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Θεσσαλονίκη, 31 Ιουλίου 2019 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ανεπαρκής αξιοποίηση της ΕΕΚ στην Ελλάδα για την εύρεση 
καλής θέσης εργασίας 

Στην Ελλάδα, κυρίαρχη θέση στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
κατέχουν οι πανελλήνιες εξετάσεις, οι οποίες καθορίζουν σε ποιο πανεπιστήμιο 
και σε ποιο κλάδο θα σπουδάσει ο κάθε φοιτητής. Οι νέοι ηλικίας 16 έως 18 ετών 
δεν στρέφονται ιδιαίτερα προς την ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ), παρόλο που μπορεί να τους προσφέρει 
καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές σε σχέση με τη γενική εκπαίδευση.  

 
©Cedefop, 2018/Sakis Gioumpasis 

Σύμφωνα με έρευνα κοινής γνώμης που διεξήγαγε το Cedefop σχετικά με την 
ΕΕΚ, περίπου το 64% των ερωτηθέντων που ακολούθησαν την ΕΕΚ βρήκαν την 
πρώτη τους μακροχρόνια θέση εργασίας εντός ενός έτους σε σύγκριση με το 
49% εκείνων που ακολούθησαν τη γενική εκπαίδευση. 

Παρά την υψηλή ποιότητα – οι εννέα στους 10 Έλληνες που συμμετείχαν στην 
έρευνα και είχαν ακολουθήσει ανώτερη δευτεροβάθμια ΕΕΚ δήλωσαν απόλυτα 
ικανοποιημένοι από την ποιότητα της διδασκαλίας που έλαβαν – μόνο περίπου 
29% των νέων ηλικίας 16 έως 18 ετών ακολουθούν την ανώτερη δευτεροβάθμια 
ΕΕΚ στην Ελλάδα, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ που 
ανέρχεται σε 49 %.  

Η χαμηλή συμμετοχή εξηγείται, ως ένα βαθμό, από το συμπέρασμα της έρευνας, 
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σύμφωνα με το οποίο το 87% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα θεωρούν ότι η 
γενική εκπαίδευση έχει πιο θετική εικόνα από την ΕΕΚ. Περισσότεροι από οκτώ 
στους 10 ερωτηθέντες θεωρούν επίσης ότι η ΕΕΚ απευθύνεται σε μαθητές με 
χαμηλούς βαθμούς και ότι η απόκτηση τίτλου ανώτερης δευτεροβάθμιας ΕΕΚ 
είναι ευκολότερη.  

Ωστόσο, παρά την αρνητική εικόνα της ΕΕΚ σε σύγκριση με τη γενική 
εκπαίδευση, πάνω από το ήμισυ (53 %) των Ελλήνων που συμμετείχαν στην 
έρευνα εκτιμούν ότι οι απόφοιτοι της ανώτερης δευτεροβάθμιας ΕΕΚ έχουν 
περισσότερες πιθανότητες να βρουν δουλειά μετά το τέλος της φοίτησής τους 
από ό,τι οι απόφοιτοι της ανώτερης δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης. Αυτό 
δεν προκαλεί έκπληξη. Πολλοί μαθητές της ανώτερης δευτεροβάθμιας ΕΕΚ 
προτίθενται να αναζητήσουν εργασία μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, 
ενώ η γενική εκπαίδευση προετοιμάζει τους μαθητές και για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Αυτό που ίσως προκαλεί έκπληξη είναι το ότι το 69% των 
ερωτηθέντων πιστεύει πως η ολοκλήρωση των σπουδών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης δεν βελτίωσε τις πιθανότητές τους για εύρεση εργασίας σε 
σύγκριση με τους αποφοίτους της ανώτερης δευτεροβάθμιας ΕΕΚ. 

Είναι σημαντικό ότι η ανώτερη δευτεροβάθμια ΕΕΚ δεν θεωρείται απλώς μια 
οδός για την εύρεση οποιασδήποτε θέσης εργασίας. Έξι στους 10 Έλληνες 
ερωτηθέντες πιστεύουν ότι μπορεί να οδηγήσει σε καλές θέσεις εργασίας.  

