 άτομα ή 9,5% απαντούν από το facebook,ενώ 6 

άτομα ή 3,4% απαντούν από εφημερίδα. Στην ερ. 4 «Τι τύπο Λυκείου έχεις 

τελειώσει;» 115 άτομα ή 63,9% απαντούν Γενικό Λύκειο (εικόνα 2), ενώ 64 άτομα ή 

35,6% απαντούν Επαγγελματικό Λύκειο. 

 



 

 
 

 

Εικόνα 2: Τύπος Λυκείου από το οποίο οι καταρτιζόμενοι έχουν αποφοιτήσει 

Στην ερ. 10 στην εικόνα 3 φαίνεται ο Μ.Ο. του απολυτηρίου Λυκείου των 

καταρτιζομένων. Αξιοσημείωτο είναι ότι 4 άτομα έχουν Μ.Ο. από 8 – 10 και ακόμη 

13 άτομα από 18 – 20. 

 

Εικόνα 3: Μέσος Όρος (Μ.Ο) του Απολυτηρίου Λυκείου 

Στην ερ. 6 «Ποια ειδικότητα / κατεύθυνση Λυκείου έχεις τελειώσει;» φαίνονται τα 

αποτελέσματα αναλυτικά στην εικόνα 4. Βλέπουμε ότι η απάντηση «Άλλο» κατέχει 

ποσοστό 32,2% (58 άτομα) και αφορά στο Επαγγελματικό Λύκειο. Από τα 

επιστημονικά πεδία  του Γενικού Λυκείου, πρώτο έρχεται το 1ο επιστημονικό πεδίο 

με ποσοστό 26,7% (48 άτομα) και ακολουθεί το 2ο επιστημονικό πεδίο με 20,6% (37  

άτομα). 

 

 

Εικόνα 4: Ειδικότητα / κατεύθυνση Λυκείου με την οποία οι καταρτιζόμενοι έχουν 

αποφοιτήσει 

Στην ερ. 5, το 77,2% ή 139 άτομα διαμένουν στο Αίγιο ή στα περίχωρα του Αιγίου, 

ενώ 28 άτομα ή 15,6% πηγαινοέρχονται καθημερινά από την Πάτρα (εικόνα 5).  



 

 
 

 

 

Εικόνα 5: Τόπος μόνιμης κατοικίας των καταρτιζομένων 

Στην ερ. 7 «Είσαι απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης;» 22 άτομα απαντούν ότι 

έχουν αποφοιτήσει από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και συγκεκριμένα, 4 από ΑΕΙ 

και 18 από ΑΤΕΙ. Το ποσοστό των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 

σπουδάζουν στο ΔΙΕΚ Αιγίου σε σχέση με το σύνολο των ερωτηθέντων 

καταρτιζομένων είναι 12,5%. Έξι από αυτούς είναι άνδρες, ενώ 16 είναι γυναίκες. Τα 

πτυχία τους είναι (ερ. 8) σύμφωνα με τον πίνακα 1:  

Α/Α Φύλο Είσαι 

απόφοιτος 

Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης; 

Εάν απάντησες ότι είσαι απόφοιτος 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ποια 

ειδικότητα (δίπλωμα, πτυχίο) κατέχεις; 

1 Άνδρας ΑΕΙ Επιστήμης Υλικών 

2 Γυναίκα ΑΕΙ Νομικής 

3 Άνδρας ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών 

4 Γυναίκα ΑΕΙ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης 

5 Γυναίκα ΑΤΕΙ Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 

6 Γυναίκα ΑΤΕΙ Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και 

Πληροφοριακών Συστημάτων 

7 Άνδρας ΑΤΕΙ Ηλεκτρολογίας 

8 Άνδρας ΑΤΕΙ Ηλεκτρονικής 

9 Γυναίκα ΑΤΕΙ Ηλεκτρονικής 



 

 
 

