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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Δπραξηζηψ ηελ νηθνγέλεηα κνπ πνπ κνπ ζπκπαξαζηάζεθε ζηελ εθπφλεζε ηνπ έξγνπ 

ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, γηα ηελ αγάπε ηεο θαη ηελ θξνληίδα ηεο. Δπραξηζηψ 

επίζεο ηνπο θχξηνπο θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά Υιέηζν Θενιφγν – 

Μηραήι θαη Καλά Άγγειν, γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπο . 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ ΜΠ «Οηθνλνκηθή 

ηεο Δθπαίδεπζεο θαη Γηαρείξηζε Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ» θαη είρε σο αληηθείκελν 

ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο ππεξεζηψλ εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο. Έξεπλα ηεο αγνξάο 

έιαβε ρψξα κε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ δεδνκέλα γηα λα 

ηεθκεξησζνχλ ην βαζηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ν ζθνπφο θαη νη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο 

έξεπλαο. Σα δεδνκέλα πνπ ιήθζεθαλ ήηαλ πεξηνξηζκέλα ιφγν αδπλακίαο εληνπηζκνχ 

ηθαλνχ θαη αλαιπηηθνχ αξηζκνχ πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο εγρψξηνπο θνξείο. Σν δείγκα 

επθνιίαο αλέδεημε ηα βαζηθά κεγέζε αλαθνξάο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα ζηνηρεηνζεηεζεί ε βαζηκφηεηα ηεο έξεπλαο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο, δειαδή ηελ ελίζρπζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο θαη ηελ 

αλάγθε αληαπφθξηζεο ζε έλα ρξνληθά πηεζηηθφ θαη απαηηεηηθφ πξφγξακκα, 

ζρεδηάζηεθε έλα επηρεηξεκαηηθφ πιάλν πνπ απαληνχζε ζε απηέο. Σν πιάλν δελ 

πεξηνξίζηεθε κφλν ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο αιιά επεθηάζεθε ζε θαηλνηνκίεο 

πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζην πεξηβάιινλ εμ απνζηάζεσο. Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ 

πιάλνπ δηαπηζηψζεθε πσο ην εγρείξεκα κπνξεί λα επηθέξεη θεξδνθνξία αιιά φρη 

βησζηκφηεηα κηαο θαη ην θφζηνο παξαγσγήο θαηλνηφκνπ πεξηερνκέλνπ επηβαξχλεη 

αζχκκεηξα ην εγρείξεκα. Υσξίο ηελ θαηλνηνκία απηή ην εγρείξεκα ράλεη ζε 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη θαηά ζπλέπεηα ζε βησζηκφηεηα. Απηφ εμεγεί ζε κεγάιν βαζκφ 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ε εγρψξηα αγνξά, κε εηζαγσγή εμεηδηθεπκέλσλ 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο αιιά θαη εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απφ ην 

δηεζλέο πεξηβάιινλ. 

 

ABSTRACT 

This Diploma Thesis was prepared in the framework of Post Graduate Program 

Education and Educational Institutions Economics and had as its object the analysis of 

the market for distance learning services. Market research was conducted using the 

internet in order to collect data to substantiate the main research question, the purpose 

and the individual objectives of the research. The data obtained were limited due to 

the inability to identify a sufficient and detailed amount of information from domestic 

agencies. The convenience sample highlighted the key reference quantities and their 

characteristics in order to substantiate the validity of the research. 

Taking into account the basic requirements of the participants in training programs, ie 

the strengthening of their professional career and the need to respond to a time-

consuming and demanding program, a business plan was designed that responded to 

them. The plan was not limited to training programs but extended to innovations that 

can be applied to the environment remotely. From the analysis of the plan it was 

found that the project can bring profitability but not sustainability since the cost of 

producing innovative content is asymmetrically borne by the project. Without this 

innovation the project loses in competitiveness and consequently in viability. This 

largely explains the way in which the domestic market operates, with the introduction 

of specialized training programs as well as specialized workforce from the 

international environment. 
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ΟΑΔΓ Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ 
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ΟΔΔΚ Οξγαληζκνχ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 

Percent Πνζνζηφ 

Range Δχξνο 
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Skewness Λνμφηεηα 

Std. 

Deviation 

Σππηθή απφθιηζε 
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ΜΕΡΟ Ι – Η αγνξά ησλ ππεξεζηώλ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο - θαηάξηηζεο 

1. Δηζαγωγή 

Σν ζέκα ηεο παξνχζαο κειέηεο πξνέθπςε θαηφπηλ πξνζσπηθνχ ελδηαθέξνληνο αιιά 

θαη γηα βειηίσζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ κνπ. πλήγνξνο ζηελ θαηεχζπλζε απηή 

είλαη νη ζπλεξγαζίεο κνπ κε αξκφδηεο αξρέο θαη πιεζπζκνχο ησλ πεδίσλ ηεο έξεπλαο. 

Μέζσ ησλ επαθψλ απηψλ ζα δηεξεπλήζσ ηελ δπλαηφηεηα επίιπζεο ηπρφλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχςνπλ, φπσο ε πξφζβαζε θαη ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ 

ηεο έξεπλαο. 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηελ αγνξά ππεξεζηψλ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζηελ εγρψξηα αγνξά θαη εηδηθφηεξα ζηελ επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε. 

 

1.1. Ανάλςζη πεπιβάλλονηορ 

Τπεξεζίεο εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο πξνζθέξνπλ θαηά θχξην ιφγν εθπαηδεπηηθνί 

νξγαληζκνί, επηζηεκνληθέο ελψζεηο αιιά δεπηεξεχνληνο θαη θνξείο αξηζηείαο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί πνπ έρνπλ εδξαησζεί ζηελ αγνξά πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο εμ 

απνζηάζεσο θαηάξηηζεο ζηα κεκνλσκέλα αληηθείκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

ηνπο ή ζε εμεηδηθεπκέλα αληηθείκελα ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ. Κξηηήξην γηα ηελ 

παξνρή ηνπο είλαη (α) ε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά ηεο εθπαίδεπζεο, (β) ε ζπλέπεηα ηνπο 

αλαθνξηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ απνθνίησλ ηνπο, (γ) ε ζπλάθεηα 

κε ηελ αγνξά, δειαδή ε αληαπφθξηζε ησλ επηζηεκνληθψλ ηνπο πεδίσλ κε ηα 

αληηθείκελα πνπ βξίζθνπλ αληαπφθξηζε ζηελ αγνξά, (δ) ε επηζηεκνληθή θαη 

ηερλνινγηθή αξηζηεία.  

(α) εκαληηθφο παξάγνληαο γηα λα επηιέμεη θάπνηνο έλα πξφγξακκα εμ απνζηάζεσο 

θαηάξηηζεο είλαη ε εκπεηξία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ. Απηφ δηφηη ηα 

πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο δελ αθνινπζνχλ ηηο ίδηεο ηαθηηθέο κε ηα πξνγξάκκαηα 

δηα δψζεο θαη γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα αληαπνθξηζεί ζηα εθπαηδεπηηθά δεηνχκελα 

ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εκπεηξία. Έλα άιιν πιενλέθηεκα ησλ εδξαησκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ ζηελ εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζε είλαη πσο δηαζέηνπλ 

πιεζψξα εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ ηα νπνία κπνξνχλ λα αλαδηαηάμνπλ γηα ηελ εμ 

απνζηάζεσο θαηάξηηζε. Απηφ δηφηη ε αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνπο ηνπ θφζηνπο ππνζηήξημεο ππεξεζηψλ εμ απνζηάζεσο 

θαηάξηηζεο αθνχ αθελφο απνζθνπεί ζε ζπγθεθξηκέλα εθπαηδεπηηθά δεηνχκελα θαη 

αθεηέξνπ ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζην πεξηβάιινλ ηεο εμ απνζηάζεσο. Σέινο, 

είλαη πην πξνζθηιέο ζε θάπνηνλ πνπ έρεη απνθνηηήζεη απφ έλαλ εθπαηδεπηηθφ 

νξγαληζκφ λα επηζηξέςεη ζε απηφλ γηα λα θαηαξηηζηεί απφ ην λα επηιέμεη έλαλ λέν. 

(β) θνπφο ηεο θαηάξηηζεο είλαη ε απφθηεζε γλψζεσλ, ζηάζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηα 

νπνία ζα απνηειέζνπλ πξφθξηκα γηα ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ 

θαηαξηηδφκελσλ. Δίλαη ινηπφλ θξίζηκν λα αλαδεηθλχεηαη ε δπλαηφηεηα απηή απφ ηνπο 

παξφρνπο ππεξεζηψλ εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ζα πξέπεη 

λα ζπλεπηθνπξείηαη θαη απφ ην επφκελν. 
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(γ) Σα αληηθείκελα θαηάξηηζεο δελ κπνξεί λα είλαη μέλα πξνο ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη 

ηελ παξαγσγή. Οη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ αγνξά 

θαη ζε έλαλ βαζκφ λα ηελ νδεγνχλ επηζηεκνληθά πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξσζεί ην 

δεηνχκελν. ηελ πεξίπησζε απηή, νη αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο πξνθαινχλ ηελ 

δήηεζε ζε αληηθείκελα θαηάξηηζεο ηα νπνία πξνζθέξνληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 

(δ) ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ έλαο θνξέαο επηδείμεη αξηζηεία ζε έλα αληηθείκελν, απηφ 

κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν θαηάξηηζεο σο πξνπνκπφο γηα κηα λέα αγνξά. Ο 

θνξέαο απηφο δελ είλαη αλάγθε λα είλαη εθπαηδεπηηθφο κηαο θαη ε αξηζηεία πξνθχπηεη 

κε πνιιαπινχο ηξφπνπο. 

ηα παξαπάλσ ν φξνο εμ απνζηάζεσο εδξαηψλεηαη κε ηελ θήκε ηνπ νξγαληζκνχ ζηελ 

αγνξά. Κάπνηνο ελδηαθεξφκελνο πξνηηκά λα ιάβεη ππεξεζίεο απφ έλα θνξέα πνπ έρεη 

απνδείμεη ηελ αμία ηνπ ζηελ αγνξά σο εγγχεζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ. Πνιιέο 

θνξέο ε θήκε αθνινπζεί ηελ ζέζε ηνπ θνξέα ζηελ θαηάζηαζε ηεο επηζηήκεο (state of 

the art) θαη ηηο θαηλνηνκίεο πνπ εηζάγεη ζηελ αγνξά, ηηο νπνίεο ζπρλά πξνκνηάξεη κε 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Σα πξνγξάκκαηα απηά είλαη ζπλήζσο 

εμ απνζηάζεσο κηαο θαη ε απήρεζε πνπ έρνπλ μεπεξλά ηελ έδξα ηνπ θνξέα. 

 

1.1.1. πληαγκαηηθό θαη λνκηθό πεξηβάιινλ γηα ηελ εμ 
απνζηάζεωο 

Σν πεξηβάιινλ ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο εδξαηψζεθε ζηελ ρψξα κε ην 

Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην. Σν ΔΑΠ κε ην Ν. 2552/1997 παξέρεη ζπνπδέο 

απνθιεηζηηθά κε ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο πνπ νδεγνχλ ζε 

επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. Παξάιιεια πηζηνπνηεί ζπνπδέο απφ ηε 

κεηαδεπηεξνβάζκηα επηκφξθσζε έσο θαη ην δηδαθηνξηθφ δίπισκα.  

Ο αξρηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ησλ Ηλζηηηνχησλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

(ΗΔΚ) πνπ ππάγνληαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο (ΓΓΓΒΜ), 

ςεθίζηεθε κε ην Ν. 4186 «Αλαδηάξζξσζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 193/Α/17.9.2013) θαη ηέζεθε ζε εθαξκνγή κε ηελ 

Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 12081/21.10.2013 (ΑΓΑ: ΒΛΛ39-ΕΡΝ). ηε ζπλέρεηα 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 5954/23.6.2014 (ΑΓΑ: 7ΟΔΡ9-

ΥΦΟ) θαη δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 1807/Β/2.7.201Απηφ έιαβε ρψξα κεηά ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΟΔΔΚ) 

θαη ηε κεηαθνξά ησλ δεκνζίσλ ΗΔΚ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

εθδφζεθε ν πξψηνο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ησλ ΗΔΚ απηψλ. 

ήκεξα ε εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζε ζεζκνζεηείηαη ζηε ρψξα κε ηνλ λφκν 4763/2020 

(ΦΔΚ 254/Α/21.12.2020). Πξνζδηνξίδεηαη δε ζε επίπεδν Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ 

Καηάξηηζεο (ΔΚ), Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ Μαζεηείαο (ΔΠΑ), Ηλζηηηνχησλ 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) θαη Κέληξσλ Γηα βίνπ Μάζεζεο (ΚΔΓΗΒΗΜ). Ζ 

επηηπρήο νινθιήξσζε δξάζεσλ εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα 

πηζηνπνηείηαη απφ ηνλ ΔΟΠΠΔΠ πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ζε αλαγλσξηζκέλν ηίηιν. 

Παξά ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαιήμεη ζε αλαγλσξηζκέλν ηίηιν θαη αληηζηνίρσο επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα, 

ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο πνπ πινπνηνχληαη ρσξίο λα ηθαλνπνηνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ. Απηά ηα πξνγξάκκαηα πξνέξρνληαη απφ ηελ 

αγνξά θαη αθνξνχλ ηερλνινγίεο αηρκήο. Λφγσ ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο αιιά θαη ηεο 

αξγήο εμέιημεο ηεο δηαδηθαζίαο ραξηνγξάθεζεο ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζε 
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ζέζεηο/εμεηδηθεχζεηο (πξάγκα πνπ ζα νδεγνχζε ζηε ζεζκνζέηεζε ηνπο θαη ηελ 

θαηνρχξσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ) ηα πξνγξάκκαηα απηά έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ αγνξά. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε απηά ινηπφλ γίλνληαη de facto 

απνδεθηνί απφ ηελ αγνξά θαη φρη de jure φπσο γίλεηαη κε ηηο θαηνρπξσκέλεο 

εηδηθφηεηεο. 

 

1.1.2. Οηθνλνκηθό πεξηβάιινλ ηεο εμ απνζηάζεωο 

Δπηδνηνχκελα απφ ΔΔ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 8.ii Βηώζηκε έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηωλ λέωλ 

Δηδηθόο ηόρνο i: Αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

απηναπαζρόιεζεο θαη βειηίωζε ηωλ δεμηνηήηωλ ηωλ λέωλ εθηόο εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο 

ή θαηάξηηζεο ειηθίαο 15 έωο 29 εηώλ 

Σν κέζν θφζηνο ησλ παξεκβάζεσλ γηα ηα ζηνρεπκέλα πξνγξάκκαηα ζχλδεζεο 

θαηάξηηζεο - πξαθηηθήο άζθεζεο θαη απαζρφιεζεο ζε θιάδνπο αηρκήο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο αλά σθεινχκελν πξνζδηνξίδεηαη ζε 4.617,26 επξψ. Σα κνλαδηαία θφζηε 

θαη νη ζηαζκηζκέλεο ηηκέο πξνέθπςαλ απφ ηε ζρεηηθή αμηνιφγεζε ηνπ ΔΠ ηνπ 2019 

[1] ζε πιήζνο 172.229 αηφκσλ. 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 10.iv Βειηίωζε ηεο ζπλάθεηαο ηωλ ζπζηεκάηωλ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο 

Αλαθέξεηαη ζηελ αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο ηερλνινγηθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο αξρηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ζηε δηαζχλδεζε 

ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ αλάπηπμε ηεο καζεηείαο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ζχλδεζε εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε ηηο αλάγθεο ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο.  

Σν κέζν θφζηνο ησλ παξεκβάζεσλ αλά σθεινχκελν αλέξρεηαη ζε 3.983,50 επξψ ζε 

πιήζνο 30.876 σθεινπκέλσλ. Σν κέζν θφζηνο ησλ παξεκβάζεσλ αλά ζρνιείν ΔΠΑΛ 

αλέξρεηαη ζε 9.090 επξψ ζε πιήζνο 2.738 πνπ αλαθέξεηαη ζε ζπκκεηνρέο ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ αλά έηνο. 

 

Απηνρξεκαηνδνηνχκελα 

ήκεξα ζηε ρψξα πξνζθέξνληαη πιεηάδα πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

κε ηελ κνξθή ηεο απηνρξεκαηνδφηεζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην πξφγξακκα θαινχληαη 

λα θαιχςνπλ ην θφζηνο ηνπ. Κχξηνη θνξείο απηνρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ 

εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο είλαη Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο (ΚΔΓΗΒΗΜ) ζε 

ζπλεξγαζία κε παλεπηζηεκηαθνχο θαη εξεπλεηηθνχο θνξείο ζε αληηθείκελα αηρκήο 

δήηεζεο ή αηρκήο ηεο ηερλνινγίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ είλαη 

ε παξνρή πηζηνπνηεηηθνχ παξαθνινχζεζεο κηαο θαη ηα αληηθείκελα ή ε δηάξθεηα ησλ 

πξνγξακκάησλ είλαη ηέηνηα πνπ δελ δηθαηνινγνχλ επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. 

Αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο πξνζθέξνληαη ζε δηεζλέο 

επίπεδν ηα νπνία ζπλήζσο ζπλδένληαη κε δηεζλή πηζηνπνηεηηθά ή επαγγεικαηηθέο 

ελψζεηο ζηηο νπνίεο έρνπλ αληίθηππν.  
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Πξνζθεξφκελα 

Τπάξρεη θαη έλα κέξνο πξνγξακκάησλ πνπ παξέρεηε δσξεάλ. Σα πξνγξάκκαηα απηά 

ζπλήζσο αθνξνχλ ηερλνινγίεο αηρκήο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο ελεκέξσζεο ηνπ 

θνηλνχ γηα απηέο θαη ηαπηφρξνλα ηελ εμνηθείσζε κε απηέο. Οη θνξείο πνπ ηα 

παξέρνπλ είλαη θνξείο αξηζηείαο νη νπνίνη νδεγνχλ ηελ αγνξά αλαθνξηθά κε ηηο 

ηερλνινγίεο θαη νη νπνίνη παξέρνπλ δηθέο ηνπο πηζηνπνηήζεηο νη νπνίεο ρξήδνπλ 

ζεβαζκνχ ζηελ αληίζηνηρε παξαγσγηθή πεξηνρή. Οη ηερλνινγίεο απηέο είλαη ηφζν 

λέεο θαη εκθαλίδνληαη κε ηέηνην ξπζκφ πνπ δελ πξνιαβαίλνπλ λα εληαρζνχλ ζηελ 

πηζηνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζε εηδηθφηεηεο κε απνηέιεζκα λα κελ 

έρνπλ θαηνρπξσζεί επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. Παξφια απηά, ε αγνξά πνπ εληάζζεη 

ηηο ηερλνινγίεο απηέο έρεη αλάγθε ζηειέρε πςειήο εμεηδίθεπζεο πνπ εθπαηδεχνληαη 

απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηεο ηερλνινγίαο απφ ηελ παξαγσγηθή θαη φρη ηελ εξεπλεηηθή-

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Μηα θαηεγνξία ηέηνησλ πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο πινπνηνχληαη κε 

ζπλεδξίεο νη νπνίεο βηληενζθνπνχληαη θαη δηαηίζεληαη ζηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο βξίζνπλ ζε πιαηθφξκεο φπσο ην [31] ή ην [32] φπνπ 

κπνξεί θαλείο λα βξεη πιεηάδα ζεκαηηθψλ πεδίσλ. Σα έξγα απηά απνζθνπνχλ ζηελ 

πξνζέιθπζε ελδηαθέξνληνο ηνπ θνηλνχ, ρσξίο πξνθαλή νηθνλνκηθή σθέιεηα. Ζ 

αλάπηπμε ηνπο απνηειεί αληηθείκελν εμεηδίθεπζεο ή ρφκπη. Υσξίο λα απνηεινχλ έξγα 

πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηα πιαίζηα κηαο εθπαηδεπηηθήο ζηξαηεγηθήο, κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ κηα αιπζίδα γλψζεο ε νπνία νδεγεί ζε εμεηδίθεπζε ή αθφκα θαη ζε 

ππεξεμεηδίθεπζε.  

 

1.1.3. Δθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ ηεο εμ απνζηάζεωο 

Σν ΔΑΠ κε ηελ ίδξπζε ηνπ εηζήγαγε ηε Θεκαηηθή Δλφηεηα (Θ.Δ.) σο βαζηθή 

ιεηηνπξγηθή κνλάδα πνπ θαιχπηεη έλα δηαθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν ζε 

πξνπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. Κάζε Θ.Δ. αληηζηνηρεί ζε ηξία εμακεληαία 

καζήκαηα θιαζζηθψλ ζπνπδψλ ησλ ειιεληθψλ Α.Δ.Η. [3]  

Σν ζπλνιηθφ κέζν θφζηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε θαζέλαλ απφ ηνπο 58.647 

εγγεγξακκέλνπο θνηηεηέο γηα θάζε κία απφ ηηο 406 εηήζηεο Θεκαηηθέο Δλφηεηεο 

αλέξρεηαη ζε 552,95€. [4] 

«… Οξηζκέλα από ηα πην ζεκαληηθά ζέκαηα ζηελ εθαξκνγή ηεο εμ απνζηάζεωο 

εθπαίδεπζεο είλαη ν ζρεδηαζκόο θαη ε παξαγωγή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ / δηδαθηηθνύ πιηθνύ. 

Η ηδηαηηεξόηεηα ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο, όζνλ αθνξά ην εθπαηδεπηηθό / 

δηδαθηηθό πιηθό, είλαη όηη απηό απνηειεί ην θύξην κνριό ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

δηδαζθαιίαο. Αλ ζην ζπκβαηηθό ζύζηεκα εθπαίδεπζεο απηόο πνπ δηδάζθεη είλαη ν 

δηδάζθνληαο θαη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ππνζηεξίδεη ην έξγν ηνπ, ζηελ εμ απνζηάζεωο 

εθπαίδεπζε απηόο πνπ δηδάζθεη είλαη ην δηδαθηηθό πιηθό. Ο δηδάζθνληαο ππνζηεξίδεη ην 

δηδαθηηθό πιηθό κέζα από µία δηαδηθαζία αιιεινζπκπιήξωζεο ηνπ έξγνπ θαη 

ελζαξξύλεη ηε δηαδηθαζία ηεο µκάζεζεο ηωλ ζπνπδαζηώλ. Ο βαζκό ελζάξξπλζεο 

εμαξηάηαη θάζε θνξά από ηελ πξνζωπηθόηεηα θαη ηελ ππόζηαζε η δηδάζθνληα θαη 

αζθαιώο από ηνλ ζπνπδαζηή πνπ αληηκεηωπίδεη πνιιώλ κνξθώλ πξνβιήκαηα...» [5]  

 

Σα κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζηε ρψξα είλαη ηα Ηλζηηηνχηα 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) θαη ηα Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

(ΚΔΓΗΒΗΜ). Σα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηεο ρψξαο δηαζέηνληαο ηα Κέληξα 
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Γηα βίνπ Μάζεζεο (ΚΔΓΗΒΗΜ) παξέρνπλ πιεηάδα πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο. 