Πολλοί θεωρούν ότι η ανώτερη δευτεροβάθμια ΕΕΚ δεν αξιοποιείται επαρκώς 
για την εύρεση μιας καλής θέσης εργασίας και ότι είναι υποτιμημένη σε σύγκριση 
με τη γενική εκπαίδευση. Οι αντιλήψεις αυτές όμως φαίνεται να αλλάζουν. 
Σύμφωνα με την έρευνα, οι μισοί από τους ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η Ελλάδα 
πρέπει να επενδύσει κατά προτεραιότητα στην ΕΕΚ, σε σύγκριση με το ένα τρίτο 
που θεωρεί ότι προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη γενική εκπαίδευση.  

Σε μια δύσκολη αγορά εργασίας αξίζει να εξεταστεί κατά πόσον η ανώτερη 
δευτεροβάθμια ΕΕΚ προσφέρει τις κατάλληλες προοπτικές επαγγελματικής 
αποκατάστασης για πολλούς νέους 16 έως 18 χρονών.  

Σημειώσεις 

• Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο Cedefop opinion survey 
on vocational education and training in Europe: Greece (διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά) 

• Η έρευνα κοινής γνώμης του Cedefop, η οποία δημοσιεύθηκε το 2017, παρέχει νέες 
πληροφορίες σχετικά με το τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι για την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ), τη δυνατότητά της να παρέχει τις κατάλληλες 
δεξιότητες και να βοηθήσει τους αποφοίτους της στην εύρεση εργασίας. Σκοπός της 
έρευνας είναι η διαμόρφωση πολιτικών που θα καταστήσουν την ΕΕΚ ελκυστικότερη 
και αποτελεσματικότερη επιλογή εκπαίδευσης. Η έρευνα διεξήχθη τον Ιούνιο του 
2016 και εξέτασε την ενημέρωση και τις απόψεις των πολιτών της ΕΕ σχετικά με την 
ελκυστικότητα και τα αποτελέσματα της ΕΕΚ, καθώς και τις προσωπικές εμπειρίες 
τους από την ανώτερη δευτεροβάθμια ΕΕΚ (κατά κανόνα μαθητές ηλικίας 16-18 
ετών). Η έρευνα περιελάμβανε περισσότερες από 35.000 συνεντεύξεις ενός 
αντιπροσωπευτικού δείγματος Ευρωπαίων από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Διαβάστε τα δελτία Τύπου του Cedefop εδώ. 

Δημιουργήστε λογαριασμό χρήστη στο δικτυακό μας τόπο και γίνετε συνδρομητές και σε 
άλλες εκδόσεις του Cedefop (ενημερωτικό δελτίο, περιοδικό, ενημερωτικά σημειώματα 
κλπ). 
 
Επικοινωνία 
Υπεύθυνη Τύπου: Ρόζυ Βουδούρη 
Τηλ.: +30 2310 490012, email:  rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/cedefop-public-opinion-survey-vocational-education-and-training-europe-greece
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/cedefop-public-opinion-survey-vocational-education-and-training-europe-greece
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/cedefop-public-opinion-survey-vocational-education-and-training-europe-greece
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/opinion-survey-vocational-education-and-training-europe
http://www.cedefop.europa.eu/news-and-press/press-and-media/press-releases
http://www.cedefop.europa.eu/user/register
mailto:rosy.voudouri@cedefop.europa.eu
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Επικεφαλής Τμήματος Επικοινωνίας: Gerd Oskar Bausewein 
Τηλ.: +30 2310 490288, email: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
Σχετικά με το Cedefop 
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), 
ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 
υποστηρίζει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

Συνδεθείτε μαζί μας   

mailto:gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu
https://www.facebook.com/Cedefop/
https://twitter.com/
https://www.youtube.com/user/CedefopVideos