10 Γυναίκα ΑΤΕΙ Ιατρικών Εργαστηρίων 

11 Άνδρας ΑΤΕΙ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 

12 Γυναίκα ΑΤΕΙ Μάρκετινγκ 

13 Άνδρας ΑΤΕΙ Μηχανολογίας 

14 Γυναίκα ΑΤΕΙ Νοσηλευτικής 

15 Γυναίκα ΑΤΕΙ Νοσηλευτικής 

16 Γυναίκα ΑΤΕΙ Πολιτικών Μηχανικών 

17 Γυναίκα ΑΤΕΙ Προσχολικής Αγωγής 

18 Γυναίκα ΑΤΕΙ Τεχνολογίας Τροφίμων 

19 Γυναίκα ΑΤΕΙ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και 

Μηχανικών Αντιρρύπανσης 

20 Γυναίκα ΑΤΕΙ Δεν απάντησε 

21 Γυναίκα ΑΤΕΙ Δεν απάντησε 

22 Άνδρας ΑΤΕΙ Δεν απάντησε 

Πίνακας 1. Ερ. 7. Φύλο και ειδικότητες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Διαφαίνεται μια πανσπερμία πτυχίων διαφορετικών ειδικοτήτων / ειδικεύσεων. 

Επιπρόσθετα, οι απόφοιτοι ΑΤΕΙ είναι αριθμητικά πιο πολλοί σε αναλογία 5,5:1. 

Από τους 22 παραπάνω στην ερώτηση (ερ. 9) «Για ποιο λόγο επέλεξες να σπουδάσεις 

στα ΔΙΕΚ, όντας κάτοχος τριτοβάθμιου πτυχίου / διπλώματος;» οι 9 απαντούν «Δεν 

μπορώ να βρω δουλειά σχετική με το πτυχίο / δίπλωμα τριτοβάθμιας που κατέχω». 

Οκτώ άτομα απαντούν ότι άκουσαν για τη συγκεκριμένη ειδικότητα που σπουδάζουν 

τώρα και τους άρεσε, ενώ 6 άτομα απαντούν ότι το κάνουν για δικούς τους 

προσωπικούς λόγους. Ακόμη, έξι άτομα απαντούν ότι δεν τους ενδιαφέρει να 

εξασκήσουν το επάγγελμα που σπούδασαν και τέλος, δύο καταρτιζόμενοι επέλεξαν  

“Άλλο”.  

Οι ειδικότητες που σπουδάζουν οι καταρτιζόμενοι φαίνονται στον πίνακα 2. 

Ειδικότητες 

Καταρτι

ζόμενοι 

Βοηθός Φαρμακείου 28 

Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης & Μακιγιάζ 20 



 

 
 

Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων 20 

Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής 18 

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 16 

Τεχνικός Η/Υ 14 

Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης 14 

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (Chef) 13 

Τεχνικός Μηχανοτρονικής 11 

Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση και Σχεδιασμός 

Αντικειμένων 
10 

Βοηθός Νοσηλευτικής - Τραυματολογίας 9 

Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων 3 

Σύνολο 176 

Πίνακας 2. Ερ. 11.Ειδικότητα καταρτιζομένων 

Στην ερώτηση 12 «Σε ποιο εξάμηνο σπουδών είσαι;» 66 άτομα ή το 37,5% απαντούν 

Α’ Εξάμηνο, και 98 άτομα ή το 55,7% απαντούν Γ’ Εξάμηνο, ενώ στο Δ’ Εξάμηνο 

φοιτούν 12 άτομα ή 6,8%. Στον πίνακα 3 φαίνονται οι λόγοι επιλογής της 

συγκεκριμένης ειδικότητας που σπουδάζουν. 