Αμηνπνηψληαο ηελ εκβιεκαηηθή ηνπο ζέζε ζηελ αγνξά εθπαίδεπζεο πξνζειθχνπλ 

απνθνίηνπο ηνπο αιιά θαη άιινπο ελδηαθεξφκελνπο. Λφγν ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο 

παλδεκίαο Covid -19 κεηέηξεςαλ ηα πξνγξάκκαηα ηνπο ζε εμ απνζηάζεσο θαη 

δηαηίζεληαη έηζη έθηνηε. ήκεξα ζηε ρψξα καο δξαζηεξηνπνηνχληαη 25 ΑΔΗ θαη έλα 

ΣΔΗ ηα νπνία ζρεδφλ ζην ζχλνιν ηνπο δηαζέηνπλ ΚΔΓΗΒΗΜ. Σα πξνγξάκκαηα ηνπο 

είλαη ζηελ πιεηνςεθία εμ απνζηάζεσο.  

ηα ΗΔΚ ε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο είλαη ηέζζεξα εμάκελα ζεσξεηηθήο θαη 

εξγαζηεξηαθήο θαηάξηηζεο θαζψο θαη έλα εμάκελν έκκηζζεο ή άκηζζεο πξαθηηθήο. Ο 

απφθνηηνο ηνπ ΗΔΚ απνθηά ηε Βεβαίσζε Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο. Έπεηηα, 

ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ηνπ ΔΟΠΠΔΠ θαη ιακβάλεη ην δίπισκα ή 

πηπρίν. ήκεξα ζηελ ρψξα δξαζηεξηνπνηνχληαη 124 Γεκφζηα ΗΔΚ [27] κε 388 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο [26], 29 ΗΔΚ ηνπ ΟΔΑΓ [28] θαη 44 ηδησηηθά ΗΔΚ [29]. 

Λφγν ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ηνπο (ΔΟΠΠΔΠ) έρνπλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ δηα 

δψζεο θαηάξηηζε, ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζε είλαη 

πεξηζηαζηαθή θαη έιαβε ρψξα κφλν θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ 

θαηά ηνπ Covid-19 θαη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ. 

 

Πιαηθφξκεο πξνζθνξάο πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο είλαη 

δηαζέζηκεο θπξίσο απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαηάξηηζεο θαζψο θαη απφ θνξείο 

ηερλνινγηθήο αξηζηείαο. Γλσζηέο δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο είλαη νη [32], [33], [34], 

[35], [36], [37] θαη άιια. Οη πιαηθφξκεο απηέο δηαζέηνπλ πινχζην πεξηερφκελν πνπ 

ζπλδπάδεη ηφζν αθαδεκατθή φζν θαη παξαγσγηθή πξνέιεπζε. Απεπζχλνληαη ζε 

δηαδηθηπαθφ θνηλφ θαη απνζθνπνχλ αθελφο ζηελ δηεχξπλζε ηνπ γλσζηηθνχ νξίδνληαη 

αιιά αθεηέξνπ ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζε θαηλνηφκεο πεξηνρέο. Οη πεξηνρέο απηέο 

είλαη πεξηδήηεηεο απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ θηλεηνπνηνχλ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο λα ζπκκεηάζρνπλ. Σα πξνγξάκκαηα ηνπο παξέρνληαη σο επί ησ 

πιείζηνλ κε πηζηνπνίεζε πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλεο.  

Σν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ μεθηλά απφ δσξεάλ, κε κεληαία ή εηήζηα 

ζπλδξνκή ηεο ηάμεο ησλ 40€ [6], ζηα 250€ γηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο ή αθφκα θαη ζηα 2.000€ γηα πξνγξάκκαηα εμεηδίθεπζεο [7]. 

 

1.2. Εςπωπαϊκή-Διεθνήρ εμπειπία  

Ζ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δελ είλαη κηα λέα έλλνηα. ηα ηέιε ηνπ 1800, ζην 

Παλεπηζηήκην ηνπ ηθάγν, ηδξχζεθε ην πξψην κεγάιν πξφγξακκα αιιεινγξαθίαο 

ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζην νπνίν ν δάζθαινο θαη ν καζεηήο βξίζθνληαλ ζε 

δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο. Ζ κειέηε αιιεινγξαθίαο, ε νπνία ζρεδηάζηεθε γηα λα 

παξέρεη επθαηξίεο εθπαίδεπζεο ζε φζνπο δελ αλήθαλ ζηελ ειίη θαη πνπ δελ 

κπνξνχζαλ λα αληέμνπλ νηθνλνκηθά ηε δηακνλή πιήξνπο απαζρφιεζεο ζε έλα 

εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, ζεσξήζεθε ππνηηκεηηθή σο θαηψηεξε εθπαίδεπζε.  

Καζψο ην ξαδηφθσλν αλαπηχρζεθε θαηά ηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν θαη ε 

ηειεφξαζε ζηε δεθαεηία ηνπ 1950, ε δηδαζθαιία έμσ απφ ηελ παξαδνζηαθή ηάμε είρε 

μαθληθά βξεη λέα ζπζηήκαηα παξάδνζεο. Τπάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα γηα ην πψο 

ην ξαδηφθσλν θαη ε ηειεφξαζε ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ παιηά ζηα ζρνιεία γηα ηελ 

παξνρή δηδαζθαιίαο εμ απνζηάζεσο. Πην πξφζθαηα, ε ερεηηθή ηειεδηάζθεςε θαη ν 
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ππνινγηζηήο έρνπλ επεξεάζεη ηελ παξνρή δηδαζθαιίαο ζηα δεκφζηα ζρνιεία, ηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηνλ ζηξαηφ, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηε βηνκεραλία. Μεηά ηελ 

ίδξπζε ηνπ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ ζηε Βξεηαλία ην 1969 θαη ηηο θαηλνηφκεο 

ρξήζεηο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο ην 1986 ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Οπηζθφλζηλ, ε 

κειέηε αιιεινγξαθίαο άξρηζε λα ρξεζηκνπνηεί αλαπηπζζφκελεο ηερλνινγίεο γηα ηελ 

παξνρή απνηειεζκαηηθφηεξεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 

Ζ ίδξπζε ηνπ Βξεηαληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ην 1969 

ζεκαηνδφηεζε ηελ αξρή ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο 

δηδαζθαιίαο βάζε εληχπσλ κέζσ. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ παξαδφζεθε ζε κεγάιε 

θιίκαθα ζε θνηηεηέο πξνπηπρηαθνχο ή κεηαπηπρηαθνχο. Αλ θαη ην πιηθφ καζεκάησλ 

βαζηδφηαλ θπξίσο ζε έληππε κνξθή, ππνζηεξίρηεθε απφ κηα πνηθηιία ηερλνινγηψλ.  

Ζ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε νξίδεηαη παξαδνζηαθά σο ε δηδαζθαιία κέζσ έληππσλ 

ή ειεθηξνληθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο ζε άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε 

πξνγξακκαηηζκέλε κάζεζε ζε ηφπν ή ρξφλν δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ ηνπ εθπαηδεπηή. 

Σαπηφρξνλα, ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο εμαηνκηθεπκέλεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο απμάλεηαη κε ηελ αλάπηπμε θάζε λέαο ηερλνινγίαο 

επηθνηλσλίαο. Αλ θαη νη ηερλνιφγνη ηεο εθπαίδεπζεο ζπκθσλνχλ φηη είλαη ν 

ζπζηεκαηηθφο ζρεδηαζκφο ηεο δηδαζθαιίαο πνπ ζα πξέπεη λα νδεγήζεη ηελ αλάπηπμε 

ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ε ηαρεία αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ππνινγηζηέο έρεη ηξαβήμεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ θαη είλαη 

ππεχζπλε γηα κεγάιν κέξνο ηεο πξνζνρήο ζην νπνίν βξίζθνληαη επί ηνπ παξφληνο νη 

εθπαηδεπηηθνί εμ απνζηάζεσο. ηνπο εαπηνχο ηνπο.  

ε κηα έθζεζε ηα κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Παλεπηζηεκίσλ Δμ Απνζηάζεσο 

Δθπαίδεπζεο πξφηεηλαλ έλα Δπξσπατθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην λα μεθηλήζεη ην 1992. 

[5] 

Γελ είλαη κπζηηθφ φηη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε έρεη εθηνμεπζεί ζηα χςε ηνπο 

ηειεπηαίνπο κήλεο. Καζψο ν COVID-19 επεξεάδεη νιφθιεξν ηνλ θιάδν ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζπεχδνπλ λα πηνζεηήζνπλ πξνγξάκκαηα εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Αθφκε θαη πξνηνχ ν COVID-19 ηαξαθνπλήζεη ηελ 

εθπαίδεπζε, ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα άξρηζαλ λα βαδίδνπλ πξνο ηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε. Πξηλ απφ ηνλ ηφ, ε αγνξά εμ απνζηάζεσο εθκάζεζεο αλακελφηαλ ήδε λα 

απμεζεί θαηά πεξηζζφηεξα απφ 100 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα έσο ην 2025. Πιήζνο 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα πξνζπαζνχλ λα πξνζαξκφζνπλ φιεο ηηο δνκέο κάζεζήο ηνπο 

ελ θηλήζεη. Απηή ηε ζηηγκή, ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ 

παληνχ, αιιά δελ είλαη φια ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα πξνεηνηκαζκέλα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε γηα λα παξάγνπλ ηα θαιχηεξα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Όηαλ γίλεη ζσζηά, ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κπνξεί λα 

πξνζεγγίζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε έλα βαζχηεξν, πην εμαηνκηθεπκέλν επίπεδν. 

Μηα εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε νδεγεί ζε ζηπι δηδαζθαιίαο πνπ λα ηαηξηάδεη ζηελ 

ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε [8]. 
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Εηθόλα 1 Πνζνζηό ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα ΕΕΚ [30] 

 

 

Εηθόλα 2 Πνζνζηό επηρεηξήζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ θαηάξηηζε ζηνπο εξγαδόκελνπο ηνπο 

[30] 
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ηα πιαίζηα ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο ζηελ εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζε απφ θνξείο 

φπσο ην [32] ε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ αγγίδεη ηα 92 εθαηνκκχξηα 

παγθνζκίσο απφ ηα νπνία 16 εθαηνκκχξηα απφ ηελ Δπξψπε [9]. Οη πεξηζζφηεξνη 

ζπκκεηέρνληεο ζηα πξνγξάκκαηα πξνέξρνληαη απφ πνιππιεζείο αλαπηπγκέλεο ρψξεο 

ελψ ηελ κεγαιχηεξε αχμεζε παξνπζηάδνπλ ρψξεο αλαπηπζζφκελεο. Σα πέληε πξψηα 

ζεκαηηθά αληηθείκελα κε ηελ κεγαιχηεξε απήρεζε ήηαλ νη επηθνηλσλίεο, ε εγεζία θαη 

ην κάλαηδκελη, ε ζηαηηζηηθή, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ν πξνγξακκαηηζκφο Ζ/Τ. Οη 

ελδηαθεξφκελνη πξνζειθχνληαη απφ ηηο παξερφκελεο πηζηνπνηήζεηο ζηα αληηθείκελα 

θαηάξηηζεο, εηζαγσγηθνχ επηπέδνπ ή εμεηδηθεπκέλσλ αληηθεηκέλσλ ηα νπνία 

ππνζηεξίδνληαη απφ εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο αιιά θαη απφ βηνκεραληθνχο θαη 

παξαγσγηθνχο θνξείο. 

 

Εηθόλα 3 πζρέηηζε πηζηνπνίεζεο ζπνπδώλ κε επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία [9]. 

 

 

1.3. Δίδακηπα πος πληπώνονηαι από ηοςρ εκπαιδεςόμενοςρ 

Ζ δεκφζηα Γηα Βίνπ Μάζεζε πξνζθέξεηαη, θαηά βάζε, δσξεάλ. Ηδηαίηεξα, ζηα 

Γεκφζηα ΗΔΚ παξέρεηαη δσξεάλ θνίηεζε ζε φινπο φζνη ελδηαθέξνληαη λα 

θαηαξηηζηνχλ ζηηο πξνζθεξφκελεο εηδηθφηεηεο, γηα πξψηε θνξά, απφ ην έηνο 2013-

2014 (Νφκνο 4186/2013).  

1. Οη θνηηεηέο ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ πιεξψλνπλ δίδαθηξα 

πνπ δηακνξθψλνληαη ζηα €500 αλά ζεκαηηθή ελφηεηα γηα πξνπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα θαη €650 γηα κεηαπηπρηαθά, αλάινγα κε ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο 

πνπ ζα επηιέμνπλ (απφ 1 έσο 12 ην έηνο).  

2. Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπφκελνη ησλ Κ.Δ.ΓΗ.ΒΗ.Μ. κπνξεί λα θαηαβάιινπλ 

δίδαθηξα, ζε πεξίπησζε πνπ πξφγξακκα ησλ Κ.Δ.ΓΗ.ΒΗ.Μ δελ 

ρξεκαηνδνηείηαη φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Σν χςνο ησλ 

δηδάθηξσλ νξίδεηαη απφ ην πκβνχιην ηνπ Κ.Δ.ΓΗ.ΒΗ.Μ.  

3. Σα δίδαθηξα ζηα ηδησηηθά ΗΔΚ πνηθίινπλ, αλάινγα κε ην Ηλζηηηνχην. 

Δπίζεο, γηα ηελ απξφζθνπηε παξαθνινχζεζε θαη νινθιήξσζε ηεο θαηάξηηζεο ζηα 

δεκφζηα Η.Δ.Κ. είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ζε θαηαξηηδφκελνπο κε βάζε 

θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8u_IHzLbdDJF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXMySaiRj20Cv0lSXppjOMTZdZEwEm2IGk2nb4j_TmQI
https://www.eap.gr/education/odigos-spoudwn-eap-2020-2021/
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Σν Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην θάζε αθαδεκατθφ έηνο ρνξεγεί ππνηξνθίεο 

αξηζηείαο γηα ηηο πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ελφηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ. Δπίζεο, ην ΔΑΠ ρνξεγεί ππνηξνθίεο πνπ αθνξνχλ ηελ νιηθή ή κεξηθή 

απαιιαγή ησλ θνηηεηψλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δαπάλεο ζπνπδψλ γηα ην 

αθαδεκατθφ έηνο πνπ αηηνχληαη ηε ρνξήγεζε ππνηξνθίαο θαη απνλέκνληαη κε βάζε ην 

ζπλδπαζκφ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη αθαδεκατθψλ θξηηεξίσλ. 

Άιια κέηξα νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο γηα ελήιηθεο πεξηιακβάλνπλ: 

 Σε ζέζπηζε θηλήηξσλ (Νφκνο 3879/2010) γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο, ζηα νπνία θαζηεξψλνληαη: 

 Αηνκηθνί εθπαηδεπηηθνί ινγαξηαζκνί κε ζπκκεηνρή ηνπ εξγνδφηε θαη ηνπ 

εξγαδφκελνπ. ηνπο ινγαξηαζκνχο απηνχο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη νηθνλνκηθά 

θαη ην θξάηνο. 

 Αηνκηθνί ινγαξηαζκνί καζεζηαθνχ ρξφλνπ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

 Ζ ζχλδεζε ηεο αμηνιφγεζεο θνξέσλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο κε ηε 

ρξεκαηνδφηεζή ηνπο. 

 Σελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε εξγαδνκέλσλ θαη αλέξγσλ κέζα απφ 

πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ, φπσο: 

o Σν πξφγξακκα ΛΑΔΚ (0,24%) φπνπ θάζε επηρείξεζε θαηαβάιιεη 

ππνρξεσηηθά ζην Λνγαξηαζκφ γηα ηελ Απαζρφιεζε θαη ηελ 

Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε (ΛΑΔΚ) ηνπ ΟΑΔΓ εξγνδνηηθή εηζθνξά 

χςνπο 0,24% επί ησλ εηήζησλ αθαζάξηζησλ απνδνρψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο 

o Σα Οινθιεξσκέλα ρέδηα Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο ησλ 

Δπηρεηξήζεσλ θαη Δξγαδνκέλσλ. Πξφθεηηαη γηα ζηνρεπκέλα 

πξνγξάκκαηα ησλ ΚΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ ζε θιάδνπο εξγαδνκέλσλ αιιά θαη 

αλέξγνπο γηα ηε δηαξζξσηηθή πξνζαξκνγή εξγαδνκέλσλ θη 

επηρεηξήζεσλ εληφο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Αθνξνχλ ηελ ελίζρπζε 

επηρεηξήζεσλ κε ζηφρν ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ 

δηακνξθψλεη ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε ελζσκάησζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ. 

o Σν ζχζηεκα Δπηηαγψλ Καηάξηηζεο (training voucher) γηα θαηάξηηζε 

θαη πξαθηηθή άζθεζε. Πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο άκεζα 

σθεινχκελνπο λα ιακβάλνπλ θαηάξηηζε απφ πηζηνπνηεκέλνπο 

παξφρνπο. Ζ ρξήζε ηεο επηηαγήο θαηάξηηζεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα επηιέγνπλ νη ίδηνη ηελ ππεξεζία θαη ηνλ 

πάξνρν. 

Σα ηδησηηθά ηδξχκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη δηαθνξεηηθέο 

πεγέο θαη πφξνπο. Ζ επνπηεία, παξαθνινχζεζε θαη ινγνδνζία δηελεξγείηαη απφ ηηο 

αληίζηνηρεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη επεηδή ε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ θνξέσλ δηα βίνπ κάζεζεο ζπλδέεηαη κε ηελ αμηνιφγεζή ηνπο, νη 

θνξείο δηα βίνπ κάζεζεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ δεκφζηνπο πφξνπο, 

αμηνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζην 
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αληίζηνηρν πξφγξακκα δηα βίνπ κάζεζεο θαη ρξεκαηνδνηνχληαη κε βάζε ηελ 

απνδνηηθφηεηά ηνπο. 

Ζ δηαδηθαζία θαη νη πξνυπνζέζεηο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θνξέσλ δηα βίνπ κάζεζεο 

θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ θαηά 

πεξίπησζε, αξκφδηνπ Τπνπξγνχ (Νφκνο 3879/2010). 

 

1.4. Ππόβλημα/Σκοπόρ/Σηόσοι 

Πξόβιεκα: ήκεξα ε ξαγδαία ηερλνινγηθή εμέιημε έρεη θαηαζηήζεη ηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο καο. ρεδφλ θάζε καο δξαζηεξηφηεηα 

δηαζέηεη απνηχπσκα ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ. ηελ θαηεχζπλζε απηή ε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη κε ηηο ΣΠΔ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ εμ απνζηάζεσο. 

Παξφια απηά, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φπσο έρεη θαζνξηζηεί ζηελ βηβιηνγξαθία, 

βαζίδεηαη εθηελψο ζηελ δηα δψζεο δηαδηθαζία. Σα κέζα θαη νη ηερληθέο πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο δελ αληαλαθιψληαη 

πιήξσο ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ λέεο 

γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο νη νπνίεο λα κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ην ςεθηαθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηδαληθά λα νινθιεξσζνχλ κε απηφ. 

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο δελ είλαη λέα ζηελ αγνξά ηεο 

ρψξαο (παξαπνκπή ζε εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ ΔΑΠ) παξφια απηά ε επξεία ρξήζε 

ησλ ΣΠΔ είλαη απνηέιεζκα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ. Σν πεξηβάιινλ ην νπνίν 

δηακνξθψλεηαη, αθελφο κε ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα θαη αθεηέξνπ κε ηελ αλάγθε 

πξνζαξκνγήο ζηηο ηαρείεο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο, θαζηζηά ηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε ζεκέιην ιίζν γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε. ηελ θαηεχζπλζε απηή 

αλνίγνληαη επθαηξίεο ζηελ αγνξά γηα θαηλνηφκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. 

ηφρνο ηεο κειέηεο είλαη λα κειεηεζεί ην πθηζηάκελν πεξηβάιινλ ηεο αγνξάο 

παξνρήο ππεξεζηψλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, εηδηθφηεξα ηεο 

ηερληθήο/επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κε ζθνπφ λα 

αλαδεηρζνχλ πεξηνρέο πεξαηηέξσ εμέιημεο θαη επθαηξίαο αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα. 

 

θνπόο: ε αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ εμ απνζηάζεσο 

ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

ηόρνη: (1) κέγεζνο, (2) νκάδεο-ζηφρνο, (3) ζεκαηηθά πεδία, (4) αληαγσληζκφο 

1. Μέγεζνο 

Σν κέγεζνο ηεο αγνξάο παξνρήο ππεξεζηψλ εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο 

δηακνξθψλεηαη απφ θάζε κνξθήο θαηάξηηζε θαη φρη απνθιεηζηηθά απφ ηελ ακηγψο εμ 

απνζηάζεσο θαηάξηηζε. Ζ αγνξά δηαθξίλεηαη αξρηθά ζε εηζαγσγηθή θαη 

εμεηδηθεπκέλε. Ζ πξψηε θαηεγνξία απεπζχλεηαη ζε ελδηαθεξφκελνπο ρσξίο 

αλαγλσξηζκέλνπο ηίηινπο ζπνπδψλ ελψ ε δεχηεξε ζε απφθνηηνπο κε βαζηθφ ή 

εμεηδηθεπκέλν ηίηιν ζπνπδψλ.  

(α) Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ππνινγίδνληαη ζε 100.000 ζηε 

ρψξα [10]. Απηνί αλαθέξνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο δεκφζηεο ζρνιέο ηνπ ΟΑΔΓ [11] 

ελψ ζηα ΗΔΚ νη λενεηζεξρφκελνη ππνινγίδνληαη ζε 40.000 πεξίπνπ [12], 21.000 ζε 

δεκφζηα θαη 19.000 ζε ηδησηηθά. Αμίδεη πξνζνρήο φηη θαηά κέζν φξν απνθνηηνχλ νη 

κηζνί απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο. 
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(β) βάζε ηνπ [10] ην 11,1% θαηά κέζν φξν ησλ ελειίθσλ ζε ειηθίεο 25-64 εηψλ ζηελ 

Δπξψπε ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ θαηάξηηζεο. ηε ρψξα καο, νη 

απφθνηηνη ησλ ηξηηνβάζκησλ ζρνιψλ έρνπλ ην ρακειφηεξν δείθηε 

απαζρνιεζηκφηεηαο ζηελ Δ.Δ. (κηθξφηεξν ηνπ 60%) ηελ ζηηγκή πνπ βξίζθνληαη 

θνληά ζηνλ κέζν φξν ηεο Δ.Δ. αλαθνξηθά κε ηνπο απνθνίηνπο (40% ηεο ειηθηαθήο 

νκάδαο 30-35) θαη απνθνηηνχλ 2 ρξφληα λσξίηεξα απφ ην κέζν φξν ηεο Δ.Δ. (26 

εηψλ). Απφ απηνχο έλα κέξνο (~60.000) ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΑΠ [3]. 

 

Εηθόλα 4 Αλάιπζε ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο αλά θαηεγνξία [10] 

 

Σν θφζηνο ηεο θαηάξηηζεο θαιχπηνπλ νη εηαηξίεο ζε πνζνζηφ 56% (Δ.Δ. 60%) θαη νη 

ίδηνη νη ελδηαθεξφκελνη ζε πνζνζηφ 31% (Δ.Δ. 18%).  

 

2. Οκάδα-ηφρνο 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο αγνξάο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε δεδνκέλα απφ ηελ 

Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή. Δηδηθφηεξα ζα αληιήζνπκε δεδνκέλα απφ ηελ ελφηεηα 

«Δηδηθή Έξεπλα γηα ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ» [17]. Δπηιέγνπκε ηνλ πίλαθα «04β. 