Γιατί διάλεξες αυτή την ειδικότητα στο ΔΙΕΚ που 

σπουδάζεις; 
Ποσοστό 

Είχα ακούσει για αυτή την ειδικότητα και μου άρεσε 64,40% 

Δεν έβρισκα κάτι κοντά σε αυτό που ήθελα να σπουδάσω, γι 

αυτό επέλεξα αυτήν την ειδικότητα 
16,10% 

Άλλο 14,40% 

Γιατί μου την πρότεινε φίλος/γνωστός 7,50% 

Γιατί ήθελα να συνεχίσω στην ειδικότητα που είχα τελειώσει 

στο ΕΠΑΛ / Τεχνικό Λύκειο 
6,30% 

Γιατί ήθελα να αλλάξω ειδικότητα και να μην συνεχίσω σε 

αυτήν που είχα τελειώσει στο ΕΠΑΛ / Τεχνικό Λύκειο 

5,70% 

Πίνακας 3. Ερ. 13.Λόγοι επιλογής της ειδικότητας που σπουδάζουν 

Στην ερ. 14 «Η ειδικότητα που σπουδάζεις, ήταν η πρώτη σου επιλογή; Αυτή που 

ήθελες έτσι κι αλλιώς να σπουδάσεις;» 127 άτομα ή 71,3% απαντούν Ναι, ενώ 51  

άτομα ή 28,7% απαντούν Όχι. Σύμφωνα με τον πίνακα 3, φαίνονται οι λόγοι για τους 

οποίους δεν κατάφεραν να ξεκινήσουν τις σπουδές τους στην πρώτη τους επιλογή. 

Αν απάντησες όχι στην ερώτηση 14, γιατί δεν ξεκίνησες να 

σπουδάζεις στην πρώτη σου επιλογή; 
Ποσοστό 

Άλλοι λόγοι 41,5% 

Είχαν ήδη συμπληρωθεί τα τμήματα, με καταρτιζόμενους που 

είχαν πιο πολλά μόρια 
30,2% 

Γιατί στην πορεία άλλαξα γνώμη σχετικά με τη σειρά των 

επιλογών μου 
28,3% 

Πίνακας 3. Ερ. 15. Λόγοι που δεν σπουδάζουν στην πρώτη τους επιλογή 



 

 
 

Στην ερ. 16 «Θεωρείς ότι είσαι καλά ενημερωμένος σχετικά με τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις σου ως καταρτιζόμενου σε Δ.ΙΕΚ.;» 130 άτομα ή 72,2% απαντούν Ναι, 

ενώ 50 άτομα ή 27,8% απαντούν Όχι. Στην ερ. 17 «Εάν απάντησες όχι στην πιο πάνω 

ερώτηση, τι θεωρείς ότι φταίει;» συλλέχθηκαν συνολικά 46 ερωτήσεις. Εξ’ αυτών 19 

άτομα θεωρούν ότι υπάρχει γενικότερα έλλειψη ενημέρωσης, 12 άτομα θεωρούν ότι 

υπάρχει έλλειψη οργάνωσης, ενώ πέντε άτομα αναφέρουν “λόγω μη δικής μου 

ενημέρωσης”. Στην ερ. 18 «Είσαι ικανοποιημένος από την μέχρι τώρα φοίτησή σου 

στο Δ.ΙΕΚ σε επίπεδο σπουδών;» οι απαντήσεις φαίνονται στην εικόνα 6.  

 

Εικόνα 6: Έκφραση ικανοποίησης από την μέχρι τώρα φοίτησή στο Δ.ΙΕΚ σε επίπεδο 

σπουδών 

Στην ερ. 19 «Θεωρείς ότι τελειώνοντας με τις σπουδές σου (ως πιστοποιημένος) θα 

έχεις άμεση επαγγελματική αποκατάσταση πάνω στο αντικείμενο που σπουδάζεις;» 91 

άτομα απαντούν Ναι, ενώ 88 άτομα απαντούν Όχι (εικόνα 7). 

  

Εικόνα 7: Ύπαρξη ή όχι άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης με το πέρας των 

σπουδών 

Στον πιο κάτω πίνακα 4, φαίνονται αναλυτικά τα ποσοστά των ατόμων που θεωρούν 

ότι θα έχουν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση κατά τμήμα. 



 

 
 

 

Ειδικότητες 

Κατα

ρτιζό

μενοι 

Άμεση 

επαγγ/κή 

αποκ/ση 

(Ναι) 

Ποσοστό  

του Ναι 

Βοηθός Νοσηλευτικής - Τραυματολογίας 9 8 88,89% 

Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης 14 11 78,57% 

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας 

(Chef) 
13 10 76,92% 

Τεχνικός Μηχανοτρονικής 11 8 72,73% 

Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων 20 13 65,00% 

Βοηθός Φαρμακείου 28 16 57,14% 

Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής 18 8 44,44% 

Τεχνικός Η/Υ 14 5 35,71% 

Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων 3 1 33,33% 

Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση και 

Σχεδιασμός Αντικειμένων 
10 3 30,00% 

Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης & Μακιγιάζ 20 5 25,00% 

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 16 2 12,50% 

Σύνολο 176 90 51,14% 

Πίνακας 4. Ερ. 19. Ποσοστό ατόμων που θεωρούν ότι θα έχουν άμεση επαγγελματική 

αποκατάσταση 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στο “Ναι” η ειδικότητα Βοηθός 