Αληηθείκελν εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαηά θχιν, θαηάζηαζε απαζρφιεζεο θαη 

νκάδεο ειηθηψλ» θαη αζξνίδνπκε ηηο ζπκκεηνρέο αλά θχιν, αλεμαξηήησο 

πξνγξάκκαηνο πνπ παξαθνινχζεζαλ. Σν ζχλνιν ησλ θαηαξηηδφκελσλ ην 2016 

αλέξρεηαη ζε 662.996 άηνκα (Παξάξηεκα Ηθάικα! Σν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο 

αλαθνξάο δελ βξέζεθε.).  

 

ηελ αλάιπζε θαηά θχιν, ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ είλαη εληνλφηεξε ζε πνζνζηφ 

54%. Καηά ηελ αλάιπζε κε βάζε ηελ θαηάζηαζε απαζρφιεζεο είλαη πξνθαλέο πσο 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θαηαιακβάλνπλ κε ελεξγά άηνκα δειαδή άηνκα 

πνπ δελ έρνπλ εληαρζεί ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζε πνζνζηφ 67% ελψ αθνινπζεί ε 

νκάδα ησλ εξγαδνκέλσλ κε 21%. ηελ αλάιπζε θαηά ειηθηαθή νκάδα ππεξηεξεί ε 

νκάδα 18-24 ζε πνζνζηφ 68% θαη αθνινπζεί ε νκάδα 15-34 κε πνζνζηφ 21%, κε 

ηειεπηαία ηελ νκάδα 55-64 ζε πνζνζηφ 10%. Ζ ειηθηαθή αλάιπζε δείρλεη ηελ ηζρπξή 

ζρέζε ηεο ειηθίαο κε ηελ ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο  

 

ε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ειηθηψλ ελδηαθέξνληνο [18], ην πιήζνο 
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ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο είλαη 9,39%. Σν πνζνζηφ θνληά 

ζηνλ κέζν φξν ζε Δπξσπατθφ επίπεδν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ελφηεηα §1.4. Λφγν ηεο 

ηάζεο ην πνζνζηφ απηφ λα αλέξζεη ζε 15% ζηελ Δπξψπε ην κέγεζνο ηεο κεηαβιεηήο 

απηφ αλακέλεηαη λα απμεζεί.  

 

Οη θαηεγνξίεο ησλ νκάδσλ ζηφρν πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα δεδνκέλα [17] αλαιχνληαη 

ζε θχιν, θαηάζηαζε απαζρφιεζεο θαη ειηθηαθή νκάδα.  

. 

Άληξαο

46%

Γπλαίθα

54%

 

Δξγαδόκελνο

21%

Άλεξγνο

12%

Με ελεξγόο

67%

 

18-24

68%

25-34

21%

35-54

11%

55-64

0%

 
Εηθόλα 5 Καηαλνκή  θαηαξηηδνκέλσλ θαηά θύιν, εξγαζηαθή θαηάζηαζε θαη ειηθία [17]. 

 

Γεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ αλαθνξηθά κε ηα κέηξα πεξηνξηζκνχ 

ηεο δηαζπνξάο ηνπ Covid-19, ζεσξνχκε φηη ην ζχλνιν ησλ θαηαξηηδφκελσλ έρνπλ 

ζπκκεηάζρεη ζε εμ απνζηάζεσο κνξθέο θαηάξηηζεο. Μάιηζηα, νη εξγαδφκελνη θαη 

παξάιιεια θαηαξηηδφκελνη ηείλνπλ λα δείρλνπλ πξνηίκεζε ζε απηέο ηηο κνξθέο 

θαηάξηηζεο. Με βάζε ηα δεδνκέλα ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο, πξνβάιινληαη σο 

νκάδεο ζηφρνο νη αθφινπζεο ηξεηο: 

(i) νη αλήιηθνη θαη ελήιηθνη έσο 24 εηψλ: απηή ε νκάδα έρεη ελδηαθέξνλ γηα 

θαηάξηηζε ζε εηδηθφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη λα 

εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 
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(ii) νη ελήιηθνη 25-34 εηψλ: ε πηζηνπνίεζε ζε βαζηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία απαηηνχληαη γηα λα 

επηηαρχλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ κειιψλ ηεο νκάδαο 

(iii) νη ελήιηθνη 35-64 εηψλ: ιφγν ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπο ππνβάζξνπ, 

πηζηνπνίεζε ζε αληηθείκελα πςειήο εμεηδίθεπζεο είλαη πξνζθηιέζηεξα ζε 

απηή ηελ νκάδα.  

 

3. Θεκαηηθά πεδία 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ παξνπζηάδεη ν θάικα! Σν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο 

αλαθνξάο δελ βξέζεθε. κπνξεί λα δηαπηζησζεί ην πιήζνο ησλ θαηεγνξηψλ ησλ 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο. Οη θαηεγνξίεο είλαη 15 θαη ε πεξηγξαθή ηνπο είλαη γεληθή. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ δελ κπνξεί λα εμαρζεί ζπκπέξαζκα γηα ηνλ εηδηθφηεξν ηίηιν 

πξνγξακκάησλ αιιά κηα καθξνζθνπηθή ζπζρέηηζε. Παξαηεξνχκε φηη ζηηο 

θαηεγνξίεο απηέο εκπεξηέρνπλ ζεκαηηθά ηα πξνγξάκκαηα πνπ αλαδείρζεθαλ ζαλ 

θπξίαξρα ζηελ αγνξά απφ ηελ ελφηεηα 1.4. 

Με βάζε ηηο νκάδεο ζηφρν πνπ θαζνξίζηεθαλ, ηα ζεκαηηθά πεδία πνπ ελδηαθέξνπλ 

βάζε ηεο αλάιπζεο πξνζθηιφηεηαο ηνπο [10] είλαη: 

- Οκάδα ηφρνο (i) 

- ε επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ν πξνγξακκαηηζκφο Ζ/Τ 

- Οκάδα ηφρνο (ii) 

- νη επηθνηλσλίεο θαη ε ζηαηηζηηθή 

- Οκάδα ηφρνο (iii)  

- ε εγεζία θαη ην κάλαηδκελη 

Με βάζε ηελ εμέιημε ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη ην πιήζνο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηα 

ζεκαηηθά αληηθείκελα κπνξεί λα ζπκπιεξσζνχλ πεξαηηέξσ θαη κε κεγαιχηεξε 

πνηθηιία. 

4. Αληαγσληζκφο 

Οη θνξείο πνπ παξέρνπλ ζήκεξα εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζε δηαθξίλνληαη ζε δεκφζηνπ 

θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Οη πξψηεο δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξνπο πφξνπο γηα ηα 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πνπ ππνζηεξίδνπλ. Οη δεχηεξεο έρνπλ κεγαιχηεξε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο αλάγθεο ηεο αθνξάο θαη ζηελ θαηάζηαζε ηεο επηζηήκεο. 

Καη νη δχν πεξηπηψζεηο αλαπηχζζνληαη θπξίσο ζε αληηθείκελα εμεηδίθεπζεο ηνπο. 

Έηζη, γηα ηα ζεκαηηθά πεδία πνπ επηιέρζεθαλ θαη ηηο αληίζηνηρεο νκάδεο ζηφρν νη 

θπξηφηεξνη αληαγσληζηέο είλαη: 

(i) Αλήιηθνη θαη ελήιηθνη έσο 24 εηψλ  

a. Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

i. ΗΔΚ [11], θάησ απφ ην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα 

εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

ii. Μεγάιεο πιαηθφξκεο ηειεθαηάξηηζεο, φπσο ε [32], φπνπ 

παξέρνληαη αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα απφ πξνζσπηθφηεηεο ηνπ 

ρψξνπ 



 26 

b. Πξνγξακκαηηζκφο Ζ/Τ 

i. ΗΔΚ [12] ιφγν ηεο ζχλδεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο κε 

πηζηνπνηήζεηο δεκνθηιήο ζηελ αγνξά. 

ii. Μεγάιεο πιαηθφξκεο ηειεθαηάξηηζεο, φπσο ε [32], φπνπ 

παξέρνληαη ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα κε δηεζλή πηζηνπνίεζε. 

(ii) Δλήιηθνη απφ 25 έσο 34 εηψλ 

a. Δπηθνηλσλίεο 

i. ΚΔΓΗΒΗΜ [13] [14], κε έκθαζε ζηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο θαη ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο, θπξίσο ιφγσ ηεο 

δεκνηηθφηεηα ηνπο. 

ii. Μεγάιεο πιαηθφξκεο ηειεθαηάξηηζεο, φπσο ε [32], φπνπ 

παξέρνληαη αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα απφ πξνζσπηθφηεηεο ηνπ 

ρψξνπ αιιά θαη απφ ηερλνινγηθνχο πξσηνπφξνπο. 

iii. Σξηηνβάζκηα ηδξχκαηα πνπ παξέρνπλ ηίηινπο εμεηδίθεπζεο. 

b. ηαηηζηηθή  

i. ΚΔΓΗΒΗΜ [15] [16], ιφγν ηεο ζχλδεζεο ησλ πξνγξακκάησλ 

ηνπο κε πηζηνπνηήζεηο δεκνθηιήο ζηελ αγνξά. 

ii. Μεγάιεο πιαηθφξκεο ηειεθαηάξηηζεο, φπσο ε [32], φπνπ 

παξέρνληαη ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα κε δηεζλή πηζηνπνίεζε. 

iii. Σξηηνβάζκηα ηδξχκαηα πνπ παξέρνπλ ηίηινπο εμεηδίθεπζεο. 

(iii) Δλήιηθνη άλσ ησλ 35 εηψλ 

a. Ζγεζία θαη Μάλαηδκελη 

i. ΚΔΓΗΒΗΜ [13] κε εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα απηά ησλ επηκειεηεξίσλ. 

ii. Μεγάιεο πιαηθφξκεο ηειεθαηάξηηζεο, φπσο ε [32], φπνπ 

παξέρνληαη αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα απφ πξνζσπηθφηεηεο ηνπ 

ρψξνπ. 

ηελ πεξίπησζε (i) πιενλέθηεκα ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη ε θακπάληα δηαθήκηζεο θαη 

κάξθεηηλγθ πνπ έρνπλ θάλεη κε απνηέιεζκα λα είλαη γλσζηνί ζηελ νκάδα ζηφρν. 

Μεηνλέθηεκα ηνπο είλαη ε κηθξή πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο επίθαηξεο αλάγθεο ηεο 

ηνπηθήο αγνξάο. 

ηελ πεξίπησζε (ii) πιενλέθηεκα ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη ε ζέζε ησλ θνξέσλ ζηελ 

αγνξά πνπ είλαη ε πξνζθηιήο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ 

δηδάζθνπλ ζε απηά. Μεηνλέθηεκα είλαη πσο έρνπλ κηθξή δηήζεζε κε ηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία θαη ε αληαπφθξηζε ησλ πηζηνπνηήζεσλ πνπ παξέρνπλ ζε ζέζεηο εξγαζίαο 

ηνπ θχθινπ εξγαζίαο δελ είλαη δεδνκέλε. 

ηελ πεξίπησζε (ii) πιενλέθηεκα ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ εηαηξία 

απαζρφιεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ε εθ ηνχηνπ απνξξένπζα ζπλάθεηα ησλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπο. Μεηνλέθηεκα ηνπ είλαη ην θφζηνο 

ζπκκεηνρήο ζε απηφ. 
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1.4.1. Τπνζέζεηο/Δξεπλεηηθά εξωηήκαηα 

 Σν κέγεζνο ηεο αγνξάο παξνρήο ππεξεζηψλ εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο είλαη 

ηθαλφ λα ππνζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ σο απηφλνκν ηνκέα 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή εμαξηάηαη απφ πεξηζηαζηαθέο εμειίμεηο θαη 

επίθαηξεο αλάγθεο άιισλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο. 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκάδσλ ζηφρνπ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζαθψο ή έρνπλ 

κεγάιν βαζκφ ζπζρέηηζεο. Δηδηθφηεξα ζα δνζεί έκθαζε ζην θχιιν, ηελ 

εξγαζηαθή θαηάζηαζε, ηελ θαηαλαισηηθή δχλακε θαη ηελ ειηθία. 

 Σα ζεκαηηθά πεδία/ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο πνπ θαιχπηνπλ ηα πξνγξάκκαηα 

παξνρήο ππεξεζηψλ εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο αθνινπζνχλ ηηο αλάγθεο ηεο 

αγνξάο ή ηηο νδεγνχλ. 

 

1.4.2. Μεζνδνινγία 

Ζ κειέηε ζα μεθηλήζεη κε έξεπλα αγνξάο αλαθνξηθά κε ηνπο θνξείο παξνρήο 

ππεξεζηψλ εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο (ρνιέο, Κε.Γη.Βη.Μ2, θαηαζθεπαζηέο θιπ). 

Αθνινχζσο ζα ζπιιερζνχλ ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηα θαιππηφκελα ζεκαηηθά πεδία, 

ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ, ην πξνζθεξφκελα ερέγγπα επαγγεικαηηθήο 

απνθαηάζηαζεο θαζψο θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο (πιήζνο, θχιιν, ειηθία). 

Ζ επηινγή ησλ θνξέσλ ζα γίλεη κε βάζε ην βαζκφ ζπλάθεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο 

κε ην ζθνπφ ηεο κειέηεο, αθνινπζψληαο ελλνηνινγηθή αλάιπζε ηνπ ηίηινπ ηνπο θαη 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο. 

Ζ έξεπλα αγνξάο ζα γίλεη πξσηίζησο κε αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν αιιά θαη ζε 

ζηνρεπκέλεο πεγέο (π.ρ. αλ ππάξρνπλ επηκειεηήξηα ή άιινη νξγαλσκέλνη θνξείο, απφ 

αλάξηεζε ηζνινγηζκψλ θιπ). Σα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ κε ηελ κέζνδν 

απηή ζα θαηαρσξεζνχλ ζε πίλαθεο, ελψ ηα ππφινηπα ζα αλαθηεζνχλ κε 

εξσηεκαηνιφγηα. Σα εξσηεκαηνιφγηα ζα είλαη πξνηππνπνηεκέλα, θιεηζηνχ ηχπνπ θαη 

ζα δηαλεκεζνχλ κε ειεθηξνληθφ ηξφπν. Σα ζπιιερζέληα ζηνηρεία ζα ζπκπιεξψζνπλ 

πεδία πηλάθσλ πξσηαξρηθψλ δεδνκέλσλ ηεο κειέηεο. Οη πίλαθεο απηνί ζα ππνζηνχλ 

επεμεξγαζία πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζνπκε ηνπο ζηφρνπο ηεο κειέηεο. Ζ αλάιπζε 

ζα είλαη ηφζν πνζνηηθή φζν θαη πνηνηηθή [20]. Ζ νπηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο έξεπλαο βαζίδεηαη ζηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο. 

 
ηνπο ζε γξαθήκαηα, αιιά θαη ηε ζπζρέηηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

εμεηάδνληαη [20]. 

 

1.4.3. Υξνλνδηάγξακκα 

Ο ρξφλνο πινπνίεζεο ηεο ΓΔ εθηηκάηαη ζηελ παξνχζα θάζε απφ 3 έσο 6 κήλεο, 

αλάινγα κε ηελ επθνιία πξφζβαζεο ζηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο αιιά θαη ηηο 

επηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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1.4.4. Γενληνινγηθά ζέκαηα 

Ζ παξνχζα κειέηε απνζθνπεί ζην λα κειεηήζεη ηελ αγνξά ππεξεζηψλ θαζψο θαη 

ηνπο ιήπηεο ππεξεζηψλ απηψλ. Σα ζέκαηα πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζα 

αληηκεησπηζηνχλ κε αλσλπκνπνίεζε ηνπ δείγκαηνο. Γηα ηε ιήςε ησλ δεδνκέλσλ ζα 

δεηεζεί ε ζπγθαηάζεζε ησλ ππνθεηκέλσλ ή ησλ θπξίσλ ησλ δεδνκέλσλ, εθηφο απφ 

απηά πνπ είλαη λνκίκσο δεκνζηεπκέλα. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζα 

ελεκεξσζνχλ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπο (ηεο απηναπφθαζεο, ηδησηηθφηεηαο, γηα 

αλσλπκία θαη εκπηζηεπηηθφηεηα, λα κελ ππνζηνχλ βιάβε, ίζεο κεηαρείξηζεο) 

αθνινχζσο ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ γηα ηελ Πξνζηαζία Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ 

(GDPR). Ζ κειέηε δελ ζα δηεμάγεη πεηξάκαηα θαη άξα δελ ππφθεηηαη ζηελ Γηαθήξπμε 

ηνπ Διζίλθη ηνπ 1975, φπσο ηξνπνπνηήζεθε ην 2000. 

ηελ ζχγρξνλε θνηλσλία ππάξρεη ζχγρπζε αλαθνξηθά κε ηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο θαη εηδηθφηεξα κε ην αλ απνηειεί ηππηθή δηαδηθαζία, δειαδή δηαδηθαζία 

πνπ αλαγλσξίδεηαη θαη πξνζθέξεη επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. Οη ηππηθέο δηαδηθαζίεο 

θαζνξίδνληαη ζηελ λνκνζεζία θαη ζην χληαγκα ηεο ρψξαο θαη ελ πξνθεηκέλσ δελ 

αληαλαθινχλ ηελ δηαδηθαζία ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ. Πέξαλ απηνχ, ππάξρνπλ θαη αληηζηάζεηο νη νπνίεο έρνπλ σο ζηφρν ηελ 

δηαηήξεζε επαγγεικαηηθψλ πξνλνκίσλ. Ζ κειέηε πεξηνξίδεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο εμ 

απνζηάζεσο θαηάξηηζεο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ δελ κπαίλεη ζηελ νπζία ηεο 

ζπδήηεζεο πεξί ηεο ηππηθφηεηαο ή φρη ηεο εμ απνζηάζεσο κνξθήο εθπαίδεπζεο. 

Παξφια απηά, ζα αγγίμεη ζέκαηα πξνζφλησλ επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ de facto. 

 

1.4.5. Αλακελόκελα Απνηειέζκαηα 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλακέλεηαη λα αληαλαθινχλ ηελ ζχγρξνλε ηάζε γηα 

ςεθηνπνίεζε αιιά κε ηελ γλσζηή θαζπζηέξεζε ηεο πηνζέηεζεο θαη νινθιήξσζεο 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα δεθαεηίεο ζε ζρέζε κε ηα εμειηγκέλα επξσπατθά θξάηε. Ζ 

εμάπισζε ηεο ρξήζεο ησλ «λέσλ» λέσλ ηερλνινγηψλ (5G, AI, GreenTech θιπ) 

εθηηκάηαη ζα πξνιεηάλεη ην έδαθνο γηα πεξαηηέξσ δηεχξπλζε ηεο αγνξάο παξνρήο 

ππεξεζηψλ εμ απνζηάζεσο, άξα θαη απηήο ηεο θαηάξηηζεο. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο 

έξεπλαο πνπ δελ παξνπζηάζηεθαλ, νη παξαπάλσ ηερλνινγίεο πεξηιακβάλνληαη ζηηο 5 

πξψηεο ή ηηο 10 πξψηεο θαηά πξνηίκεζε φζσλ επηιέγνπλ εμ απνζηάζεσο. Ζ 

παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ έρεη απμεζεί ζε ηέηνην βαζκφ πνπ κπνξεί 

θαλείο λα αλαδεηήζεη πιεξνθνξίεο γηα ζρεδφλ νπνηνδήπνηε ζεκαηηθφ πεδίν ζην 

δηαδίθηπν. Παξφια απηά, ή πνηφηεηα θαη επηθαηξφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ 

δηαηίζεηαη αμηνινγείηαη κε βάζε ην θφζηνο πξφζβαζεο ζε απηφ θαη ηελ εθηηκψκελε 

σθέιεηα απφ απηφ. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο, ην θφζηνο ηεο παξαγσγήο ηνπ 

επηγξακκηθνχ πιηθνχ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν θφζηνο ηεο εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο 

θαη απηφ απνηππψλεηαη ζην θφζηνο ζπκκεηνρήο ζηα ζεκηλάξηα, θπξίσο ζε απηά 

δεηεκάησλ επηθαηξφηεηαο ή ηερλνινγηψλ αηρκήο. Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαξσηεζνχκε 

αλ ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζα καο θάλεη ζην ηέινο θαιχηεξνπο αλζξψπνπο. 

1.4.6. Πεξηνξηζκνί  

Ζ πξφζβαζε ζε πξφζβαζε ζε δεδνκέλα θξίλεηαη νπζηψδεο αιιά ηαπηφρξνλα θαη 

δπζρεξήο θαζψο: 

 νη θνξείο δηαηεξνχλ πνιιέο απφ ηηο πιεξνθνξίεο σο επαγγεικαηηθά κπζηηθά 
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 δελ ππάξρνπλ νξγαλψζεηο γηα ηελ ζηνρεπκέλε απηή πεξηνρή νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο γηα άληιεζε πιεξνθνξηψλ 

 νη δεκνζηεχζεηο ηνπ θιάδνπ είλαη πεξηνξηζκέλεο 

 νη ζπκκεηέρνληεο ζε εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο δελ παξαθηλνχληαη εχθνια λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε παξάπιεπξεο δξάζεηο 

 ε απφηνκε έληαμε ησλ αλζξψπσλ ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν έρεη δεκηνπξγήζεη κηα 

θαρππνςία γηα ηελ δηαθίλεζε θαη ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ 

 ηα κέηξα πεξηνξηζκνχ ηεο εμάπισζεο ηνπ COVID-19 επηβάινπλ έλα 

θνξηηζκέλν πιαίζην θαζεκεξηλφηεηαο ην νπνίν πεξηνξίδεη ηελ επρέξεηα ηνπ 

ζπγγξαθέα λα επηθνξηηζηεί ζπζηεκαηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. 
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2. Πξνπαξαζθεπή εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

2.1. Διαμόπθωζη ηηρ βαζικήρ επεςνηηέαρ ςπόθεζηρ 

Ζ βαζηθή ππφζεζε καο ζηε κειέηε απηή είλαη φηη ε εγρψξηα αγνξά έρεη ηελ 

απαηηνχκελε σξηκφηεηα ψζηε λα επνδψζεη επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην λενθπνχο εηαηξίαο.  

2.2. Διαμόπθωζη ειδικόηεπων επεςνηηικών ςποθέζεων  

Οη εηδηθέο ππνζέζεηο πνπ ζπληξέρνπλ ηελ βαζηθή ππφζεζε είλαη: 

1. ην κέγεζνο ηεο αγνξάο ππεξεζηψλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθφηεξα 

θαηάξηηζεο είλαη ηθαλφ γηα λα δηακνξθψζεη έλα πιάλν θεξδνθνξίαο θαη 

βησζηκφηεηαο ζηα πιαίζηα ηνπ αληαγσληζκνχ ηεο αγνξάο 

2. νη νκάδεο-ζηόρνο απνηεινχλ ηθαλφ αξηζκεηηθά κέγεζνο γηα ηελ ζηνηρεηνζέηεζε 

ζηνρεπκέλσλ ππεξεζηψλ θαη παξάιιεια δηαηεξνχλ κηθξφ βαζκφ ζπζρέηηζεο 

πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξησζεί ε αλάγθε γηα πνηθηινκνξθία ηεο παξερφκελεο 

ππεξεζίαο 

3. ηα ζεκαηηθά πεδία αληαλαθινχλ ηηο αλάγθεο ηηο αγνξάο ή ηελ εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο, ελαξκνληζκέλα κε αιιφηξηα θέληξα αλάπηπμεο 

4. ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληαγσληζκνύ, ηα πιενλεθηήκαηα θαη νη αδπλακίαο ηνπ 

2.3. Διαμόπθωζη εννοιών εςαιζθηηοποίηζηρ 

Αλαθνξηθά κε ηελ βαζηθή ππφζεζε, ε έλλνηεο επαηζζεηνπνίεζεο πεξηιακβάλνπλ: 

 Καηεγνξία «παίθηεο»: 

+ Πνηνο θεξδίδεη θαη ηη θεξδίδεη 

+ Πνηα ε απαηηνχκελε εκπινθή ζε ρξφλν, πξνζπάζεηα θαη πφξνπο 

Σν εξψηεκα «πνηνο θεξδίδεη» ρξεζηκεχεη γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ξφινη πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ζηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα 

απεπζπλζνχκε γηα λα ζπιιέμνπκε ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο.  

Σν εξψηεκα «ηη θεξδίδεη» ρξεζηκεχεη γηα λα θαζνξηζηεί ε βαζηθή αηηία εκπινθήο 

ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, θάηη ην νπνίν ζα νδεγήζεη ηε 

κειέηε επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ πνπ αθνινπζεί. 

 

 Καηεγνξία «απνηέιεζκα»: 

+ Πφζν θνζηίδεη θαη αλ αμίδεη ηνλ θφπν 

+ Αμίδεη ηνλ θφπν 

+ Πφζν εχθνιν είλαη  

+ Πσο δηαζθαιίδεηαη ε βησζηκφηεηα 

Σν εξψηεκα «πφζν θνζηίδεη» ρξεζηκεχεη γηα λα αλαδεηρζνχλ ηα κεγέζε θαη πηζαλψο 

νη βαζηθέο ζπληειεζηέο θφζηνπο, θάηη πνπ ζα θαλεί ρξήζηκν ζηε κειέηε 

επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ αλαθνξηθά κε ην απνηέιεζκα. 

Σν εξψηεκα «αμίδεη ηνλ θφπν» ρξεζηκεχεη γηα λα θαζνξηζηεί ε πίζηε ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη αθνινχζσο ε αμία ηνπ 

εγρεηξήκαηνο. 
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Σν εξψηεκα «πφζν εχθνιν είλαη» ρξεζηκεχεη γηα λα απνθαιχςεη πξνζρψκαηα θαη 

θηλδχλνπο πνπ κπνξνχλ λα απεηιήζνπλ ηελ βησζηκφηεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο. 

Σν εξψηεκα «πσο δηαζθαιίδεηαη ε βησζηκφηεηα» ρξεζηκεχεη γηα λα επαιεζεπηεί ην 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα. 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο εηδηθφηεξεο ππνζέζεηο: 

1. αγνξά 

a. Καηεγνξία «παίθηεο»: 

i. Πνην είλαη ην κέγεζνο ηεο αγνξάο 

ii. Πνηα είλαη ε εμέιημε ηνπ κεγέζνπο ηεο αγνξάο 

iii. Πνηα είλαη ε αλάγθε ηεο αγνξάο 

b. Καηεγνξία «απνηέιεζκα»: 

i. Πνηνο είλαη ν θχθινο εξγαζηψλ  

ii. Πνηα είλαη ε θεξδνθνξία  

2. νκάδεο-ζηφρνο 

a. Καηεγνξία «παίθηεο»: 

i. Πνηα είλαη ε αλάγθε θάζε νκάδαο-ζηφρνπ 

ii. Πνηα είλαη ε αγνξαζηηθή δχλακε θάζε νκάδαο-ζηφρνπ 

b. Καηεγνξία «απνηέιεζκα»: 

i. Πνην είλαη ην κέγεζνο θάζε νκάδαο-ζηφρνπ 

ii. Πνηα είλαη ε εμέιημε ηνπ κεγέζνπο θάζε νκάδαο-ζηφρνπ 

3. ζεκαηηθά πεδία 

a. Καηεγνξία «παίθηεο»: 

i. Πνηα είλαη ηα ζεκαηηθά πεδία ελδηαθέξνληνο 

ii. Πνηνη είλαη νη απαηηνχκελνη πφξνη 

iii. Πνηα είλαη ε αλάγθε πνπ θαιχπηνπλ 

b. Καηεγνξία «απνηέιεζκα»: 

i. Πνηα είλαη ε σθέιεηα απφ θάζε ζεκαηηθφ πεδίν 

4. αληαγσληζκφο 

a. Καηεγνξία «παίθηεο»: 

i. Πνηνη είλαη νη θπξηφηεξνη αληαγσληζηέο 

ii. Πνηνο είλαη ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπο 

iii. Πνην είλαη ην αληαγσληζηηθφ ηνπο πιενλέθηεκα 

b. Καηεγνξία «απνηέιεζκα»: 

i. Πνην είλαη ην κεξίδην ηεο αγνξάο πνπ θαηέρνπλ 

ii. Πνηα είλαη ε γλψκε ηεο αγνξάο γηα απηνχο 

Όια ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα απνξξένπλ απφ ηηο αλάγθεο ζρεδηαζκνχ ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ θαη ηηο ππνζέζεηο πνπ πξέπεη λα εθιεθζνχλ ζηελ κνξθή 

πνζνηηθψλ κεγεζψλ. 

 

2.4. Εθαπμογή ηηρ μεθόδος – ζςλλογή και επεξεπγαζία 
δεδομένων/πληποθοπιών 

Οη κνλάδεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ έξεπλα είλαη: 

2.4.1. Πνηνο θεξδίδεη θαη ηη θεξδίδεη 

Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα επαηζζεηνπνίεζεο «πνηνο θεξδίδεη θαη ηη θεξδίδεη» νη 

κεηαβιεηέο πνπ κπνξνχλ λα αληηζηνηρεζνχλ είλαη: 

 Πνηνο θεξδίδεη 
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o Φνξείο παξνρήο δξάζεσλ θαηάξηηζεο 

o πκκεηέρνληεο ζε δξάζεηο θαηάξηηζεο 

o Παξαγσγηθνί θνξείο πνπ αλαδεηνχλ εμεηδηθεπκέλν δπλακηθφ 

Οη θνξείο παξνρήο δξάζεσλ θαηάξηηζεο ζα δηαθξηζνχλ κε βάζε ηελ αλάιπζε ζηηο 

θαηεγνξίεο ΔΠΑ, ΗΔΚ, ΚΔΓΒΗΜ. Οη ζπκκεηέρνληεο δηαθξίλνληαη κε βάζε ηελ 

αλάιπζε ζε θαηεγνξίεο ειηθηαθήο νκάδαο, θχινπ, εξγαζηαθήο θαηάζηαζεο θαη 

εηζνδήκαηνο-αγνξαζηηθήο δχλακεο. Οη παξαγσγηθνί θνξείο δηαθξίλνληαη κε βάζε ηελ 

δηάζεζε θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλνπο εξγαδφκελνπο. 

 

 Ση θεξδίδεη 

o Ηθαλνπνίεζε απφ ην απνηέιεζκα  

o Δπίηεπμε ησλ ζηφρσλ (θπξίσο νηθνλνκηθψλ) 

Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ πεξηιακβάλεη ην θέξδνο απφ ηελ 

πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο αμίαο ηνπ θνξέα κέζα απφ ηελ θήκε. Ζ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ πεξηιακβάλεη ηελ επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε ε ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, ζπαληφηεξα ηελ πξνζσπηθή 

αλάγθε γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο. Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ παξαγσγηθψλ 

θνξέσλ πεξηιακβάλεη ηελ πιήξσζε ησλ θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο. 

Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ην απνηέιεζκα γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο απνηππψλεηαη ζε 

νηθνλνκηθά κεγέζε εθηφο ηεο πεξίπησζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ φπνπ κπνξεί λα 

απνηππψλεηαη θαη κε πξνζσπηθά θξηηήξηα. 

2.4.2. Πνην είλαη ην κέγεζνο ηεο αγνξάο 

Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα επαηζζεηνπνίεζεο «Πνην είλαη ην κέγεζνο ηεο αγνξάο» νη 

κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη είλαη: 

o Αξηζκφο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο 

o Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ ζηα πξνγξάκκαηα  

o Κφζηνο ζπκκεηνρήο ζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο 

Ο αξηζκφο ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην πιήζνο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πξνζδηνξίδεη ην κέγεζνο ηεο αγνξάο ζε άηνκα. Δπηπξφζζεηα, ζε 

ζπλδπαζκφ θαη κε ην θφζηνο ζπκκεηνρήο πξνζδηνξίδεη ην κέγεζνο ηεο αγνξάο ζε 

επξψ.  

 

2.4.3. Πνηα είλαη ε εμέιημε ηνπ κεγέζνπο ηεο αγνξάο 

Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα επαηζζεηνπνίεζεο «Πνηα είλαη ε εμέιημε ηνπ κεγέζνπο ηεο 

αγνξάο» νη κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη είλαη: 

o Μεηαβνιή ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη’ έηνο 

o Μεηαβνιή ηνπ αξηζκνχ ζπκκεηερφλησλ ζηα πξνγξάκκαηα θαη’ έηνο 

o Μεηαβνιή ηνπ θφζηνπο ζπκκεηνρήο ζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο θαη’ έηνο 

Ζ κεηαβνιή ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

κεηαβνιή ζην πιήζνο ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνζδηνξίδεη ηελ εμέιημε ηεο αγνξάο ζε 

άηνκα. Δπηπξφζζεηα, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ κεηαβνιή ηνπ θφζηνπο ζπκκεηνρήο 

πξνζδηνξίδεη ηελ εμέιημε ηεο αγνξάο ζε επξψ.  

 

2.4.4. Πνηα είλαη ε αλάγθε ηεο αγνξάο 

Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα επαηζζεηνπνίεζεο «Πνηα είλαη ε αλάγθε ηεο αγνξάο» νη 

κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη είλαη: 
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o Αξηζκφο πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο πνπ πξνζθέξνληαη γηα 

πξψηε θνξά έλαληη ζπλνιηθνχ αξηζκνχ πξνγξακκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη. 

o Αξηζκφο αηφκσλ πνπ πξνζπαζνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ εξγαζηαθή ηνπο 

πξννπηηθή 

o Αξηζκφο θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ 

Σν πνζνζηφ ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ έλαληη ησλ ήδε δηαηηζέκελσλ ζηελ αγνξά 

θαηαδεηθλχεη ηελ δπλαηφηεηα επαλαμηνπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί ζην παξειζφλ, θαη παξακέλνπλ επίθαηξα, θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ 

βειηίσζε ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο. Σν πιήζνο ησλ αηφκσλ πνπ πξνζπαζνχλ λα εληαρζνχλ ή λα βειηηψζνπλ 

ηελ ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο πξνζδηνξίδεη ην κέγεζνο ηεο νκάδαο ζηφρν κε ην 

βαζηθφηεξν πξφβιεκα. Ο αξηζκφο ησλ θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο πξνζδηνξίδεη ηελ 

θαηάζηαζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηελ πξννπηηθή πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο. 

 

2.4.5. Πνηνο είλαη ν θύθινο εξγαζηώλ 

Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα επαηζζεηνπνίεζεο «Πνηνο είλαη ν θχθινο εξγαζηψλ» νη 

κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη είλαη: 

o Κχθινο εξγαζηψλ θνξέσλ πινπνίεζεο δξάζεσλ θαηάξηηζεο 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο είλαη κέγεζνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

κειέηε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ αλαθνξηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο ηεο 

αγνξάο.  

 

2.4.6. Πνηα είλαη ε θεξδνθνξία 

Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα επαηζζεηνπνίεζεο «Πνηα είλαη ε θεξδνθνξία» νη 

κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη είλαη: 

o Κέξδε πξν θφξσλ θαη απνζβέζεσλ θνξέσλ πινπνίεζεο δξάζεσλ 

θαηάξηηζεο 

o Ηθαλνπνίεζε πειαηψλ 

o Αξηζκφο θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

θαιχθζεθαλ 

Σα θέξδε πξν θφξσλ θαη απνζβέζεσλ αληαλαθινχλ ην θαζαξφ απνηέιεζκα ησλ 

δξάζεσλ θαηάξηηζεο. Ζ πηζηφηεηα ησλ πειαηψλ ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο δξάζεσλ 

θαηάξηηζεο απνηππψλεη ηελ επίδξαζε ησλ δξάζεσλ ζηελ θήκε ηνπο θαη άξα ζηελ 

αμία ηνπο ζηελ αγνξά. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο 

δξάζεσλ θαηάξηηζεο απνηππψλεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο, δειαδή ηελ 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ηνπο. Σν πιήζνο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ πιεξψζεθε 

αληαλαθιά ηελ σθέιεηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο. 

 

2.4.7. Πνηα είλαη ε αλάγθε θάζε νκάδαο-ζηόρνπ 

Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα επαηζζεηνπνίεζεο «Πνηα είλαη ε αλάγθε θάζε νκάδαο-

ζηφρνπ» νη κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη είλαη: 

o Αηηία ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα θαηάξηηζεο 

Ζ αηηία ζπκκεηνρήο αληαλαθιά ην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη θάζε νκάδα ζηφρνο.  
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2.4.8. Πνηα είλαη ε αγνξαζηηθή δύλακε θάζε νκάδαο-
ζηόρνπ 

Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα επαηζζεηνπνίεζεο «Πνηα είλαη ε αγνξαζηηθή δχλακε θάζε 

νκάδαο-ζηφρνπ» νη κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη είλαη: 

o Δηζφδεκα θαη’ έηνο 

o Γαπάλεο γηα θαηάξηηζε θαη’ έηνο 

Οη δαπάλεο γηα θαηάξηηζε είλαη ην κέγεζνο πνπ αλαδεηείηαη. Μπνξεί λα πξνθχςεη 

επαγσγηθά απφ ην εηζφδεκα. Σν εηήζην εηζφδεκα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ρξεζηκεχεη γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα πξνθίι ηνπο κε ζηφρν 

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ νκάδσλ ζηφρν. 

 

2.4.9. Πνην είλαη ην κέγεζνο θάζε νκάδαο-ζηόρνπ 

Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα επαηζζεηνπνίεζεο «Πνην είλαη ην κέγεζνο θάζε νκάδαο-

ζηφρνπ» νη κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη είλαη: 

o Πιήζνο αηφκσλ 

 

2.4.10. Πνηα είλαη ε εμέιημε ηνπ κεγέζνπο θάζε νκάδαο-
ζηόρνπ 

Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα επαηζζεηνπνίεζεο «Πνηα είλαη ε εμέιημε ηνπ κεγέζνπο 

θάζε νκάδαο-ζηφρνπ» νη κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη είλαη: 

o Μεηαβνιή ηνπ πιήζνπο αηφκσλ θαη’ έηνο 

o  

2.4.11. Πνηα είλαη ηα ζεκαηηθά πεδία ελδηαθέξνληνο 

Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα επαηζζεηνπνίεζεο «Πνηα είλαη ηα ζεκαηηθά πεδία 

ελδηαθέξνληνο» νη κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη είλαη: 

o Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ αλά ζεκαηηθφ πεδίν 

Ο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ αλά ζεκαηηθφ πεδίν αληαλαθιά ην ελδηαθέξνλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά.  

 

2.4.12. Πνηνη είλαη νη απαηηνύκελνη πόξνη 

Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα επαηζζεηνπνίεζεο «Πνηνη είλαη νη απαηηνχκελνη πφξνη» νη 

κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη είλαη: 

o Άδεηεο ρξήζεο 

o Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ  

Γηα ηελ πινπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο είλαη ελδερφκελν λα 

απαηηεζνχλ εμεηδηθεπκέλνη πφξνη πνπ απαηηνχλ άδεηα ρξήζεο. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

πνπ ππνζηεξίδεη ηα εμεηδηθεπκέλα ζεκαηηθά πεδία ελδέρεηαη λα απαηηεί άδεηα ρξήζεο 

ή αλάπηπμε. 

 

2.4.13. Πνηα είλαη ε αλάγθε πνπ θαιύπηνπλ 

Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα επαηζζεηνπνίεζεο «Πνηα είλαη ε αλάγθε πνπ θαιχπηνπλ» 

νη κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη είλαη: 

o Κελέο ζέζεηο εξγαζίαο 

o Δχξεζε εξγαζίαο 
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o Γηαηήξεζε ζπλζεθψλ εξγαζίαο 

o Βειηίσζε ζπλζεθψλ εξγαζίαο 

o Απφθηεζε γλψζεσλ 

 

2.4.14. Πνηα είλαη ε ωθέιεηα από θάζε ζεκαηηθό πεδίν 

Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα επαηζζεηνπνίεζεο «Πνηα είλαη ε σθέιεηα απφ θάζε 

ζεκαηηθφ πεδίν» νη κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη είλαη: 

o Κέξδε 

o Ηθαλνπνίεζε 

 

2.4.15. Πνηνη είλαη νη θπξηόηεξνη αληαγωληζηέο 

Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα επαηζζεηνπνίεζεο «Πνηνη είλαη νη θπξηφηεξνη 

αληαγσληζηέο» νη κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη είλαη: 

o Φνξείο παξνρήο δξάζεσλ θαηάξηηζεο 

o Κέξδε πξν θφξσλ θαη απνζβέζεσλ θνξέσλ πινπνίεζεο δξάζεσλ 

θαηάξηηζεο 

Απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δχν πξψησλ κεηαβιεηψλ ζα πξνθχςεη πνζνηηθά ην πνηνη 

είλαη νη θπξηφηεξνη αληαγσληζηέο.  

 

2.4.16. Πνηνο είλαη ν θύθινο εξγαζηώλ ηνπο 

Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα επαηζζεηνπνίεζεο «Πνηνο είλαη ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπο» 

νη κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη είλαη: 

o πκκεηέρνληεο ζε δξάζεηο θαηάξηηζεο 

o Κφζηνο ζπκκεηνρήο ζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ζα πξνθχςεη σο ην γηλφκελν ησλ ζπκκεηερφλησλ επί ην θφζηνο 

ζπκκεηνρήο (θαη’ έηνο). 

2.4.17. Πνην είλαη ην αληαγωληζηηθό ηνπο πιενλέθηεκα 

Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα επαηζζεηνπνίεζεο «Πνην είλαη ην αληαγσληζηηθφ ηνπο 

πιενλέθηεκα» νη κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη είλαη: 

o Αξηζκφο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο 

o Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ ζηα πξνγξάκκαηα  

πλδπαζκφο ησλ δχν κεηαβιεηψλ ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ ηηκψλ απφ φινπο ηνπο 

θνξείο ζα αλαδείμεη ηα πνηνηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. 

 

2.4.18. Πνην είλαη ην κεξίδην ηεο αγνξάο πνπ θαηέρνπλ 

Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα επαηζζεηνπνίεζεο «Πνην είλαη ην κεξίδην ηεο αγνξάο πνπ 

θαηέρνπλ» νη κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη είλαη: 

o Φνξείο παξνρήο δξάζεσλ θαηάξηηζεο 

o Κέξδε πξν θφξσλ θαη απνζβέζεσλ θνξέσλ πινπνίεζεο δξάζεσλ 

θαηάξηηζεο 

Σν κεξίδην ηεο αγνξάο ζα πξνθχςεη απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ θεξδψλ ηνπ θνξέα ζε 

ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ θεξδψλ ησλ θνξέσλ (θαη’ έηνο). 
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2.4.19. Πνηα είλαη ε γλώκε ηεο αγνξάο γηα απηνύο 

Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα επαηζζεηνπνίεζεο «Πνηα είλαη ε γλψκε ηεο αγνξάο γηα 

απηνχο» νη κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη είλαη: 

o Ηθαλνπνίεζε  

o Φήκε  

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνθχπηεη απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηηο δξάζεηο 

θαηάξηηζεο. Ζ θήκε πξνθχπηεη απφ άηνκα πνπ πξνηίζεληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο. 

 

2.5. Επιλογή ηων μονάδων ηηρ έπεςναρ με βάζη ηιρ οποίερ 
θα μελεηηθούν οι ςποθέζειρ 

Οη κνλάδεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ έξεπλα είλαη: 

1. Μέγεζνο αγνξάο θαηάξηηζεο (πιήζνο) 

2. Μέγεζνο νκάδσλ ζηφρνο 

3. Δμέιημε αγνξάο θαηάξηηζεο  

4. Καηεγνξίεο νκάδσλ ζηφρνο 

5. Μέγεζνο αγνξάο θαηάξηηζεο (πνζφ) 

6. Πιήζνο πξνγξακκάησλ 

7. Καηεγνξία πξνγξακκάησλ 

8. Κφζηνο πξνγξακκάησλ 

9. Υαξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπνκέλσλ (ειηθία, θχιιν, επαγγεικαηηθφ πξνθίι, 

αγνξαζηηθή δχλακε) 

10. Πνζνζηφ ηθαλνπνίεζεο εθπαηδεπνκέλσλ 

11. Πνζνζηφ επαγγεικαηηθήο θαηαμίσζεο εθπαηδεπνκέλσλ 

 

2.6. Αποηίμηζη και αναδιαηύπωζη ηων ειδικόηεπων 
επεςνηηικών ςποθέζεων 

Οη κνλάδεο ησλ εηδηθψλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ ζα απνηηκεζνχλ θαη αμηνινγεζνχλ 

θπξίσο κε ρξήζε ηεο «ηξηγσλνπνίεζεο βάζε ηεο ζεσξίαο», δειαδή ζα αμηνπνηεζνχλ 

εξκελεπηηθά ππνδείγκαηα απφ ηελ βηβιηνγξαθία γηα ηελ αλάιπζε ηνπο. Γελ 

απνθιείεηαη ε αμηνπνίεζε θαη άιισλ κεζφδσλ (δεδνκέλσλ, κεζνδνινγηθή) αλ 

ππάξμνπλ θαηάιιειεο πεγέο. 

 

2.7. Εθαπμογή ηηρ μεθόδος – ζςλλογή και επεξεπγαζία 
δεδομένων/πληποθοπιών 

Ζ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζα βαζηζηεί θαηά θφξν ζηελ αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν. Με 

ηελ δηακφξθσζε θαηάιιεισλ εξσηεκάησλ (ιεθηηθή πεξηγξαθή κε ρξήζε ιεκκάησλ) 

θαη ζηνρεπκέλε αλαδήηεζε (εμεηδηθεπκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη πεγέο 

πιεξνθφξεζεο) ζα εθκαηεπζεί ε δεηνχκελε πιεξνθνξία. Πεξηζζφηεξν ζηνρεπκέλεο 

πιεξνθνξίεο ζα ιεθζνχλ κε δνκεκέλα εξσηεκαηνιφγηα, θπξίσο ιφγν ηνπ 

πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πηνζεηεζεί ε δεηγκαηνιεςία 

επθνιίαο. Δλδερνκέλσο λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε κέζνδνο ηεο εκηδνκεκέλεο 

ζπλέληεπμεο αλ βξεζνχλ ζπληειεζηέο πνπ είλαη δηαζέζηκνη θαζψο θαη ε 

δεηγκαηνιεςία ρηνλνζηνηβάδαο. ηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία ζα αμηνπνηεζεί 

γηα ηελ αλάδεημε ηπρφλ ζπζρεηίζεσλ ζην πιεζπζκφ ησλ νκάδσλ ζηφρνο.  
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Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θνηλά εξγαιεία (π.ρ. MS 

Excel) θαη ζα παξαρζνχλ γξαθήκαηα πνπ ηα παξνπζηάδνπλ. 