Νοσηλευτικής - Τραυματολογίας έχει υψηλό ποσοστό της τάξης του 88,89% και 

ακολουθούν οι ειδικότητες Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης με ποσοστό 78,57% και 

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (Chef) με ποσοστό 76,92%. Στον 

αντίποδα των πιο πάνω μετρήσεων η ειδικότητα Βοηθός Φαρμακείου θεωρεί ότι θα 

έχει άμεση επαγγελματική αποκατάσταση σε ποσοστό 57,14% κάτι που δεν 

επαληθεύεται στην αντίστοιχη ειδικότητα του ΔΙΕΚ Δυτικής Αχαΐας (Γιωτόπουλος, 

2017), όπου το ποσοστό είναι 76,5%. Παρόμοια, στην ειδικότητα Βοηθός 

Βρεφονηπιοκόμων το ποσοστό στο ΔΙΕΚ Αιγίου είναι 12,50% κάτι που επίσης δεν 

επαληθεύεται στην αντίστοιχη ειδικότητα του ΔΙΕΚ Δυτικής Αχαΐας, όπου το 

ποσοστό είναι 74% (Γιωτόπουλος, 2017). 

Στην ερ. 20 «Εάν απάντησες όχι στην πιο πάνω ερώτηση για ποιο λόγο θεωρείς ότι δεν 

θα βρεις δουλειά σχετικά γρήγορα πάνω σε αυτό που σπουδάζεις;» 87 άτομα από τα 

103 απαντούν «Λόγω ανεργίας», ενώ 9 άτομα απαντούν «Λόγω αλλαγής στις απόψεις 

μου σχετικά με το αντικείμενο που σπουδάζω» (εικόνα 8). 



 

 
 

 

Εικόνα 8: Λόγοι μη ύπαρξης άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης με το πέρας των 

σπουδών 

Στην ερ. 21 «Θεωρείς ότι θα έπρεπε κάτι να αλλάξει / να βελτιωθεί είτε στο Δ.ΙΕΚ που 

σπουδάζεις, είτε γενικά στα Δ.ΙΕΚ;» δόθηκαν συνολικά 119 απαντήσεις από τους 176 

συμμετέχοντες, ποσοστό 67,61%. Στον πίνακα 5 φαίνονται οι προτάσεις των 

συμμετεχόντων. 

 

Θεωρείς ότι θα έπρεπε κάτι να αλλάξει / να 

βελτιωθεί είτε στο Δ.ΙΕΚ που σπουδάζεις, είτε 

γενικά στα Δ.ΙΕΚ; 

Πλήθος 

απαντή

σεων Ποσοστό % 

Καλύτερη οργάνωση 36 30,25 

Καλύτερη ενημέρωση 27 22,69 

Υλικά 22 18,49 

Εργαστήρια 15 12,61 

Θέρμανση 11 9,24 

Βιβλία 10 8,40 

Κτήρια / Χώροι 8 6,72 

Ενημέρωση οδηγού και προγράμματος σπουδών 2 1,68 

Φωτισμός 2 1,68 

Απουσίες 2 1,68 



 

 
 

Σύνολο 135  

Πίνακας 5. Ερ. 21. Προτάσεις για αλλαγές - βελτιώσεις στο ΔΙΕΚ 

Στο ερευνητικό ερώτημα που έχει τεθεί: “Το φύλο των καταρτιζομένων, επιδρά στην 

επιλογή ειδικότητας;” οι απαντήσεις φαίνονται στον πίνακα 6.  