 

2.7.1. Δξωηεκαηνιόγην 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ έξεπλα ζα πινπνηεζεί ζε 

επηγξακκηθή θφξκα κε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο Google Forms. Σν πιενλέθηεκα ηεο 

κεζφδνπ είλαη πσο ππνζηεξίδεηαη ζρεδφλ αλέμνδα θαη πσο κπνξεί λα δηακνηξαζηεί 

άκεζα ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Οη εξσηψκελνη κπνξνχλ λα ην ζπκπιεξψζνπλ ζε 

φπνην ρξφλν επηζπκνχλ. Δίλαη κία δηαδηθαζία ζχληνκε, ζε αληίζεζε κε ηηο ζπλεληεχμεηο 

γηα παξάδεηγκα, πνπ ζπληζηνχλ κία αξθεηά ρξνλνβφξν δηαδηθαζία [21]. Σν κεηνλέθηεκα 

ηνπ είλαη πσο είλαη απξφζσπν. 

Σν εξσηεκαηνιφγην ζα έρεη ηξεηο δηαθξηηέο κνξθέο γηα ηηο ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

θαηεγνξίεο εξσηψκελσλ ζηηο νπνίεο απεπζχλεηαη, ηνπο θνξείο πινπνίεζεο δξάζεσλ 

θαηάξηηζεο, ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε δξάζεηο θαηάξηηζεο θαη ηνπο παξαγσγηθνχο 

θνξείο. Σν εξσηεκαηνιφγην ππφθεηηαη ζηηο αξρέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο, ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο επειημίαο [19]. 

ε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ζα πξνεγείηαη κία εξψηεζε αλαθνξηθά κε ηελ εκπινθή ζε 

πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαρσξηζηνχλ ζαθψο νη 

ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ εκπιέθνληαη κε ηα αληηθείκελα ηεο έξεπλαο θαη γηα ηελ δηθή 

ηνπο θαιχηεξε εκπεηξία. 

 

Φνξείο πινπνίεζεο δξάζεσλ θαηάξηηζεο 

1. «Πιήζνο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο» Ζ εξψηεζε απνζθνπεί ζηελ ζπιινγή 

δεδνκέλσλ γηα ηελ κεηαβιεηή αξηζκόο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο. Λφγν ηεο 

δηάθξηζεο ησλ ζεκαηηθψλ πεδίσλ βάζε ηεο έξεπλαο ζε αξρηθφ, εηζαγσγηθφ θαη 

εμεηδηθεπκέλν, ε εξψηεζε ζα δεηά δηαθξηηέο απαληήζεηο. 

2. «Μεηαβνιή πιήζνπο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη’ έηνο» Ζ εξψηεζε 

απνζθνπεί ζηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηελ κεηαβιεηή κεηαβνιή αξηζκνύ 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη’ έηνο. Λφγν ηεο δηάθξηζεο ησλ ζεκαηηθψλ 

πεδίσλ βάζε ηεο έξεπλαο ζε αξρηθφ, εηζαγσγηθφ θαη εμεηδηθεπκέλν, ε εξψηεζε ζα 

δεηά δηαθξηηέο απαληήζεηο. 

3. «Πιήζνο λέσλ ζεκαηηθψλ πεδίσλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο» Ζ εξψηεζε 

απνζθνπεί ζηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηελ κεηαβιεηή πνζνζηό λέσλ 

ζεκαηηθώλ πεδίσλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη’ έηνο.  

4.  «Πιήζνο ζπκκεηερφλησλ ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο» Ζ εξψηεζε απνζθνπεί 

ζηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηελ κεηαβιεηή αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ ζηα 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο. Λφγν ηεο δηάθξηζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε 

ειηθηαθέο νκάδεο αιιά θαη θχιν ή/θαη εξγαζηαθή θαηάζηαζε ε εξψηεζε ζα δεηά 

δηαθξηηέο απαληήζεηο. 

5. «Μεηαβνιή πιήζνο ζπκκεηερφλησλ ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη’ έηνο» Ζ 

εξψηεζε απνζθνπεί ζηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηελ κεηαβιεηή κεηαβνιή 

αξηζκνύ ζπκκεηερόλησλ ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη’ έηνο. Λφγν ηεο 

δηάθξηζεο ησλ ζεκαηηθψλ πεδίσλ βάζε ηεο έξεπλαο ζε αξρηθφ, εηζαγσγηθφ θαη 

εμεηδηθεπκέλν, ε εξψηεζε ζα δεηά δηαθξηηέο απαληήζεηο. 

6. «Σηκή δηάζεζεο ζπκκεηνρήο ζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο (κέζε ηηκή)» Ζ εξψηεζε 

απνζθνπεί ζηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηελ κεηαβιεηή θόζηνο ζπκκεηνρήο ζε 

πξόγξακκα θαηάξηηζεο. Λφγν ηεο δηάθξηζεο ησλ ζεκαηηθψλ πεδίσλ βάζε ηεο 

έξεπλαο ζε αξρηθφ, εηζαγσγηθφ θαη εμεηδηθεπκέλν, ε εξψηεζε ζα δεηά δηαθξηηέο 

απαληήζεηο. Ζ ππφδεημε «κέζε ηηκή» απνζθνπεί ζηελ δηεπθφιπλζε ηνπ 
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ζπκκεηέρνληα ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη γθάκα ηηκψλ αλά θαηεγνξία 

πξνγξακκάησλ. 

7. «Κχθινο εξγαζηψλ» Ζ εξψηεζε απνζθνπεί ζηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηελ 

κεηαβιεηή θύθινο εξγαζηώλ θνξέσλ. Λφγν ηεο δηάθξηζεο ησλ ζεκαηηθψλ 

πεδίσλ βάζε ηεο έξεπλαο ζε αξρηθφ, εηζαγσγηθφ θαη εμεηδηθεπκέλν, ε εξψηεζε ζα 

δεηά δηαθξηηέο απαληήζεηο. 

8. «Κέξδε πξν θφξσλ θαη απνζβέζεσλ» Ζ εξψηεζε απνζθνπεί ζηελ ζπιινγή 

δεδνκέλσλ γηα ηελ κεηαβιεηή θέξδε πξν θόξσλ θαη απνζβέζεσλ. Λφγν ηεο 

δηάθξηζεο ησλ ζεκαηηθψλ πεδίσλ βάζε ηεο έξεπλαο ζε αξρηθφ, εηζαγσγηθφ θαη 

εμεηδηθεπκέλν, ε εξψηεζε ζα δεηά δηαθξηηέο απαληήζεηο. 

9. «Μεηαβνιή ηηκή δηάζεζεο ζπκκεηνρήο ζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο (κέζε ηηκή) 

θαη’ έηνο» Ζ εξψηεζε απνζθνπεί ζηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηελ κεηαβιεηή 

κεηαβνιή θόζηνο ζπκκεηνρήο ζε πξόγξακκα θαηάξηηζεο θαη’ έηνο. Λφγν ηεο 

δηάθξηζεο ησλ ζεκαηηθψλ πεδίσλ βάζε ηεο έξεπλαο ζε αξρηθφ, εηζαγσγηθφ θαη 

εμεηδηθεπκέλν, ε εξψηεζε ζα δεηά δηαθξηηέο απαληήζεηο. Ζ ππφδεημε «κέζε ηηκή» 

απνζθνπεί ζηελ δηεπθφιπλζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 

γθάκα ηηκψλ αλά θαηεγνξία πξνγξακκάησλ. 

10.  «Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ αλά ζεκαηηθφ πεδίν» Ζ εξψηεζε απνζθνπεί ζηελ 

ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηελ κεηαβιεηή αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ αλά ζεκαηηθό 

πεδίν. Λφγν ηεο δηάθξηζεο ησλ ζεκαηηθψλ πεδίσλ βάζε ηεο έξεπλαο ζε αξρηθφ, 

εηζαγσγηθφ θαη εμεηδηθεπκέλν, ε εξψηεζε ζα δεηά δηαθξηηέο απαληήζεηο. 

11. «εκαληηθφηεξνο παξάγνληαο θφζηνπο» Ζ εξψηεζε απνζθνπεί ζηελ ζπιινγή 

δεδνκέλσλ γηα ηηο κεηαβιεηέο άδεηεο ρξήζεο θαη εθπαηδεπηηθό πιηθό. Λφγν ηεο 

δηάθξηζεο ησλ ζεκαηηθψλ πεδίσλ βάζε ηεο έξεπλαο ζε αξρηθφ, εηζαγσγηθφ θαη 

εμεηδηθεπκέλν, ε εξψηεζε ζα δεηά δηαθξηηέο απαληήζεηο. 

12. «Δπίηεπμε ζηφρσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο» Ζ 

εξψηεζε απνζθνπεί ζηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηελ κεηαβιεηή ηθαλνπνίεζε 

πειαηώλ. 

 

πκκεηέρνληεο ζε δξάζεηο θαηάξηηζεο 

1.  «Ζιηθηαθή Οκάδα» Ζ εξψηεζε απνζθνπεί ζηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηηο 

κεηαβιεηέο νκάδα ζηόρνο θαη πιήζνο αηόκσλ νκάδαο ζηόρνπ. ηελ εξψηεζε 

πξνζηίζεηαη ε επηινγή «άιιν» γηα λα θαιχςεη ελδερφκελεο απαληήζεηο εθηφο ηνπ 

επηζπκεηνχ εχξνπο ηηκψλ. 

2. «Φχιν» Ζ εξψηεζε απνζθνπεί ζηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηηο κεηαβιεηέο 

νκάδα ζηόρνο θαη πιήζνο αηόκσλ νκάδαο ζηόρνπ. ηελ εξψηεζε πξνζηίζεηαη ε 

επηινγή «άιιν» γηα λα θαιχςεη ελδερφκελεο απαληήζεηο εθηφο ηνπ επηζπκεηνχ 

εχξνπο ηηκψλ. 

3. «Δξγαζηαθή θαηάζηαζε» Ζ εξψηεζε απνζθνπεί ζηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηηο 

κεηαβιεηέο νκάδα ζηόρνο θαη πιήζνο αηόκσλ νκάδαο ζηόρνπ. ηελ εξψηεζε 

πξνζηίζεηαη ε επηινγή «άιιν» γηα λα θαιχςεη ελδερφκελεο απαληήζεηο εθηφο ηνπ 

επηζπκεηνχ εχξνπο ηηκψλ.  

4. «Δηζφδεκα ην ηειεπηαίν νηθνλνκηθφ έηνο»  

5. «Γαπάλεο γηα θαηάξηηζε ην ηειεπηαίν νηθνλνκηθφ έηνο» 

6. «Θεκαηηθά πεδία» Ζ εξψηεζε απνζθνπεί ζηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ζεκαηηθώλ πεδίσλ ελδηαθέξνληνο. 

7. «Κφζηνο ζπκκεηνρήο ζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο (κέζε ηηκή)» Ζ εξψηεζε 

απνζθνπεί ζηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηελ κεηαβιεηή θόζηνο ζπκκεηνρήο ζε 

πξόγξακκα θαηάξηηζεο. Λφγν ηεο δηάθξηζεο ησλ ζεκαηηθψλ πεδίσλ βάζε ηεο 

έξεπλαο ζε αξρηθφ, εηζαγσγηθφ θαη εμεηδηθεπκέλν, ε εξψηεζε ζα δεηά δηαθξηηέο 
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απαληήζεηο. Ζ ππφδεημε «κέζε ηηκή» απνζθνπεί ζηελ δηεπθφιπλζε ηνπ 

ζπκκεηέρνληα ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη γθάκα ηηκψλ αλά θαηεγνξία 

πξνγξακκάησλ. 

8. «Πξσηαξρηθφο ζηφρνο απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα» Ζ εξψηεζε 

απνζθνπεί ζηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηελ κεηαβιεηή ηθαλνπνίεζε ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ απάληεζε ζηελ επφκελε εξψηεζε. Λφγν ηεο δηάθξηζεο ησλ 

ζηφρσλ βάζε ηεο έξεπλαο ζε εχξεζε εξγαζίαο, δηαηήξεζε ησλ εξγαζηαθψλ 

ζπλζεθψλ θαη βειηίσζε ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ, ε εξψηεζε ζα δεηά δηαθξηηέο 

απαληήζεηο. 

9. «Δπίηεπμε ηνπ ζηφρνπ» Ζ εξψηεζε απνζθνπεί ζηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηελ 

κεηαβιεηή ηθαλνπνίεζε ζε ζπλάξηεζε κε ηελ απάληεζε ζηελ πξνεγνχκελε 

εξψηεζε. Λφγν ηεο δηάθξηζεο ησλ ζηφρσλ βάζε ηεο έξεπλαο ζε εχξεζε εξγαζίαο, 

δηαηήξεζε ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ θαη βειηίσζε ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ, 

ε εξψηεζε ζα δεηά δηαθξηηέο απαληήζεηο. 

 

Παξαγσγηθνί Φνξείο 

1. «Πιήζνο θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο» Ζ εξψηεζε απνζθνπεί ζηελ ζπιινγή 

δεδνκέλσλ γηα ηελ κεηαβιεηή αξηζκόο θελώλ ζέζεσλ εξγαζίαο εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνύ. Λφγν ηεο δηάθξηζεο ησλ ζεκαηηθψλ πεδίσλ βάζε ηεο έξεπλαο ζε 

αξρηθφ, εηζαγσγηθφ θαη εμεηδηθεπκέλν, ε εξψηεζε ζα δεηά δηαθξηηέο απαληήζεηο. 

2. «Καηεγνξηνπνίεζε ησλ πθηζηακέλσλ θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ ζε ζρέζε κε ζεκαηηθά πεδία;» Ζ εξψηεζε απνζθνπεί ζηελ ζπιινγή 

δεδνκέλσλ γηα ηελ κεηαβιεηή ζεκαηηθά πεδία. Λφγν ηεο δηάθξηζεο ησλ 

ζεκαηηθψλ πεδίσλ βάζε ηεο έξεπλαο, ε εξψηεζε ζα δεηά δηαθξηηέο απαληήζεηο 

θαηά πιήζνο. 

3. «Πιήζνο ζέζεσλ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ πνπ θαιπθζήθαλ κε απφθνηηνπο 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο» Ζ εξψηεζε απνζθνπεί ζηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα 

ηελ κεηαβιεηή αξηζκόο θελώλ ζέζεσλ εξγαζίαο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ 

πνπ θαιύθζεθαλ.  

4. «Καηάηαμε ζε ειηθηαθή νκάδα θαη θχιν » Ζ εξψηεζε απνζθνπεί ζηελ ζπιινγή 

δεδνκέλσλ γηα ηελ κεηαβιεηή νκάδα ζηόρν. Λφγν ηεο δηάθξηζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε ειηθηαθέο νκάδεο αιιά θαη θχιν ε εξψηεζε ζα δεηά 

πνιιαπιέο απαληήζεηο. 

5. «Κχθινο εξγαζηψλ» Ζ εξψηεζε απνζθνπεί ζηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηελ 

κεηαβιεηή θύθινο εξγαζηώλ θνξέσλ. θνπφο ηεο είλαη ε θαηάηαμε ησλ 

παξαγσγηθψλ θνξέσλ ζε θαηεγνξίεο (ΠΜΔ, ΜΜΔ, θιπ). 

6.  «Δπίηεπμε ζηφρσλ» Ζ εξψηεζε απνζθνπεί ζηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηελ 

κεηαβιεηή ηθαλνπνίεζε. 

 

2.8. Ενημέπωζη ζςμμεηεσόνηων 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο πεδίνπ κε εξσηεκαηνιφγηα απαηηείηαη ε ελεκέξσζε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα αλαπηπρζνχλ δχν θείκελα, έλα γηα ηελ 

έληαμε ηνπο ζηελ έξεπλα θαη έλα γηα ηελ έμνδν ηνπο απφ απηή ρσξίο ηελ νινθιήξσζε 

ηεο [22], 

2.8.1. Δλεκέξωζε εηζόδνπ 

Σν πξψην κέξνο ζα αθνξά ηνλ ηίηιν θαη ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο. Αλαηξέρνληαο ζηελ 

ελφηεηα 1 ζα είλαη: 
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ΔΡΔΤΝΑ ΠΔΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΔΞ 

ΑΠΟΣΑΔΩ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΗΝ ΥΩΡΑ 

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηελ αγνξά ππεξεζηώλ 

εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο ζηελ εγρώξηα αγνξά θαη εηδηθόηεξα ζηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. 

 

Αθνινχζσο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ εξεπλεηή θαη ην Φνξέα ζηα 

πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ππνζηεξίδεηαη ε έξεπλα: 

 

Η έξεπλα δηεμάγεηαη από ηελ Δπαγγειία Παλαγηωηνύιηα, θνηηήηξηα ηνπ 

Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, ζηα πιαίζηα 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Οηθνλνκηθή ηεο Δθπαίδεπζεο 

θαη Γηαρείξηζε Δθπαηδεπηηθώλ Μνλάδωλ».  

 

Ζ πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ζπκκεηνρήο ζηελ έξεπλα πεδίνπ κε εξσηεκαηνιφγην ζα 

αθνινπζήζεη: 

Καιείζηε λα ζπκκεηάζρεηε ζηελ έξεπλα πεδίνπ ζπκπιεξώλνληαο ην 

εξωηεκαηνιόγην πνπ βξίζθεηαη ζην δηαδίθηπν ζηνλ ζύλδεζκν Υ. Η ζπκκεηνρή 

ζηελ έξεπλα είλαη αλώλπκε θαη ηα δεδνκέλα πνπ ζα ζπιιερζνύλ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία απνθιεηζηηθά γηα ηελ έξεπλα. Σν 

εξωηεκαηνιόγην απαξηίδεηαη από έλαλ αξηζκό εξωηήζεωλ πνιιαπιήο 

επηινγήο θαη έλαλ αξηζκό εξωηήζεωλ αλνηθηνύ ηύπνπ όπνπ ζπκπιεξώλνληαη 

αξηζκνί. Η απάληεζε ζηηο εξωηήζεηο δελ είλαη ππνρξεωηηθή θαη ν/ε 

ζπκκεηέρωλ κπνξεί λα απνρωξήζεη αλά πάζα ζηηγκή. Οη απαληήζεηο ζαο 

θαηαγξάθνληαη κόλν κε ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ηνπ εξωηεκαηνινγίνπ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκπιήξωζεο ηνπ εξωηεκαηνινγίνπ ζα απαηηεζεί λα 

επηιέμεηε «Δπόκελν» γηα λα πξνρωξήζεηε ζε επόκελα πεδία ηεο έξεπλαο αιιά 

ε νινθιήξωζε ηεο ζπκκεηνρήο γίλεηαη κε ηελ επηινγή «Τπνβνιή» ηνπ 

εξωηεκαηνινγίνπ. Ο ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζπκπιήξωζε ηνπ 

εξωηεκαηνινγίνπ εθηηκάηαη ζε 25 ιεπηά/15 ιεπηά/5 ιεπηά.  

 

2.8.2. Δλεκέξωζε εμόδνπ 

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ δηαδηθαζία ζα ιάβνπλ ηελ αθφινπζε ελεκέξσζε πξηλ 

ηελ απνρψξεζε απφ ηελ ζειίδα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ: 

 

αο επραξηζηώ γηα ηνλ ρξόλν ζαο. Παξαθαιώ πξνρωξήζηε ζε ΤΠΟΒΟΛΗ γηα 

λα νινθιεξώζαηε ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα. Με ηελ ππνβνιή ζα 

θαηαρωξεζνύλ νη απαληήζεηο πνπ δώζαηε ζηα εξωηήκαηα ηεο έξεπλαο. 

 

2.9. Επιλογή ζςμμεηεσόνηων 

Σν εξσηεκαηνιφγην δηαθξίλεηαη ζε 3 κέξε θαη απεπζχλεηαη ζε ηξεηο δηαθξηηέο 

νκάδεο:  

(α) ηνπο θνξείο πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο,  

(β) ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε δξάζεηο θαηάξηηζεο, θαη  

(γ) ηνπο παξαγσγηθνχο θνξείο. 
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Αλαθνξηθά κε ηελ νκάδα (α) ε επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα 

ζα γίλεη κε βάζε ηελ αλάιπζε ηεο ελφηεηαο §1.1.3 ζε 155 δεκφζηα θαη 44 ηδησηηθά 

ΗΔΚ, 25 δεκφζηα θαη 1827 ηδησηηθά ΚΔΓΗΒΗΜ. Λφγν ηνπ κεγάινπ πιήζνπο ηεο 

νκάδαο (πεξίπνπ 2000) ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία κε 

βάζε ηελ επθνιία ηεο επηθνηλσλίαο ή/θαη ην κέγεζφο ηνπο. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ νκάδα (β) ζα επηδησρζεί λα δηαλεκεζεί ζε ελ ελεξγεία 

ζπκκεηέρνληεο ζε δξάζεηο θαηάξηηζεο. Παξάιιεια, ζα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα 

απνζηνιήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε απφθνηηνπο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο πνπ ηα πινπνίεζαλ. Θα ρξεζηκνπνηεζεί δεηγκαηνιεςία 

ρηνλνζηνηβάδαο. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ νκάδα (γ) ζα πηνζεηεζεί ε δεηγκαηνιεςία επθνιίαο. Δλδερνκέλσο 

λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε κέζνδνο ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο αλ βξεζνχλ 

ζπληειεζηέο πνπ είλαη δηαζέζηκνη λα ζπκκεηάζρνπλ. 

 

2.10. Πιλοηική έπεςνα 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πινπνίεζε ηεο έξεπλαο έγηλε πηινηηθή εθαξκνγή ζε 

επηιεγκέλε νκάδα ζηφρν. Ζ πηινηηθή εθαξκνγή αθνξνχζε κφλν ην εξσηεκαηνιφγην 

ησλ θνξέσλ θαηάξηηζεο. Απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή πξνέθπςαλ θάπνηεο βειηηψζεηο 

ζηα ιεθηηθά ησλ εξσηήζεσλ. Οη βειηηψζεηο πνπ πξνέθπςαλ είλαη θπξίσο 

ζεκεηνινγηθέο πξνθεηκέλνπ νη ζπκκεηέρνληεο λα έρνπλ ζαθέζηεξε αληίιεςε ηεο 

εξψηεζεο: 

 αληηθαζίζηαηαη ε ιέμε «θνξέαο» κε ηελ ιέμε «κνλάδα» ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο 

 Δξ. 3: πξνζηίζεηαη ε θξάζε «(λένο ηίηινο)» κεηά ηελ θξάζε «λέα ζεκαηηθά 

πεδία» 

 Δξ. 6: πξνζηίζεηαη ε θξάζε «ζε επξψ» κεηά ηελ θξάζε «ηηκή δηάζεζεο» 
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3. Τινπνίεζε ηεο έξεπλαο πεδίνπ 

3.1. Αποηίμηζη και αναδιαηύπωζη ηων ειδικόηεπων 
επεςνηηικών ςποθέζεων 

Γηα ηελ απνηίκεζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ζε θνηλή γλψζε θαη ζε απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ ζα επηθεληξσζεί ε αλάιπζε ζηα πξαγκαηηθά εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα, 

δηακνξθψλνληαο ην πξνθίι ηεο έξεπλαο. 

 

3.2. Επωηημαηολόγιο Φοπέων Καηάπηιζηρ 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ απαληήζεσλ πνπ ιήθζεθαλ ζε απηφ ην εξσηεκαηνιφγην 

ήηαλ 5.Ζ απφθξηζε ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ήηαλ ηζρλή. 

3.2.1. Πνην είλαη ην πιήζνο ησλ πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο 

θαηάξηηζεο εηζαγσγηθνύ επηπέδνπ πνπ ππνζηεξίδεη ε κνλάδα ζαο; 

Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζε κνξθή εηζαγσγήο 

θεηκέλνπ-αξηζκεηηθήο κνξθήο θαη ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή βαζκσηή (scale) κε ηελ 

κνξθή πεξηγξαθήο. Οη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα θαη 

ζηνπο πίλαθεο πνπ έπνληαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ SPSS. 

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0 2 40,0 66,7 66,7 

368 1 20,0 33,3 100,0 

Total 3 60,0 100,0  

Missing System 2 40,0   

Total 5 100,0   
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Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 2 δελ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε. Απφ ηηο απαληήζεηο κφλν 

έλαο (20% ηνπ ζπλφινπ ή αλεγκέλν 33,3%) θνξέαο δήισζε φηη ππνζηεξίδεη 

πξνγξάκκαηα εηζαγσγηθνχ επηπέδνπ.  

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

 Mean 122,67 122,667 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound -405,13  

Upper Bound 650,46  

5% Trimmed Mean .  

Median ,00  

Variance 45141,333  

Std. Deviation 212,465  

Minimum 0  

Maximum 368  

Range 368  

Interquartile Range .  

Skewness 1,732 1,225 

Kurtosis . . 

 Ζ δηαζπνξά ησλ ηηκψλ ησλ απαληήζεσλ είλαη κεγάιε κηαο θαη ε ηππηθή απφθιηζε 

έρεη κεγάιε ηηκή θαζψο επίζεο θαη ν δεηγκαηηθφο κέζνο (CV=ζ/Μ) έρεη ηηκή 

1,732. Καηά ζπλέπεηα δελ κπνξνχκε λα βαζηζηνχκε κε βεβαηφηεηα ζηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ δείγκαηνο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 Ζ ινμφηεηα (Skewness) είλαη κεγαιχηεξε ην 1 θαη άξα ε θαηαλνκή αθνινπζεί 

θακπχιε εθηεηακέλεο, ζεηηθήο ή δεμηάο ινμφηεηαο. 

 Ζ θχξησζε (Kurtosis) δελ πξνζδηνξίδεηαη ιφγν ηνπ αξηζκνχ ησλ απαληήζεσλ (3 

ην πιήζνο). 

Σα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα ζεθφγξακκα (boxplot). 
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3.2.2. Πνην είλαη ην πιήζνο ησλ πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο 

θαηάξηηζεο βαζηθνύ επηπέδνπ πνπ ππνζηεξίδεη ε κνλάδα ζαο; 

Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζε κνξθή εηζαγσγήο 

θεηκέλνπ-αξηζκεηηθήο κνξθήο θαη ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή βαζκσηή (scale) κε ηελ 

κνξθή πεξηγξαθήο. Οη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα θαη 

ζηνπο πίλαθεο πνπ έπνληαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ SPSS. 

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 15 1 20,0 25,0 25,0 

19 1 20,0 25,0 50,0 

27 1 20,0 25,0 75,0 

722 1 20,0 25,0 100,0 

Total 4 80,0 100,0  

Missing System 1 20,0   

Total 5 100,0   

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 1 δελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε. Οη απαληήζεηο ήηαλ φιεο 

δηαθξηηέο ιφγν ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ηνπ δείγκαηνο.  

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

 Mean 195,75 175,434 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound -362,56  

Upper Bound 754,06  

5% Trimmed Mean 176,56  

Median 23,00  

Variance 123108,917  

Std. Deviation 350,869  

Minimum 15  
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Maximum 722  

Range 707  

Interquartile Range 532  

Skewness 1,999 1,014 

Kurtosis 3,996 2,619 

 Ζ δηαζπνξά ησλ ηηκψλ ησλ απαληήζεσλ είλαη κεγάιε κηαο θαη ε ηππηθή απφθιηζε 

έρεη πνιχ κεγάιε ηηκή θαζψο επίζεο θαη ν δεηγκαηηθφο κέζνο (CV=ζ/Μ) έρεη ηηκή 

1,79243. Καηά ζπλέπεηα δελ κπνξνχκε λα βαζηζηνχκε κε βεβαηφηεηα ζηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ δείγκαηνο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 Ζ ινμφηεηα (Skewness) είλαη κεγαιχηεξε ην 1 θαη άξα ε θαηαλνκή αθνινπζεί 

θακπχιε εθηεηακέλεο, ζεηηθήο ή δεμηάο ινμφηεηαο.  

 Ζ θχξησζε (Kurtosis) είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 3 θαη άξα ε θαηαλνκή αθνινπζεί 

θακπχιε ιεπηή ζε πιάηνο θαη ςειή ζε χςνο (leptokurtic). Καηά ζπλέπεηα ε 

πιεηνςεθία ησλ ηηκψλ ελδηαθέξνληνο είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζε κηα ζηελή πεξηνρή. 

Σα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα ζεθφγξακκα (boxplot). 

 
 

3.2.3. Πνην είλαη ην πιήζνο ησλ πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο 

θαηάξηηζεο εμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ πνπ ππνζηεξίδεη ε κνλάδα 

ζαο; 

Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζε κνξθή εηζαγσγήο 

θεηκέλνπ-αξηζκεηηθήο κνξθήο θαη ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή βαζκσηή (scale) κε ηελ 

κνξθή πεξηγξαθήο. Οη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα θαη 

ζηνπο πίλαθεο πνπ έπνληαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ SPSS. 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4 1 20,0 33,3 33,3 

10 1 20,0 33,3 66,7 

15 1 20,0 33,3 100,0 

Total 3 60,0 100,0  

Missing System 2 40,0   

Total 5 100,0   

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 2 δελ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε. Οη απαληήζεηο ήηαλ φιεο 

δηαθξηηέο ιφγν ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ηνπ δείγκαηνο.  

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

 Mean 9,67 3,180 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound -4,01  

Upper Bound 23,35  

5% Trimmed Mean .  

Median 10,00  

Variance 30,333  

Std. Deviation 5,508  

Minimum 4  

Maximum 15  

Range 11  

Interquartile Range .  

Skewness -,271 1,225 

Kurtosis . . 

 Ζ δηαζπνξά ησλ ηηκψλ ησλ απαληήζεσλ είλαη ζρεηηθά κηθξή κηαο θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε έρεη ζρεηηθά κηθξή ηηκή θαζψο επίζεο θαη ν δεηγκαηηθφο κέζνο 
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(CV=ζ/Μ) έρεη ηηκή 0,5696. Καηά ζπλέπεηα κπνξνύκε λα βαζηζηνχκε κε 

βεβαηφηεηα ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ δείγκαηνο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 Ζ ινμφηεηα (Skewness) είλαη κεηαμχ ηνπ πεδίνπ ηηκψλ (-0,5, 0,5) θαη άξα ε 

θαηαλνκή είλαη ζρεδφλ ζπκκεηξηθή.  

 Ζ θχξησζε (Kurtosis) δελ πξνζδηνξίδεηαη ιφγν ηνπ αξηζκνχ ησλ απαληήζεσλ (3 

ην πιήζνο). 

Σα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα ζεθφγξακκα (boxplot). 

 
 

3.2.4. ε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο, ε ηηκή δηάζεζεο ζε επξώ 

πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο ήηαλ κεγαιύηεξε ή 

κηθξόηεξε; 

Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζε κνξθή πνιιαπιήο 

επηινγήο θαη ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή πνηνηηθή – δηαηάμηκε (ordinal) κε ηελ κνξθή 

πεξηγξαθήο, δηαθξηηέο γηα θάζε επίπεδν θαηάξηηζεο. Οη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη 

ζηα αθφινπζα δηαγξάκκαηα θαη ζηνπο πίλαθεο πνπ έπνληαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ 

ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ SPSS. 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  1 20,0 20,0 20,0 

Γελ μέξω/Γελ απαληώ 2 40,0 40,0 60,0 

Μηθξόηεξν 1 20,0 20,0 80,0 

Σν ίδην 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 1 δελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε. Απφ ηηο απαληήζεηο νη 2 δελ 

ήηαλ κεηξήζηκεο. Οη απαληήζεηο ηζνθαηαλεκήζεθαλ ζην ρακειφηεξν εχξνο ηνπ 

πεδίνπ ηηκψλ ηεο εξψηεζεο. 

 

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Σν ίδην 5 100,0 100,0 100,0 

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε. Όιεο νη απαληήζεηο ήηαλ 

ηαπηφζεκεο έρνληαο επηιέμεη ηελ επηινγή «Σν ίδην». 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  1 20,0 20,0 20,0 

Μηθξόηεξν 1 20,0 20,0 40,0 

Σν ίδην 2 40,0 40,0 80,0 

Μεγαιύηεξν 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 1 δελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε. Οη πιεηνςεθία ησλ 

απαληήζεσλ επέιεμε «Σν ίδην» ελψ νη ππφινηπεο επηινγέο ηζνθαηαλεκήζεθαλ ζηηο 

ελαπνκείλαζεο ηηκέο. 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ δηαπηζηψλνπκε φηη ε δπλακηθή εμέιημεο ηεο 

αγνξάο ζε αξηζκφ πξνγξακκάησλ είλαη ζηαηηθή θαηά κέζν φξν αιιά κε πησηηθέο 

ηάζεηο. 

 

3.2.5. Πνηνο είλαη ν αξηζκόο ησλ λέσλ ζεκαηηθώλ πξνγξακκάησλ 

εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο πνπ πινπνηήζεθαλ γηα πξώηε θνξά; 

Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζε κνξθή εηζαγσγήο 

θεηκέλνπ-αξηζκεηηθήο κνξθήο θαη ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή βαζκσηή (scale) κε ηελ 

κνξθή πεξηγξαθήο. Οη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα θαη 

ζηνπο πίλαθεο πνπ έπνληαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ SPSS. 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 1 20,0 25,0 25,0 

3 1 20,0 25,0 50,0 

5 1 20,0 25,0 75,0 

73 1 20,0 25,0 100,0 

Total 4 80,0 100,0  

Missing System 1 20,0   

Total 5 100,0   

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 1 δελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε. Οη απαληήζεηο ήηαλ φιεο 

δηαθξηηέο ιφγν ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ηνπ δείγκαηνο. 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

 Mean 20,75 17,428 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound -34,71  

Upper Bound 76,21  

5% Trimmed Mean 18,89  

Median 4,00  

Variance 1214,917  

Std. Deviation 34,856  

Minimum 2  

Maximum 73  

Range 71  

Interquartile Range 54  

Skewness 1,992 1,014 

Kurtosis 3,974 2,619 

 Ζ δηαζπνξά ησλ ηηκψλ ησλ απαληήζεσλ είλαη κεγάιε κηαο θαη ε ηππηθή απφθιηζε 

έρεη κεγάιε ηηκή θαζψο επίζεο θαη ν δεηγκαηηθφο κέζνο (CV=ζ/Μ) έρεη ηηκή 
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1,68024. Καηά ζπλέπεηα δελ κπνξνχκε λα βαζηζηνχκε κε βεβαηφηεηα ζηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ δείγκαηνο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 Ζ ινμφηεηα (Skewness) είλαη κεγαιχηεξε ην 1 θαη άξα ε θαηαλνκή αθνινπζεί 

θακπχιε εθηεηακέλεο, ζεηηθήο ή δεμηάο ινμφηεηαο. 

 Ζ θχξησζε (Kurtosis) είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 3 θαη άξα ε θαηαλνκή αθνινπζεί 

θακπχιε ιεπηή ζε πιάηνο θαη ςειή ζε χςνο (leptokurtic). Καηά ζπλέπεηα ε 

πιεηνςεθία ησλ ηηκψλ ελδηαθέξνληνο είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζε κηα ζηελή πεξηνρή. 

Σα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα ζεθφγξακκα (boxplot). 

 
 

3.2.6. Πνην είλαη ην πιήζνο ησλ ζπκκεηερόλησλ ειηθίαο 15-24 

εηώλ ζηα πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο πνπ 

ππνζηεξίδεη ε κνλάδα ζαο; 

Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζε κνξθή εηζαγσγήο 

θεηκέλνπ-αξηζκεηηθήο κνξθήο θαη ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή βαζκσηή (scale) κε ηελ 

κνξθή πεξηγξαθήο. Οη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα θαη 

ζηνπο πίλαθεο πνπ έπνληαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ SPSS. 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 33 1 20,0 20,0 20,0 

35 1 20,0 20,0 40,0 

125 1 20,0 20,0 60,0 

150 1 20,0 20,0 80,0 

324 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε. Οη απαληήζεηο ήηαλ φιεο δηαθξηηέο 

ιφγν ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ηνπ δείγκαηνο. 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

 Mean 133,40 53,121 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound -14,09  

Upper Bound 280,89  

5% Trimmed Mean 128,39  

Median 125,00  

Variance 14109,300  

Std. Deviation 118,783  

Minimum 33  

Maximum 324  

Range 291  

Interquartile Range 203  

Skewness 1,234 ,913 

Kurtosis 1,514 2,000 

 Ζ δηαζπνξά ησλ ηηκψλ ησλ απαληήζεσλ είλαη ζρεηηθά κεγάιε κηαο θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε έρεη κεγάιε ηηκή αιιά ν δεηγκαηηθφο κέζνο (CV=ζ/Μ) έρεη ηηκή 0,8904. 
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Καηά ζπλέπεηα κπνξνχκε κε επηθύιαμε λα βαζηζηνύκε ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα 

ηνπ δείγκαηνο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 Ζ ινμφηεηα (Skewness) είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1 θαη άξα ε θαηαλνκή αθνινπζεί 

θακπχιε εθηεηακέλεο, ζεηηθήο ή δεμηάο ινμφηεηαο. 

 Ζ θχξησζε (Kurtosis) είλαη κηθξφηεξε ηνπ 3 θαη άξα ε θαηαλνκή αθνινπζεί 

θακπχιε παρηά ζε πιάηνο θαη θνληή ζε χςνο (platykurtic). Καηά ζπλέπεηα ε 

πιεηνςεθία ησλ ηηκψλ ελδηαθέξνληνο είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζε κηα ζηελή πεξηνρή. 

Σα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα ζεθφγξακκα (boxplot). 

 
Απφ ην ζεθφγξακκα (boxplot) θαίλεηαη πσο ππάξρεη 1 αθξαία ηηκή (>324) ηελ νπνία 

δελ ιακβάλνπκε ππφςε θαη πσο είλαη κεγαιχηεξε ηεο δηαθνξάο ησλ ηηκψλ 3νπ θαη 

1νπ ηεηαξηεκνξίνπ θαηά 1,5 θνξέο [1,5*(Q3-Q1)].  

 

Ζ κέζε ηηκή είλαη 133 ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο 15-24 εηψλ. 

3.2.7. Πνην είλαη ην πιήζνο ησλ ζπκκεηερόλησλ ειηθίαο 25-34 

εηώλ ζηα πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο πνπ 

ππνζηεξίδεη ε κνλάδα ζαο; 

Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζε κνξθή εηζαγσγήο 

θεηκέλνπ-αξηζκεηηθήο κνξθήο θαη ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή βαζκσηή (scale) κε ηελ 

κνξθή πεξηγξαθήο. Οη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα θαη 

ζηνπο πίλαθεο πνπ έπνληαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ SPSS. 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 47 1 20,0 20,0 20,0 

50 1 20,0 20,0 40,0 

141 1 20,0 20,0 60,0 

180 1 20,0 20,0 80,0 

307 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε. Οη απαληήζεηο ήηαλ φιεο δηαθξηηέο 

ιφγν ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ηνπ δείγκαηνο. 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

 Mean 145,00 48,018 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 11,68  

Upper Bound 278,32  

5% Trimmed Mean 141,44  

Median 141,00  

Variance 11528,500  

Std. Deviation 107,371  

Minimum 47  

Maximum 307  

Range 260  

Interquartile Range 195  

Skewness ,840 ,913 

Kurtosis ,125 2,000 

 Ζ δηαζπνξά ησλ ηηκψλ ησλ απαληήζεσλ είλαη ζρεηηθά κεγάιε κηαο θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε έρεη κεγάιε ηηκή αιιά ν δεηγκαηηθφο κέζνο (CV=ζ/Μ) έρεη ηηκή 0,74. 
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Καηά ζπλέπεηα κπνξνχκε κε επηθύιαμε λα βαζηζηνύκε ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα 

ηνπ δείγκαηνο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 Ζ ινμφηεηα (Skewness) είλαη ζηελ πεξηνρή ηνπ πεδίνπ ηηκψλ (-1, 1) θαη άξα ε 

θαηαλνκή αθνινπζεί θακπχιε ζεηηθήο ή δεμηάο ινμφηεηαο.  

 Ζ θχξησζε (Kurtosis) είλαη κηθξφηεξε ηνπ 3 θαη άξα ε θαηαλνκή αθνινπζεί 

θακπχιε παρηά ζε πιάηνο θαη θνληή ζε χςνο (platykurtic). Καηά ζπλέπεηα ε 

πιεηνςεθία ησλ ηηκψλ ελδηαθέξνληνο είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζε κηα ζηελή πεξηνρή. 

Σα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα ζεθφγξακκα (boxplot). 

 
Ζ κέζε ηηκή είλαη 145 ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο 25-34 εηψλ. 

 

3.2.8. Πνην είλαη ην πιήζνο ησλ ζπκκεηερόλησλ ειηθίαο 35-64 

εηώλ ζηα πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο πνπ 

ππνζηεξίδεη ε κνλάδα ζαο; 

Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζε κνξθή εηζαγσγήο 

θεηκέλνπ-αξηζκεηηθήο κνξθήο θαη ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή βαζκσηή (scale) κε ηελ 

κνξθή πεξηγξαθήο. Οη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα θαη 

ζηνπο πίλαθεο πνπ έπνληαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ SPSS. 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 1 20,0 20,0 20,0 

32 1 20,0 20,0 40,0 

34 1 20,0 20,0 60,0 

120 1 20,0 20,0 80,0 

541 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε. Οη απαληήζεηο ήηαλ φιεο δηαθξηηέο 

ιφγν ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ηνπ δείγκαηνο. 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Πνην είλαη ην πιήζνο ηωλ 

ζπκκεηερόληωλ ειηθίαο 35-

64 εηώλ ζηα πξνγξάκκαηα εμ 

απνζηάζεωο θαηάξηηζεο πνπ 

ππνζηεξίδεη ε κνλάδα ζαο; 

Mean 145,80 100,741 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound -133,90  

Upper Bound 425,50  

5% Trimmed Mean 131,83  

Median 34,00  

Variance 50744,200  

Std. Deviation 225,265  

Minimum 2  

Maximum 541  

Range 539  

Interquartile Range 314  

Skewness 2,036 ,913 

Kurtosis 4,206 2,000 

 Ζ δηαζπνξά ησλ ηηκψλ ησλ απαληήζεσλ είλαη ζρεηηθά κεγάιε κηαο θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε έρεη κεγάιε ηηκή θαζψο θαη ν δεηγκαηηθφο κέζνο (CV=ζ/Μ) έρεη ηηκή 
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1,545. Καηά ζπλέπεηα δελ κπνξνχκε λα βαζηζηνχκε κε βεβαηφηεηα ζηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ δείγκαηνο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 Ζ ινμφηεηα (Skewness) είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1 θαη άξα ε θαηαλνκή αθνινπζεί 

θακπχιε εθηεηακέλεο, ζεηηθήο ή δεμηάο ινμφηεηαο. 

 Ζ θχξησζε (Kurtosis) είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 3 θαη άξα ε θαηαλνκή αθνινπζεί 

θακπχιε ιεπηή ζε πιάηνο θαη ςειή ζε χςνο (leptokurtic). Καηά ζπλέπεηα ε 

πιεηνςεθία ησλ ηηκψλ ελδηαθέξνληνο είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζε κηα ζηελή πεξηνρή. 

Σα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα ζεθφγξακκα (boxplot). 

 
Απφ ην ζεθφγξακκα (boxplot) θαίλεηαη πσο ππάξρεη 1 αθξαία ηηκή (>541) ηελ νπνία 

δελ ιακβάλνπκε ππφςε θαη πσο είλαη κεγαιχηεξε ηνπ ηξηπιάζηνπ ηεο δηαθνξάο ησλ 

ηηκψλ 3νπ θαη 1νπ ηεηαξηεκνξίνπ [3*(Q3-Q1)].  

 

Ζ κέζε ηηκή είλαη 146 ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο 35-64 εηψλ. 

 

3.2.9. ε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο, ην πιήζνο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ήηαλ κεγαιύηεξν ή 

κηθξόηεξν; 

Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζε κνξθή πνιιαπιήο 

επηινγήο θαη ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή πνηνηηθή – δηαηάμηκε (ordinal) κε ηελ κνξθή 

πεξηγξαθήο, δηαθξηηέο γηα θάζε επίπεδν θαηάξηηζεο. Οη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη 

ζηα αθφινπζα δηαγξάκκαηα θαη ζηνπο πίλαθεο πνπ έπνληαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ 

ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ SPSS. 



 59 

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  1 20,0 20,0 20,0 

Γελ μέξω/Γελ απαληώ 2 40,0 40,0 60,0 

Μηθξόηεξν 1 20,0 20,0 80,0 

Σν ίδην 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 1 δελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε. Απφ ηηο απαληήζεηο νη 2 δελ 

ήηαλ κεηξήζηκεο. Οη απαληήζεηο ηζνθαηαλεκήζεθαλ ζην ρακειφηεξν εχξνο ηνπ 

πεδίνπ ηηκψλ ηεο εξψηεζεο. 

 

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Μηθξόηεξν 1 20,0 20,0 20,0 

Σν ίδην 2 40,0 40,0 60,0 

Μεγαιύηεξν 2 40,0 40,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  
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Όινη νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε. Απφ ηηο απαληήζεηο φιεο ήηαλ 

κεηξήζηκεο θαη θαηά πιεηνςεθία ζην πςειφηεξν εχξνο ηνπ πεδίνπ ηηκψλ ηεο 

εξψηεζεο. 

 

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  1 20,0 20,0 20,0 

Μηθξόηεξν 1 20,0 20,0 40,0 

Σν ίδην 1 20,0 20,0 60,0 

Μεγαιύηεξν 2 40,0 40,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 1 δελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε. Απφ ηηο απαληήζεηο νη ε 

πιεηνςεθία επέιεμε ηελ πςειφηεξε ηηκή ηνπ εχξνο ηνπ πεδίνπ ηηκψλ ηεο εξψηεζεο. 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ δηαπηζηψλνπκε φηη ε δπλακηθή εμέιημεο ηεο 

αγνξάο ζε αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ έρεη κάιινλ απμεηηθέο ηάζεηο. 