Ειδικότητες Άνδρες (%) 

Γυναίκες 

(%) 

Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης & Μακιγιάζ 0,00% 100,00% 

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 0,00% 100,00% 

Βοηθός Φαρμακείου 17,86% 82,14% 

Βοηθός Νοσηλευτικής - Τραυματολογίας 22,22% 77,78% 

Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης 28,57% 71,43% 

Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων 33,33% 66,67% 

Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής 44,44% 55,56% 

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (Chef) 46,15% 53,85% 

Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση και Σχεδιασμός 

Αντικειμένων 50,00% 50,00% 

Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων 65,00% 35,00% 

Τεχνικός Η/Υ 78,57% 21,43% 

Τεχνικός Μηχανοτρονικής 81,82% 18,18% 

Πίνακας 6. Σχέση φύλου και επιλογής ειδικότητας σπουδών 

Συμπεράσματα 

Διαφαίνεται από την έρευνα ότι κατά τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά 

εργασίας, παρατηρούνται διαφορές μεταξύ των φύλων (Chisholm,1993) όπου  

«συνήθως τα αγόρια τείνουν να επιλέγουν επαγγέλματα και ειδικότητες σπουδών που 



 

 
 

θεωρούνται πιο ‘ανδρικά’ και βέβαια το αντίστροφο ισχύει και για τα κορίτσια» 

(Φωτακίδου, 2011: 66-67). Στην παρούσα έρευνα επιβεβαιώνονται τα πιο πάνω, διότι 

στην ειδικότητα “Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης & Μακιγιάζ” το ποσοστό συμμετοχής 

των γυναικών είναι 100%. Επίσης, στην ειδικότητα “Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων” το 

ποσοστό συμμετοχής των γυναικών είναι 100%, γεγονός που επισημαίνεται και από 

αντίστοιχη έρευνα που έγινε στο ΔΙΕΚ Δυτικής Αχαΐας, στην οποία το ποσοστό των 

γυναικών είναι 70,6% (Γιωτόπουλος, 2017). Παρομοίως, στην ειδικότητα “Βοηθός 

Φαρμακείου” το 82,14% αποτελείται από γυναίκες κάτι που επαληθεύεται και στο 

ΔΙΕΚ Δυτικής Αχαΐας, με αντίστοιχο ποσοστό 95,7%. Επιπρόσθετα, στην ειδικότητα 

“Τεχνικός Η/Υ” το ποσοστό συμμετοχής των ανδρών είναι 78,57% και συμφωνεί με 

το αντίστοιχο τμήμα στο ΔΙΕΚ Δυτικής Αχαΐας το οποίο είναι 87,5% (Γιωτόπουλος, 

2017).  

Σύμφωνα με τη Σάφαλου (2010) «οι ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας θα 

καθορίσουν την επιλογή των ειδικοτήτων και τον αριθμό των τμημάτων» (Σάφαλου, 

2010:109). Έχοντας ακούσει για την ειδικότητα που σπουδάζουν από φίλο / φίλη / 

γνωστό (75,4%) και η οποία ήταν πρώτη τους επιλογή (71,3%), ενημερώθηκαν 

σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως καταρτιζόμενοι (72,2%) και 

είναι ικανοποιημένοι «μέτρια» (45,5%) και «πολύ» (32,0%). Θεωρούν ότι 

τελειώνοντας το ΔΙΕΚ θα βρουν άμεσα εργασία στο αντικείμενο που σπουδάζουν 

(50,8%) ενώ αυτοί που απαντούν αρνητικά (49,2%) θεωρούν ότι δεν θα βρουν 

γρήγορα εργασία λόγω ανεργίας (89,7%). 

Επιπρόσθετα, στις προτάσεις βελτίωσης του ΔΙΕΚ που σπουδάζουν ή γενικότερα, οι 

καταρτιζόμενοι απαντούν ότι χρειάζεται γενικότερα καλύτερη οργάνωση (30,25%) 

και καλύτερη ενημέρωση τους (22,69%). Θεωρούν ότι υπάρχει έλλειψη υλικών 

(18,49%), ότι θα πρέπει να υπάρχει καλύτερος εξοπλισμός όπως και εκσυγχρονισμός 

των εργαστηρίων (12,61%), ενώ η θέρμανση του σχολικού χώρου δεν ικανοποιητική 

(9,24%). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι καταρτιζόμενοι ζητούν να έχουν 

βιβλία ή σημειώσεις σε ποσοστό 8,40%, ενώ μόλις 2 άτομα (1,68%) αναφέρουν “να 

ενημερωθεί ο οδηγός και το πρόγραμμα σπουδών”. 

Επισημαίνεται επίσης, ότι 22 καταρτιζόμενοι (το 12,5% των ερωτηθέντων) είναι 

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαφορετικών ειδικοτήτων (4 άτομα, απόφοιτοι 

ΑΕΙ και 18 άτομα απόφοιτοι ΑΤΕΙ), οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν εργασία σχετική 

με το πτυχίο / δίπλωμα που κατέχουν (37,5% - ερ. 9), ενώ επιπρόσθετα, άκουσαν για 

τη συγκεκριμένη ειδικότητα που σπουδάζουν και τους άρεσε (33,3%). Τέσσερις 

απόφοιτοι ΑΤΕΙ σπουδάζουν στην ειδικότητα Βοηθός Φαρμακείου, ενώ ακόμη 4 (2 

από ΑΕΙ και 2 από ΑΤΕΙ) σπουδάζουν στην ειδικότητα Τεχνικός Αρτοποιός - 

Ζαχαροπλαστικής. Στις δυο πιο πάνω ειδικότητες υπάρχει η μεγαλύτερη συμμετοχή. 

Τέλος, η ειδικότητα την οποία σπουδάζει το σύνολο των ατόμων που έχει 



 

 
 

αποφοιτήσει από την τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν έχει καμία σχέση με το αντίστοιχο 

πτυχίο / δίπλωμά τους. 

Πρόταση 

Η ύπαρξη «γραφείου διασύνδεσης των ΙΕΚ με την αγορά εργασίας» (Μανατάκης, 

2007) θα μπορούσε να παρέχει πληροφορίες με τη χρήση ερωτηματολογίων προς 

τους αποφοίτους ΔΙΕΚ και τη δημιουργία προφίλ εργαζομένου. Με αυτόν τον τρόπο 

οι ίδιοι θα μπορούν να αναζητήσουν τις θέσεις εργασίας που ενδεχομένως υπάρχουν 

και είναι πιο κοντά στα ενδιαφέροντά τους, καθώς και στους εργοδότες οι οποίοι θα 

μπορούν να βρουν τα ειδικευμένα άτομα που πιθανόν να τους χρειάζονται στην 

επιχείρησή τους. 
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Παράρτημα 

Ερωτηματολόγιο σχετικά με τις στάσεις και τις απόψεις των καταρτιζομένων του 

ΔΙΕΚ Δυτικής Αχαΐας. 

1. Φύλο * 

Άνδρας 

Γυναίκα 

2. Ηλικία (σε έτη) * 

1819 

1920 

2122 

2325 

2530 

3035 

Άλλο: 

3. Από που άκουσες για πρώτη φορά σχετικά με τα ΙΕΚ / τη φοίτηση στα ΙΕΚ; 

Φίλο/Φίλη, Γνωστό 

Internet 

Facebook 

Εφημερίδα 

email 

Τηλεόραση / Ραδιόφωνο 

Άλλο: 

4.Τι τύπο Λυκείου έχεις τελειώσει;   

Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) 

Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ)  Τεχνικό Λύκειο 

Πολυκλαδικό Λύκειο 

Εκκλησιαστικό Λύκειο 

Άλλο: 

5. Που μένεις μόνιμα; * 

Πάτρα και περίχωρα  

Αίγιο και περίχωρα  

Κ. Αχαΐα και περίχωρα  

Καλάβρυτα  

Πύργο και περίχωρα (Ν.Ηλείας) 

Αιτωλοακαρνανίας  

Άλλο: 

6. Ποια ειδικότητα / κατεύθυνση Λυκείου έχεις τελειώσει; * 

1ο Επιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές) 

2ο Επιστημονικό πεδίο (Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές) 

3ο Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Υγείας και Ζωής) 

4ο Επιστημονικό πεδίο (Παιδαγωγικές Σπουδές) 



 

 
 

5ο Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής) 

Άλλο:  

7. Είσαι απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης;  

ΑΤΕΙ 

ΑΕΙ 

Μεταπτυχιακό 

Διδακτορικό 

Άλλο: 

8. Εάν απάντησες ότι είσαι απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ποια ειδικότητα 

(δίπλωμα, πτυχίο) κατέχεις;  