 

3.2.10. Πνην πνζνζηό ηνπ ζπλόινπ ησλ ζπκκεηερόλησλ είλαη 

εξγαδόκελνη; 

Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζε κνξθή εηζαγσγήο 

θεηκέλνπ-αξηζκεηηθήο κνξθήο θαη ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή βαζκσηή (scale) κε ηελ 

κνξθή πεξηγξαθήο. Οη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα θαη 

ζηνπο πίλαθεο πνπ έπνληαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ SPSS. 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 25,00 1 20,0 20,0 20,0 

32,00 1 20,0 20,0 40,0 

56,00 1 20,0 20,0 60,0 

60,00 1 20,0 20,0 80,0 

87,00 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε. Οη απαληήζεηο ήηαλ φιεο δηαθξηηέο 

ιφγν ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ηνπ δείγκαηνο. 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

 Mean 52,0000 11,03177 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 21,3709  

Upper Bound 82,6291  

5% Trimmed Mean 51,5556  

Median 56,0000  

Variance 608,500  

Std. Deviation 24,66779  

Minimum 25,00  

Maximum 87,00  

Range 62,00  

Interquartile Range 45,00  

Skewness ,438 ,913 

Kurtosis -,585 2,000 

 Ζ δηαζπνξά ησλ ηηκψλ ησλ απαληήζεσλ είλαη ζρεηηθά κεγάιε κηαο θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε έρεη κεγάιε ηηκή αιιά ν δεηγκαηηθφο κέζνο (CV=ζ/Μ) έρεη ηηκή 0,47. 
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Καηά ζπλέπεηα κπνξνχκε κε επηθύιαμε λα βαζηζηνύκε ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα 

ηνπ δείγκαηνο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 Ζ ινμφηεηα (Skewness) είλαη ζηελ πεξηνρή ηνπ πεδίνπ ηηκψλ (-0,5, 0,5) θαη άξα ε 

θακπχιε είλαη ζρεδφλ ζπκκεηξηθή. Καηά ζπλέπεηα κπνξνχκε λα αμηνπνηήζνπκε 

ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ είλαη γχξσ απφ ην θέληξν ηεο θακπχιεο γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. 

 Ζ θχξησζε (Kurtosis) είλαη κηθξφηεξε ηνπ 3 θαη άξα ε θαηαλνκή αθνινπζεί 

θακπχιε παρηά ζε πιάηνο θαη θνληή ζε χςνο (platykurtic). Καηά ζπλέπεηα ε 

πιεηνςεθία ησλ ηηκψλ ελδηαθέξνληνο είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζε κηα ζηελή πεξηνρή. 

Σα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα ζεθφγξακκα (boxplot). 

 
 

3.2.11. Πνην πνζνζηό ηνπ ζπλόινπ ησλ ζπκκεηερόλησλ είλαη 

γπλαίθεο; 

Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζε κνξθή εηζαγσγήο 

θεηκέλνπ-αξηζκεηηθήο κνξθήο θαη ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή βαζκσηή (scale) κε ηελ 

κνξθή πεξηγξαθήο. Οη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα θαη 

ζηνπο πίλαθεο πνπ έπνληαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ SPSS. 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 36,00 1 20,0 20,0 20,0 

50,00 1 20,0 20,0 40,0 

54,00 1 20,0 20,0 60,0 

60,00 1 20,0 20,0 80,0 

67,00 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε. Οη απαληήζεηο ήηαλ φιεο δηαθξηηέο 

ιφγν ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ηνπ δείγκαηνο. 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

 Mean 53,4000 5,21153 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 38,9305  

Upper Bound 67,8695  

5% Trimmed Mean 53,6111  

Median 54,0000  

Variance 135,800  

Std. Deviation 11,65333  

Minimum 36,00  

Maximum 67,00  

Range 31,00  

Interquartile Range 20,50  

Skewness -,659 ,913 

Kurtosis ,670 2,000 

 Ζ δηαζπνξά ησλ ηηκψλ ησλ απαληήζεσλ είλαη ζρεηηθά κηθξή κηαο θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε έρεη κεγάιε ηηκή αιιά ν δεηγκαηηθφο κέζνο (CV=ζ/Μ) έρεη ηηκή 0,22. 
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Καηά ζπλέπεηα κπνξνχκε λα βαζηζηνύκε ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ δείγκαηνο 

θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 Ζ ινμφηεηα (Skewness) είλαη ζηελ πεξηνρή ηνπ πεδίνπ ηηκψλ (-1, 1) θαη άξα ε 

θαηαλνκή αθνινπζεί θακπχιε ζεηηθήο ή δεμηάο ινμφηεηαο. Καηά ζπλέπεηα 

κπνξνχκε λα αμηνπνηήζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ είλαη γχξσ απφ ην 

θέληξν ηεο θακπχιεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο.  

 Ζ θχξησζε (Kurtosis) είλαη κηθξφηεξε ηνπ 3 θαη άξα ε θαηαλνκή αθνινπζεί 

θακπχιε παρηά ζε πιάηνο θαη θνληή ζε χςνο (platykurtic). Καηά ζπλέπεηα ε 

πιεηνςεθία ησλ ηηκψλ ελδηαθέξνληνο είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζε κηα ζηελή πεξηνρή. 

Σα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα ζεθφγξακκα (boxplot). 

 

 

3.2.12. Πνηα ειηθηαθή νκάδα ζπκκεηέρεη θαηά πιεηνςεθία ζηα 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θάζε βαζκίδαο; 

Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζε κνξθή πνιιαπιήο 

επηινγήο θαη ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή πνηνηηθή – δηαηάμηκε (ordinal) κε ηελ κνξθή 

πεξηγξαθήο, δηαθξηηέο γηα θάζε επίπεδν θαηάξηηζεο. Οη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη 

ζηα αθφινπζα δηαγξάκκαηα θαη ζηνπο πίλαθεο πνπ έπνληαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ 

ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ SPSS. 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  2 40,0 40,0 40,0 

Γελ μέξω/Γελ απαληώ 1 20,0 20,0 60,0 

Ζιηθίεο 15-24 1 20,0 20,0 80,0 

Ζιηθίεο 25-34 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 2 δελ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε. Απφ ηηο απαληήζεηο ε 1 δελ 

ήηαλ κεηξήζηκε. Οη απαληήζεηο ηζνθαηαλεκήζεθαλ ζην ρακειφηεξν εχξνο ηνπ πεδίνπ 

ηηκψλ ηεο εξψηεζεο. 

 

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ζιηθίεο 15-24 1 20,0 20,0 20,0 

Ζιηθίεο 25-34 4 80,0 80,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε. Ζ πιεηνςεθία επέιεμε ηελ ηηκή 

«25-34 εηψλ». 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  1 20,0 20,0 20,0 

Ζιηθίεο 25-34 3 60,0 60,0 80,0 

Ζιηθίεο 35-64 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 1 δελ απάληεο2 ζηελ εξψηεζε. Ζ πιεηνςεθία επέιεμε ηελ 

ηηκή «25-34 εηψλ». 

 

Απφ ηηο απαληήζεηο ζπκπεξάλνπκε πσο θπξίαξρε νκάδα είλαη ε «25-34 εηψλ» θαη 

πσο ε ζπκκεηνρή ησλ ππνινίπσλ νκάδσλ εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν: 

 εηζαγσγηθφ θαη βαζηθφ «»15-24 εηψλ» 

 εμεηδηθεπκέλν «35-64 εηψλ» 

 

3.2.13. Πνηα είλαη ε ηηκή δηάζεζεο ζε επξώ ησλ πξνγξακκάησλ εμ 

απνζηάζεσο θαηάξηηζεο εηζαγσγηθνύ επηπέδνπ πνπ ππνζηεξίδεη ε 

κνλάδα ζαο; 

Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζε κνξθή εηζαγσγήο 

θεηκέλνπ-αξηζκεηηθήο κνξθήο θαη ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή βαζκσηή (scale) κε ηελ 

κνξθή πεξηγξαθήο. Οη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα θαη 

ζηνπο πίλαθεο πνπ έπνληαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ SPSS. 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0 1 20,0 33,3 33,3 

150 1 20,0 33,3 66,7 

200 1 20,0 33,3 100,0 

Total 3 60,0 100,0  

Missing System 2 40,0   

Total 5 100,0   

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 2 δελ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε. Οη απαληήζεηο ήηαλ φιεο 

δηαθξηηέο ιφγν ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ηνπ δείγκαηνο. 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

 Mean 116,67 60,093 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound -141,89  

Upper Bound 375,22  

5% Trimmed Mean .  

Median 150,00  

Variance 10833,333  

Std. Deviation 104,083  

Minimum 0  

Maximum 200  

Range 200  

Interquartile Range .  

Skewness -1,293 1,225 

Kurtosis . . 

 Ζ δηαζπνξά ησλ ηηκψλ ησλ απαληήζεσλ είλαη ζρεηηθά κεγάιε κηαο θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε έρεη κεγάιε ηηκή θαζψο θαη ν δεηγκαηηθφο κέζνο (CV=ζ/Μ) έρεη ηηκή 
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0,89211. Καηά ζπλέπεηα δελ κπνξνχκε λα βαζηζηνχκε κε βεβαηφηεηα ζηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ δείγκαηνο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 Ζ ινμφηεηα (Skewness) είλαη κηθξφηεξε ηνπ -1 θαη άξα ε θαηαλνκή αθνινπζεί 

θακπχιε εθηεηακέλεο, αξλεηηθήο ή αξηζηεξήο ινμφηεηαο.  

 Ζ θχξησζε (Kurtosis) δελ πξνζδηνξίδεηαη ιφγν ηνπ αξηζκνχ ησλ απαληήζεσλ (3 

ην πιήζνο). 

Σα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα ζεθφγξακκα (boxplot). 

 
 

3.2.14. Πνηα είλαη ε ηηκή δηάζεζεο ζε επξώ ησλ πξνγξακκάησλ εμ 

απνζηάζεσο θαηάξηηζεο βαζηθνύ επηπέδνπ πνπ ππνζηεξίδεη ε 

κνλάδα ζαο; 

Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζε κνξθή εηζαγσγήο 

θεηκέλνπ-αξηζκεηηθήο κνξθήο θαη ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή βαζκσηή (scale) κε ηελ 

κνξθή πεξηγξαθήο. Οη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα θαη 

ζηνπο πίλαθεο πνπ έπνληαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ SPSS. 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 300 1 20,0 25,0 25,0 

450 1 20,0 25,0 50,0 

460 1 20,0 25,0 75,0 

550 1 20,0 25,0 100,0 

Total 4 80,0 100,0  

Missing System 1 20,0   

Total 5 100,0   

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 1 δελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε. Οη απαληήζεηο ήηαλ φιεο 

δηαθξηηέο ιφγν ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ηνπ δείγκαηνο. 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

 Mean 440,00 51,801 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 275,15  

Upper Bound 604,85  

5% Trimmed Mean 441,67  

Median 455,00  

Variance 10733,333  

Std. Deviation 103,602  

Minimum 300  

Maximum 550  

Range 250  

Interquartile Range 190  

Skewness -,842 1,014 

Kurtosis 1,856 2,619 
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 Ζ δηαζπνξά ησλ ηηκψλ ησλ απαληήζεσλ είλαη ζρεηηθά κηθξή κηαο θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε έρεη κεγάιε ηηκή αιιά ν δεηγκαηηθφο κέζνο (CV=ζ/Μ) έρεη ηηκή 0,24. 

Καηά ζπλέπεηα κπνξνχκε λα βαζηζηνύκε ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ δείγκαηνο 

θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 Ζ ινμφηεηα (Skewness) είλαη ζηελ πεξηνρή ηνπ πεδίνπ ηηκψλ (-1, 1) θαη άξα ε 

θαηαλνκή αθνινπζεί θακπχιε ζεηηθήο ή δεμηάο ινμφηεηαο.  

 Ζ θχξησζε (Kurtosis) είλαη κηθξφηεξε ηνπ 3 θαη άξα ε θαηαλνκή αθνινπζεί 

θακπχιε παρηά ζε πιάηνο θαη θνληή ζε χςνο (platykurtic). Καηά ζπλέπεηα ε 

πιεηνςεθία ησλ ηηκψλ ελδηαθέξνληνο είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζε κηα ζηελή πεξηνρή. 

Σα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα ζεθφγξακκα (boxplot). 

 
 

3.2.15. Πνηα είλαη ε ηηκή δηάζεζεο ζε επξώ ησλ πξνγξακκάησλ εμ 

απνζηάζεσο θαηάξηηζεο εμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ πνπ ππνζηεξίδεη 

ε κνλάδα ζαο; 

Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζε κνξθή εηζαγσγήο 

θεηκέλνπ-αξηζκεηηθήο κνξθήο θαη ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή βαζκσηή (scale) κε ηελ 

κνξθή πεξηγξαθήο. Οη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα θαη 

ζηνπο πίλαθεο πνπ έπνληαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ SPSS. 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 300 1 20,0 33,3 33,3 

950 1 20,0 33,3 66,7 

6500 1 20,0 33,3 100,0 

Total 3 60,0 100,0  

Missing System 2 40,0   

Total 5 100,0   

 

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 2 δελ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε. Οη απαληήζεηο ήηαλ φιεο 

δηαθξηηέο ιφγν ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ηνπ δείγκαηνο. 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

 Mean 2583,33 1967,302 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound -5881,28  

Upper Bound 11047,95  

5% Trimmed Mean .  

Median 950,00  

Variance 11610833,333  

Std. Deviation 3407,467  

Minimum 300  

Maximum 6500  

Range 6200  

Interquartile Range .  

Skewness 1,661 1,225 

Kurtosis . . 
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 Ζ δηαζπνξά ησλ ηηκψλ ησλ απαληήζεσλ είλαη κεγάιε κηαο θαη ε ηππηθή απφθιηζε 

έρεη πνιχ κεγάιε ηηκή θαζψο θαη ν δεηγκαηηθφο κέζνο (CV=ζ/Μ) έρεη ηηκή 

1,31902. Καηά ζπλέπεηα δελ κπνξνχκε λα βαζηζηνχκε κε βεβαηφηεηα ζηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ δείγκαηνο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 Ζ ινμφηεηα (Skewness) είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1 θαη άξα ε θαηαλνκή αθνινπζεί 

θακπχιε εθηεηακέλεο, ζεηηθήο ή δεμηάο ινμφηεηαο.  

 Ζ θχξησζε (Kurtosis) δελ πξνζδηνξίδεηαη ιφγν ηνπ αξηζκνχ ησλ απαληήζεσλ (3 

ην πιήζνο). 

Σα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα ζεθφγξακκα (boxplot). 

 
 

3.2.16. ε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο, ε ηηκή δηάζεζεο ζε επξώ 

πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο ήηαλ κεγαιύηεξε ή 

κηθξόηεξε; 

Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζε κνξθή πνιιαπιήο 

επηινγήο θαη ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή πνηνηηθή – δηαηάμηκε (ordinal) κε ηελ κνξθή 

πεξηγξαθήο, δηαθξηηέο γηα θάζε επίπεδν θαηάξηηζεο. Οη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη 

ζηα αθφινπζα δηαγξάκκαηα θαη ζηνπο πίλαθεο πνπ έπνληαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ 

ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ SPSS. 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  1 20,0 20,0 20,0 

Γελ μέξω/Γελ απαληώ 2 40,0 40,0 60,0 

Ζ ίδηα 2 40,0 40,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 1 δελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε. Απφ ηηο απαληήζεηο νη 2 δελ 

ήηαλ κεηξήζηκεο. Οη απαληήζεηο ήηαλ φιεο ζπγθεληξσκέλεο ζηελ επηινγή «Σν ίδην». 

 

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Μηθξόηεξε 1 20,0 20,0 20,0 

Ζ ίδηα 4 80,0 80,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε. Ζ πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ 

ήηαλ ζηελ επηινγή «Σν ίδην» ελψ ε ηάζε ήηαλ ζηεο ρακειέο ηηκέο ηνπ πεδίνπ ηηκψλ. 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  1 20,0 20,0 20,0 

Μηθξόηεξε 1 20,0 20,0 40,0 

Ζ ίδηα 3 60,0 60,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 1 δελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

απαληήζεσλ ήηαλ ζηελ επηινγή «Σν ίδην» ελψ ε ηάζε ήηαλ ζηεο ρακειέο ηηκέο ηνπ 

πεδίνπ ηηκψλ. 

 

Απφ ηηο απαληήζεηο ζπκπεξάλνπκε πσο θπξίαξρε επηινγή είλαη ε «Σν ίδην» θαη πσο ε 

ηάζε είλαη πξνο ην κηθξφηεξν, ζην ρακειφηεξν κέξνο ηνπ πεδίνπ ηηκψλ. 

 

3.2.17. Πνηνο είλαη ν ζπλνιηθόο θύθινο εξγαζηώλ ηεο κνλάδαο ζε 

ρηιηάδεο επξώ; 

Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζε κνξθή εηζαγσγήο 

θεηκέλνπ-αξηζκεηηθήο κνξθήο θαη ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή βαζκσηή (scale) κε ηελ 

κνξθή πεξηγξαθήο. Οη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα θαη 

ζηνπο πίλαθεο πνπ έπνληαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ SPSS. 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 310 1 20,0 50,0 50,0 

12000 1 20,0 50,0 100,0 

Total 2 40,0 100,0  

Missing System 3 60,0   

Total 5 100,0   

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 3 δελ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε. Οη απαληήζεηο ήηαλ φιεο 

δηαθξηηέο ιφγν ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ηνπ δείγκαηνο. 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 2 310 12000 6155,00 8266,078 

Valid N (listwise) 2     

Λφγν ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ δεηγκάησλ (2) δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη 

ζηαηηζηηθέο κεηαβιεηέο 

 

3.2.18. Πνηα είλαη ηα θέξδε πξν θόξσλ θαη απνζβέζεσλ από ηα 

πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο εηζαγσγηθνύ επηπέδνπ ζε 

ρηιηάδεο επξώ; 

Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζε κνξθή εηζαγσγήο 

θεηκέλνπ-αξηζκεηηθήο κνξθήο θαη ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή βαζκσηή (scale) κε ηελ 

κνξθή πεξηγξαθήο. Οη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα θαη 

ζηνπο πίλαθεο πνπ έπνληαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ SPSS. 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1000 1 20,0 100,0 100,0 

Missing System 4 80,0   

Total 5 100,0   

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 4 δελ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε. Λφγν ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ 

ησλ δεηγκάησλ (1) δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ζηαηηζηηθέο κεηαβιεηέο 

 

3.2.19. Πνηα είλαη ηα θέξδε πξν θόξσλ θαη απνζβέζεσλ από ηα 

πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο βαζηθνύ επηπέδνπ ζε 

ρηιηάδεο επξώ; 

Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζε κνξθή εηζαγσγήο 

θεηκέλνπ-αξηζκεηηθήο κνξθήο θαη ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή βαζκσηή (scale) κε ηελ 

κνξθή πεξηγξαθήο. Οη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα θαη 

ζηνπο πίλαθεο πνπ έπνληαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ SPSS. 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4000 1 20,0 100,0 100,0 

Missing System 4 80,0   

Total 5 100,0   

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 4 δελ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε. Λφγν ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ 

ησλ δεηγκάησλ (1) δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ζηαηηζηηθέο κεηαβιεηέο 

 

3.2.20. Πνηα είλαη ηα θέξδε πξν θόξσλ θαη απνζβέζεσλ από ηα 

πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο εμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ 

ζε ρηιηάδεο επξώ; 

Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζε κνξθή εηζαγσγήο 

θεηκέλνπ-αξηζκεηηθήο κνξθήο θαη ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή βαζκσηή (scale) κε ηελ 

κνξθή πεξηγξαθήο. Οη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα θαη 

ζηνπο πίλαθεο πνπ έπνληαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ SPSS. 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4000 1 20,0 100,0 100,0 

Missing System 4 80,0   

Total 5 100,0   

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 4 δελ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε. Λφγν ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ 

ησλ δεηγκάησλ (1) δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ζηαηηζηηθέο κεηαβιεηέο 

 

3.2.21. Πσο αμηνινγείηε ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο κνλάδαο ζαο 

από ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο 

θαηάξηηζεο; 

Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζε κνξθή πνιιαπιήο 

επηινγήο θαη ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή πνηνηηθή – δηαηάμηκε (ordinal) κε ηελ κνξθή 

πεξηγξαθήο, δηαθξηηέο γηα θάζε επίπεδν θαηάξηηζεο. Οη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη 

ζηα αθφινπζα δηαγξάκκαηα θαη ζηνπο πίλαθεο πνπ έπνληαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ 

ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ SPSS. 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ηθαλνπνηεηηθή 5 100,0 100,0 100,0 

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε. Σν ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ ήηαλ 

ε επηινγή «Ηθαλνπνηεηηθή». 

 

3.2.22. Πνηνο είλαη ζπγθξηηηθά ν αξηζκόο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηα 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πνπ ππνζηεξίδεη ε κνλάδα ζαο θαη πνπ 

εληάζζνληαη ζηελ αθόινπζε θαηάηαμε ησλ ζεκαηηθώλ ηνπο 

πεδίσλ; 

Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζε κνξθή πνιιαπιήο 

επηινγήο θαη ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή πνηνηηθή – δηαηάμηκε (ordinal) κε ηελ κνξθή 

πεξηγξαθήο, δηαθξηηέο γηα θάζε επίπεδν θαηάξηηζεο. Οη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη 

ζηα αθφινπζα δηαγξάκκαηα θαη ζηνπο πίλαθεο πνπ έπνληαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ 

ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ SPSS. 

 
\ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  1 20,0 20,0 20,0 

Γελ μέξω/Γελ απαληώ 1 20,0 20,0 40,0 

Μηθξόηεξνο 1 20,0 20,0 60,0 

Μεγαιύηεξνο 2 40,0 40,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 1 δελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε. Απφ ηηο απαληήζεηο ε 1 δελ 

ήηαλ κεηξήζηκε. Ζ πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ πεξηείρε ηελ επηινγή 

«Μεγαιχηεξνο» θαη ε κνλαδηθή ελαιιαθηηθή ηελ «Μηθξφηεξνο». 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Μέζνο 1 20,0 20,0 20,0 

Μεγαιύηεξνο 4 80,0 80,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε. Ζ πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ 

πεξηείρε ηελ επηινγή «Μεγαιχηεξνο» θαη ε κνλαδηθή ελαιιαθηηθή ηελ «Μέζνο». 

 

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  1 20,0 20,0 20,0 

Μεγαιύηεξνο 2 40,0 40,0 60,0 

Μέγηζηνο 2 40,0 40,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 1 δελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε. Οη απαληήζεηο 

ηζνθαληαλεκήζεθαλ κεηαμχ ησλ επηινγψλ «Μεγαιχηεξνο» θαη «Μέγηζηνο». 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  1 20,0 20,0 20,0 

Γελ μέξω/Γελ απαληώ 1 20,0 20,0 40,0 

Διάρηζηνο 1 20,0 20,0 60,0 

Μηθξόηεξνο 1 20,0 20,0 80,0 

Μέγηζηνο 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 1 δελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε. Απφ ηηο απαληήζεηο ε 1 δελ 

ήηαλ κεηξήζηκε. Οη απαληήζεηο ηζνθαληαλεκήζεθαλ κεηαμχ ησλ επηινγψλ 

«Μέγηζηνο», «Μηθξφηεξνο» θαη «Διάρηζηνο». 

 

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  1 20,0 20,0 20,0 

Γελ μέξω/Γελ απαληώ 1 20,0 20,0 40,0 

Μεγαιύηεξνο 3 60,0 60,0 100,0 
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Total 5 100,0 100,0  

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 1 δελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε. Απφ ηηο απαληήζεηο ε 1 δελ 

ήηαλ κεηξήζηκε. Σν ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ πεξηείρε ηελ επηινγή «Μεγαιχηεξνο». 

 

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  4 80,0 80,0 80,0 

Μέγηζηνο 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 4 δελ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε. Ζ κνλαδηθή απάληεζε 

πεξηείρε ηελ επηινγή «Μέγηζηνο». 

 

3.2.23. Πνην από ηα αθόινπζα ήηαλ ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο 

θόζηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο 

θαηάξηηζεο αλά ζεκαηηθό πεδίν; 

Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζε κνξθή πνιιαπιήο 

επηινγήο θαη ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή πνηνηηθή (nominal) κε ηελ κνξθή πεξηγξαθήο. 