9. Για απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για ποιο λόγο επέλεξες να σπουδάσεις 

στα ΔΙΕΚ, όντας κάτοχος τριτοβάθμιου πτυχίου / διπλώματος;  

Δεν μπορώ να βρω δουλειά σχετική με το πτυχίο τριτοβάθμιας που κατέχω  

Δεν με ενδιαφέρει να εξασκήσω επάγγελμα σχετικό με το πτυχίο / δίπλωμά 

μου Άκουσα για τη συγκεκριμένη ειδικότητα που σπουδάζω και μου άρεσε  

Το κάνω για δικούς μου προσωπικούς λόγους 

Άλλο: 

10. Ποιος ήταν ο Μ.Ο. του απολυτηρίου Λυκείου;  

8  9,99 

10  11,99 

12  13,99 

14  15,99 

16  17,99 

18  20 

Άλλο:  

11. Ποια ειδικότητα σπουδάζεις; * 

12. Σε ποιο εξάμηνο σπουδών είσαι; * 

Α' Εξάμηνο 

Β' Εξάμηνο 

Γ' Εξάμηνο 

Δ' Εξάμηνο 

Ε' (Πρακτική Άσκηση) 

13. Γιατί διάλεξες αυτή την ειδικότητα στο ΔΙΕΚ που σπουδάζεις;  

Είχα ακούσει για αυτή την ειδικότητα και μου άρεσε 

Γιατί μου την πρότεινε φίλος/γνωστός 

Γιατί ήθελα να συνεχίσω στην ειδικότητα που είχα τελειώσει στο ΕΠΑΛ / 

Τεχνικό Λύκειο 

Γιατί ήθελα να αλλάξω ειδικότητα και να μην συνεχίσω σε αυτήν που είχα 

τελειώσει στο ΕΠΑΛ / Τεχνικό Λύκειο 

Δεν έβρισκα κάτι κοντά σε αυτό που ήθελα να σπουδάσω, γι αυτό επέλεξα 

αυτήν την ειδικότητα 

14. Η ειδικότητα που σπουδάζεις, ήταν η πρώτη σου επιλογή; Αυτή που ήθελες έτσι 

κι αλλιώς να σπουδάσεις;  

Ναι 

Όχι 

15. Αν απάντησες όχι στην προηγούμενη ερώτηση, γιατί δεν ξεκίνησες να σπουδάζεις 

στην πρώτη σου επιλογή;  

Είχαν ήδη συμπληρωθεί τα τμήματα, με καταρτιζόμενους που είχαν πιο 



 

 
 

πολλά μόρια 

Γιατί στην πορεία άλλαξα γνώμη σχετικά με τη σειρά των επιλογών μου 

Άλλο:  

16. Θεωρείς ότι είσαι καλά ενημερωμένος σχετικά με τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις σου ως καταρτιζόμενου σε .ΙΕΚ.;  

Ναι 

Όχι 

17. Εάν απάντησες όχι στην πιο πάνω ερώτηση, τι θεωρείς ότι φταίει;  

18. Είσαι ικανοποιημένος από την μέχρι τώρα φοίτησή σου στο  ΙΕΚ σε επίπεδο 

σπουδών; 

Κλίμακα 1 έως 5. 1=καθόλου, 2=λίγο, 3=μέτρια, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ. 

19. Θεωρείς ότι τελειώνοντας με τις σπουδές σου (ως πιστοποιημένος) θα έχεις άμεση 

επαγγελματική αποκατάσταση πάνω στο αντικείμενο που σπουδάζεις;  

Ναι 

Όχι 

20. Εάν απάντησες όχι στην πιο πάνω ερώτηση για ποιο λόγο θεωρείς ότι δεν θα 

βρεις δουλειά σχετικά γρήγορα πάνω σε αυτό που σπουδάζεις;  

Λόγω ανεργίας 

Λόγω αλλαγής στις απόψεις μου σχετ. με το αντικείμενο που σπουδάζω 

Άλλο: 

21. Θεωρείς ότι θα έπρεπε κάτι να αλλάξει / να βελτιωθεί είτε στο ΙΕΚ που 

σπουδάζεις, είτε γενικά στα ΙΕΚ; 