Οη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα θαη ζηνπο πίλαθεο πνπ 

έπνληαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ SPSS. 

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
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Valid  3 60,0 60,0 60,0 

Γελ μέξω/Γελ απαληώ 1 20,0 20,0 80,0 

Γηαθήκηζε - Μάξθεηηλγθ 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 3 δελ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε. Απφ ηηο απαληήζεηο ε 1 δελ 

ήηαλ κεηξήζηκε. Ζ κνλαδηθή απάληεζε πεξηείρε ηελ επηινγή «Γηαθήκηζε-

Μάξθεηηλγθ». 

 

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  2 40,0 40,0 40,0 

Γηαθήκηζε - Μάξθεηηλγθ 1 20,0 20,0 60,0 

Δξγαηηθό θόζηνο 2 40,0 40,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 2 δελ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

απαληήζεσλ πεξηείρε ηελ επηινγή «Δξγαηηθφ θφζηνο», ελψ ε κνλαδηθή ελαιιαθηηθή 

ηελ επηινγή «Γηαθήκηζε-Μάξθεηηλγθ». 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  3 60,0 60,0 60,0 

Δξγαηηθό θόζηνο 1 20,0 20,0 80,0 

Λεηηνπξγηθό θόζηνο 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 3 δελ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε. Οη απαληήζεηο 

ηζνθαηαλεκήζεθαλ κεηαμχ ησλ επηινγψλ «Δξγαηηθφ θφζηνο» θαη «Λεηηνπξγηθφ 

θφζηνο». 

 

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  2 40,0 40,0 40,0 

Γελ μέξω/Γελ απαληώ 1 20,0 20,0 60,0 

Δξγαηηθό θόζηνο 2 40,0 40,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 2 δελ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε. Απφ ηηο απαληήζεηο ε 1 δελ 

ήηαλ κεηξήζηκε. Οη απαληήζεηο επέιεμαλ φιεο «Δξγαηηθφ θφζηνο». 

 

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
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Valid  3 60,0 60,0 60,0 

Γελ μέξω/Γελ απαληώ 1 20,0 20,0 80,0 

Δξγαηηθό θόζηνο 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 3 δελ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε. Απφ ηηο απαληήζεηο ε 1 δελ 

ήηαλ κεηξήζηκε. Ζ κνλαδηθή απάληεζε πεξηείρε ηελ επηινγή «Δξγαηηθφ θφζηνο». 

 

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  4 80,0 80,0 80,0 

Δξγαηηθό θόζηνο 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 4 δελ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε. Ζ κνλαδηθή επηινγή ήηαλ 

«Δξγαηηθφ θφζηνο» 

 

Απφ ηηο απαληήζεηο ζπκπεξάλνπκε φηη θπξίαξρνο παξάγνληαο θφζηνπο είλαη ην 

«Δξγαηηθφ θφζηνο» θαη αθνινχζσο ην θφζηνο γηα «Γηαθήκηζε – κάξθεηηλγθ», κε 

ηειεπηαίν ην «Λεηηνπξγηθφ θφζηνο». 

 

 

3.2.24. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πέηπραλ 

ηνπο ζηόρνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζπκκεηείραλ ζηα πξνγξάκκαηα, 

όπσο απηνί αλαιύνληαη αθνινύζσο; 

Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζε κνξθή πνιιαπιήο 

επηινγήο θαη ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή πνηνηηθή (nominal) κε ηελ κνξθή πεξηγξαθήο. 

Οη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα θαη ζηνπο πίλαθεο πνπ 

έπνληαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ SPSS. 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  1 20,0 20,0 20,0 

Δύξεζε εξγαζίαο 2 40,0 40,0 60,0 

Καιύηεξεο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο 

2 40,0 40,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 1 δελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε. Οη απαληήζεηο 

ηζνθαηαλεκήζεθαλ κεηαμχ ησλ επηινγψλ «Δχξεζε εξγαζίαο» θαη «Καιχηεξεο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο». 

 

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  5 100,0 100,0 100,0 

 

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε. Σν ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ 

επέιεμε «Καιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο». 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καιύηεξεο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο 

3 60,0 60,0 60,0 

Πξνζωπηθή εμέιημε 2 40,0 40,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε. Ζ πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ 

πεξηείρε ηελ επηινγή «Καιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο» θαη ε ελαιιαθηηθή 

«Πξνζσπηθή εμέιημε». 

 

Απφ ηηο απαληήζεηο ζπκπεξάλνπκε φηη θπξίαξρνο ιφγνο ζπκκεηνρήο ζηα 

πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο είλαη νη «Καιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο», 

κε ηηο ηζνπίζαλεο επφκελεο «Δχξεζε εξγαζίαο» θαη «Πξνζσπηθή εμέιημε». 

 

 

 

 

3.3. Επωηημαηολόγιο Σςμμεηεσόνηων 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ απαληήζεσλ πνπ ιήθζεθαλ ζε απηφ ην εξσηεκαηνιφγην 

ήηαλ 83. Απφ απηέο 5 δελ εκπιέθνληαη κε πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο 

(6,0%) θαη ην δείγκα καο έρεη κέγεζνο 78. Οη ζπκκεηέρνληεο πξνήιζαλ απφ 

ζηνρεπκέλεο νκάδεο κηα θαη ε απφθξηζε ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ήηαλ ηζρλή. Οη 

νκάδεο απηέο ήηαλ (α) απφ ηελ κεηαδεπηεξνβάζκηα βαζηθή εθπαίδεπζε, (β) ηελ 

κεηαδεπηεξνβάζκηα εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε, θαη (γ) απφ ηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. 

 

3.3.1. ε πνηα ειηθηαθή νκάδα αλήθεηε; 

Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζε κνξθή πνιιαπιήο 

επηινγήο θαη ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή πνηνηηθή (nominal) κε ηελ κνξθή πεξηγξαθήο. 

Οη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα θαη ζηνπο πίλαθεο πνπ 

έπνληαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ SPSS. 
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Valid 15-24 εηώλ 66 84,6 84,6 84,6 

25-34 εηώλ 4 5,1 5,1 89,7 

35-64 εηώλ 8 10,3 10,3 100,0 

Total 78 100,0 100,0  

Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 15-24 θαη απηφ 

πξνθχπηεη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκάδσλ πνπ πξνήιζαλ νη ζπκκεηέρνληεο. Ζ 

ζηαηηζηηθή θαηάηαμε ηεο νκάδαο 35-64 παξαπάλσ απφ απηή ησλ 25-34 νθείιεηαη 

ζηνλ ίδην ιφγν.  

 

3.3.2. Πνην είλαη ην θύιιν ζαο; 

Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζε κνξθή πνιιαπιήο 

επηινγήο θαη ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή πνηνηηθή (nominal). Οη απαληήζεηο 

παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα θαη ζηνπο πίλαθεο πνπ έπνληαη κε ηελ 

βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ SPSS. 
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Valid Άληξαο 68 87,2 87,2 87,2 

Γπλαίθα 10 12,8 12,8 100,0 

Total 78 100,0 100,0  

Με βάζε ηελ παξαπάλσ θαηαλνκή, ε ζρέζε αλδξψλ θαη γπλαηθψλ είλαη ελλέα πξνο 

κία. Απηφ νθείιεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκάδσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. 

Απάληεζαλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ εξψηεζε. 

 

 

3.3.3. Πνηα είλαη ε εξγαζηαθή ζαο θαηάζηαζε; 

Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζε κνξθή πνιιαπιήο 

επηινγήο θαη ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή πνηνηηθή (nominal). Οη απαληήζεηο 

παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα θαη ζηνπο πίλαθεο πνπ έπνληαη κε ηελ 

βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ SPSS. 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Άλεξγνο 9 11,5 11,5 11,5 

Δξγαδόκελνο 35 44,9 44,9 56,4 

Φνηηήηξηα 5 6,4 6,4 62,8 

Μεξνθακαηα 4 5,1 5,1 67,9 

part time 1 1,3 1,3 69,2 

νπδαζηήο 24 30,8 30,8 100,0 

Total 78 100,0 100,0  

 

Οη επηινγέο «Άιιν» αλαιχνληαη σο εμήο: 

 Φνηηήηξηα θαη πνπδαζηήο πνπ δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ κνλνζήκαληα ζε κηα 

θαηεγνξία 

 Μεξννθάκαηα πνπ ελλνηνινγηθά ηαπηίδεηαη κε ην «Δξγαδφκελνο» θαη 

πξνζκεηξάηαη ζε απηή ηελ ελφηεηα απαληήζεσλ 

 Part time πνπ ελλνηνινγηθά ηαπηίδεηαη κε ην «Δξγαδφκελνο» θαη πξνζκεηξάηαη ζε 

απηή ηελ ελφηεηα απαληήζεσλ 

 

Ο αλαζεσξεκέλνο πίλαθαο απαληήζεσλ δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

Πνηα είλαη ε εξγαζηαθή ζαο θαηάζηαζε; 

 Frequency Percent 

Valid Άλεξγνο 9 11,5 

Δξγαδόκελνο 40 51,4 

Άιιν 29 37,1 

Total 78 100,0 
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Με βάζε ηελ παξαπάλσ θαηαλνκή νη κηζνί εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζαλ άκεζα ή 

έκκεζα εξγαδφκελνη θαη κφλν ην 10% άλεξγνη. Απάληεζαλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ εξψηεζε. 

 

3.3.4. Πνην είλαη ην εηήζην εηζόδεκα ζαο 

Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζε αξηζκεηηθή κνξθή θαη ε 

αληίζηνηρε κεηαβιεηή πνηνηηθή (nominal). Παξφια απηά νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ 

ζε πεξηγξαθηθή κνξθή, πεξηιακβάλνληαο ζχκβνια φπσο «-», «.», «€».Αλαηξψληαο ηα 

ζχκβνια, νη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα θαη ζηνπο πίλαθεο 

πνπ έπνληαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ SPSS. 

 
 

Πνην είλαη ην εηήζην εηζόδεκα ζαο; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ,00 20 25,6 28,2 28,2 

300,00 1 1,3 1,4 29,6 

407,00 1 1,3 1,4 31,0 

850,00 1 1,3 1,4 32,4 

2500,00 1 1,3 1,4 33,8 

3000,00 2 2,6 2,8 36,6 

3500,00 1 1,3 1,4 38,0 

3800,00 1 1,3 1,4 39,4 

4000,00 2 2,6 2,8 42,3 

4500,00 3 3,8 4,2 46,5 

5000,00 4 5,1 5,6 52,1 

5200,00 1 1,3 1,4 53,5 

5500,00 1 1,3 1,4 54,9 

5800,00 1 1,3 1,4 56,3 
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6000,00 2 2,6 2,8 59,2 

6200,00 1 1,3 1,4 60,6 

6300,00 1 1,3 1,4 62,0 

6500,00 2 2,6 2,8 64,8 

6696,00 1 1,3 1,4 66,2 

7000,00 1 1,3 1,4 67,6 

8000,00 13 16,7 18,3 85,9 

9800,00 1 1,3 1,4 87,3 

12000,00 1 1,3 1,4 88,7 

13000,00 1 1,3 1,4 90,1 

15000,00 1 1,3 1,4 91,5 

40000,00 1 1,3 1,4 93,0 

41000,00 1 1,3 1,4 94,4 

45000,00 1 1,3 1,4 95,8 

75000,00 1 1,3 1,4 97,2 

90000,00 1 1,3 1,4 98,6 

95000,00 1 1,3 1,4 100,0 

Total 71 91,0 100,0  

Missing System 7 9,0   

Total 78 100,0   

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 7 δελ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε. Απφ ηηο απαληήζεηο ην 

25,6% (28,2% αλεγκέλν) δήισζαλ κεδεληθφ εηζφδεκα. Αλ ην ζπζρεηίζνπκε κε ηηο 

απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε 3 φπνπ ην πνζνζηφ ησλ κε εξγαδνκέλσλ ήηαλ 48,6% 

ζπλεπάγεηαη πσο ππάξρεη έλα 20% πεξίπνπ πνπ έρνπλ εηζφδεκα φληαο κε 

εξγαδφκελνη. 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

; Mean 9385,2535 2194,38706 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 5008,6865  

Upper Bound 13761,8205  

5% Trimmed Mean 5971,8779  

Median 5000,0000  

Variance 341888753,221  

Std. Deviation 18490,23400  

Minimum ,00  

Maximum 95000,00  

Range 95000,00  

Interquartile Range 8000,00  

Skewness 3,531 ,285 

Kurtosis 12,602 ,563 
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 Ζ δηαζπνξά ησλ ηηκψλ ησλ απαληήζεσλ είλαη κεγάιε κηαο θαη ε ηππηθή απφθιηζε 

έρεη πνιχ κεγάιε ηηκή θαζψο επίζεο θαη ν δεηγκαηηθφο κέζνο (CV=ζ/Μ) έρεη ηηκή 

1,3435892. Καηά ζπλέπεηα δελ κπνξνχκε λα βαζηζηνχκε κε βεβαηφηεηα ζηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ δείγκαηνο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 Ζ ινμφηεηα (Skewness) είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1 θαη άξα ε θαηαλνκή αθνινπζεί 

θακπχιε εθηεηακέλεο, ζεηηθήο ή δεμηάο ινμφηεηαο. Καηά ζπλέπεηα κπνξνχκε λα 

αμηνπνηήζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ είλαη γχξσ απφ ην θέληξν ηεο 

θακπχιεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. 

 Ζ θχξησζε (Kurtosis) είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 3 θαη άξα ε θαηαλνκή αθνινπζεί 

θακπχιε ιεπηή ζε πιάηνο θαη ςειή ζε χςνο (leptokurtic). Καηά ζπλέπεηα ε 

πιεηνςεθία ησλ ηηκψλ ελδηαθέξνληνο είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζε κηα ζηελή πεξηνρή. 

Σα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα ζεθφγξακκα (boxplot). 

 

 
Απφ ην ζεθφγξακκα (boxplot) θαίλεηαη πσο ππάξρνπλ 6 αθξαίεο ηηκέο (>40000) ηηο 

νπνίεο δελ ιακβάλνπκε ππφςε θαη πσο φιεο είλαη κεγαιχηεξεο ηεο ηξηπιάζηαο 

δηαθνξάο ησλ ηηκψλ 3νπ θαη 1νπ ηεηαξηεκνξίνπ [3*(Q3-Q1)]. 

 

3.3.5. Πνην είλαη ην ύςνο ησλ δαπαλώλ ζαο γηα θαηάξηηζε ην 

ηειεπηαίν έηνο 

Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζε κνξθή πνιιαπιήο 

επηινγήο θαη ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή πνηνηηθή (nominal). Οη απαληήζεηο 

παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα θαη ζηνπο πίλαθεο πνπ έπνληαη κε ηελ 

βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ SPSS. 

 

Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζε αξηζκεηηθή κνξθή θαη ε 

αληίζηνηρε κεηαβιεηή πνηνηηθή (nominal). Παξφια απηά νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ 

ζε πεξηγξαθηθή κνξθή, πεξηιακβάλνληαο ζχκβνια φπσο «-», «.», «€».Αλαηξψληαο ηα 

ζχκβνια, νη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα θαη ζηνπο πίλαθεο 

πνπ έπνληαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ SPSS. 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ,00 56 71,8 81,2 81,2 

4,00 1 1,3 1,4 82,6 

200,00 1 1,3 1,4 84,1 

400,00 1 1,3 1,4 85,5 

1200,00 2 2,6 2,9 88,4 

1500,00 1 1,3 1,4 89,9 

2000,00 2 2,6 2,9 92,8 

4500,00 1 1,3 1,4 94,2 

5000,00 2 2,6 2,9 97,1 

10000,00 1 1,3 1,4 98,6 

12000,00 1 1,3 1,4 100,0 

Total 69 88,5 100,0  

Missing System 9 11,5   

Total 78 100,0   

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 9 δελ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε. Απφ ηηο απαληήζεηο ην 

71,8% δήισζαλ κεδεληθφ θφζηνο ζπκκεηνρήο. Απηφ απνηππψλεηαη απφ ηηο ηηκέο ησλ 

κεηαβιεηψλ δηάκεζνπ (median) θαη επηθξαηέζηεξεο ηηκήο (mode) φπσο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ δηπιαλφ πίλαθα. 

Δπίζεο, δηακνξθψλνπλ ηελ θακπχιε ηνπ δηαγξάκκαηνο κηαο θαη ηα 1ν θαη 3ν 

ηεηαξηεκφξηα ηαπηίδνληαη.  

Απηφ απνηππψλεηαη θαη ζην αθφινπζν ζεθφγξακκα (boxplot) κε ην κεδεληθφ εχξνο 

ηεο πεξηνρήο ηηκψλ. Γεδνκέλεο ηεο ηδηάδνπζαο πεξίπησζεο απηήο (Q1=Q3), δελ 

κπνξνχκε λα βγάινπκε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα αθξαίεο ηηκέο ηνπ δείγκαηνο.  

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

 Mean 652,2319 252,11255 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 149,1491  

Upper Bound 1155,3146  
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5% Trimmed Mean 253,6876  

Median ,0000  

Variance 4385690,769  

Std. Deviation 2094,20409  

Minimum ,00  

Maximum 12000,00  

Range 12000,00  

Interquartile Range ,00  

Skewness 4,105 ,289 

Kurtosis 17,882 ,570 

 Ζ δηαζπνξά ησλ ηηκψλ ησλ απαληήζεσλ είλαη κεγάιε κηαο θαη ε ηππηθή απφθιηζε 

έρεη πνιχ κεγάιε ηηκή θαζψο επίζεο θαη ν δεηγκαηηθφο κέζνο (CV=ζ/Μ) έρεη ηηκή 

32,11. Καηά ζπλέπεηα δελ κπνξνχκε λα βαζηζηνχκε κε βεβαηφηεηα ζηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ δείγκαηνο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 Ζ ινμφηεηα (Skewness) είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1 θαη άξα ε θαηαλνκή αθνινπζεί 

θακπχιε εθηεηακέλεο, ζεηηθήο ή δεμηάο ινμφηεηαο.  

 Ζ θχξησζε (Kurtosis) είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 3 θαη άξα ε θαηαλνκή αθνινπζεί 

θακπχιε ιεπηή ζε πιάηνο θαη ςειή ζε χςνο (leptokurtic). Καηά ζπλέπεηα ε 

πιεηνςεθία ησλ ηηκψλ ελδηαθέξνληνο είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζε κηα ζηελή πεξηνρή. 

Σα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν ζεθφγξακκα (boxplot). 

 
 

3.3.6. Πνην είλαη ην πιήζνο ησλ πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο 

θαηάξηηζεο εηζαγσγηθνύ επηπέδνπ πνπ ζπκκεηείραηε ην ηειεπηαίν 

εκεξνινγηαθό έηνο 

Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζε αξηζκεηηθή κνξθή θαη ε 

αληίζηνηρε κεηαβιεηή πνηνηηθή (nominal). Παξφια απηά νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ 

ζε πεξηγξαθηθή κνξθή, πεξηιακβάλνληαο ζχκβνια φπσο «-», «.», «€».Αλαηξψληαο ηα 

ζχκβνια, νη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα θαη ζηνπο πίλαθεο 

πνπ έπνληαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ SPSS. 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0 9 11,5 17,6 17,6 

1 41 52,6 80,4 98,0 

2 1 1,3 2,0 100,0 

Total 51 65,4 100,0  

Missing System 27 34,6   

Total 78 100,0   

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 27 δελ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε. Απφ ηηο απαληήζεηο ην 

80,4% (αλεγκέλν 98%) δήισζαλ ζπκκεηνρή ζε έλα πξφγξακκα εμ απνζηάζεσο 

θαηάξηηζεο.  

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

 Mean ,84 ,059 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound ,73  

Upper Bound ,96  

5% Trimmed Mean ,86  

Median 1,00  

Variance ,175  

Std. Deviation ,418  

Minimum 0  

Maximum 2  

Range 2  

Interquartile Range 0  

Skewness -1,049 ,333 

Kurtosis 1,503 ,656 

 Ζ δηαζπνξά ησλ ηηκψλ ησλ απαληήζεσλ είλαη κηθξή κηαο θαη ε ηππηθή απφθιηζε 

έρεη κηθξή ηηκή θαζψο επίζεο θαη ν δεηγκαηηθφο κέζνο (CV=ζ/Μ) έρεη ηηκή 

0,49762. Καηά ζπλέπεηα κπνξνχκε λα βαζηζηνχκε κε βεβαηφηεηα ζηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ δείγκαηνο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 
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 Ζ ινμφηεηα (Skewness) είλαη κηθξφηεξε ην -1 θαη άξα ε θαηαλνκή αθνινπζεί 

θακπχιε εθηεηακέλεο, αξλεηηθήο ή αξηζηεξήο ινμφηεηαο.  

 Ζ θχξησζε (Kurtosis) είλαη κηθξφηεξε ηνπ 3 θαη άξα ε θαηαλνκή αθνινπζεί 

θακπχιε παρηά ζε πιάηνο θαη θνληή ζε χςνο (platykurtic). Καηά ζπλέπεηα ε 

πιεηνςεθία ησλ ηηκψλ ελδηαθέξνληνο είλαη απισκέλεο ζε κηα επξεία πεξηνρή. 

Γεδνκέλνπ φκσο πσο ην δεηγκαηηθφ εχξνο (range) είλαη 2, ην πξνεγνχκελν δελ ζα 

έρεη θάπνηα ζεκαζία. 

Αθξηβψο ιφγν ηνπ κηθξνχ εχξνπο δελ έρεη έλλνηα ε απεηθφληζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ κε ζεθφγξακκα (boxplot). 

3.3.7. Πνην είλαη ην πιήζνο ησλ πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο 

θαηάξηηζεο βαζηθνύ επηπέδνπ πνπ ζπκκεηείραηε ην ηειεπηαίν 

εκεξνινγηαθό έηνο 

Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζε αξηζκεηηθή κνξθή θαη ε 

αληίζηνηρε κεηαβιεηή πνηνηηθή (nominal). Παξφια απηά νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ 

ζε πεξηγξαθηθή κνξθή, πεξηιακβάλνληαο ζχκβνια φπσο «-», «.», «€».Αλαηξψληαο ηα 

ζχκβνια, νη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα θαη ζηνπο πίλαθεο 

πνπ έπνληαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ SPSS. 

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0 26 33,3 48,1 48,1 

1 16 20,5 29,6 77,8 

2 4 5,1 7,4 85,2 

3 2 2,6 3,7 88,9 

5 1 1,3 1,9 90,7 

6 2 2,6 3,7 94,4 

7 1 1,3 1,9 96,3 

8 1 1,3 1,9 98,1 

11 1 1,3 1,9 100,0 

Total 54 69,2 100,0  

Missing System 24 30,8   

Total 78 100,0   
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Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 24 δελ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε. Απφ ηηο απαληήζεηο 

θαίλεηαη ε εκπξνζζνβαξήο θαηαλνκή ηεο δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ. 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

 Mean 1,35 ,314 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound ,72  

Upper Bound 1,98  

5% Trimmed Mean 1,01  

Median 1,00  

Variance 5,327  

Std. Deviation 2,308  

Minimum 0  

Maximum 11  

Range 11  

Interquartile Range 1  

Skewness 2,497 ,325 

Kurtosis 6,392 ,639 

 Ζ δηαζπνξά ησλ ηηκψλ ησλ απαληήζεσλ είλαη ζρεηηθά κεγάιε κηαο θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε έρεη κεγάιε ηηκή θαζψο επίζεο θαη ν δεηγκαηηθφο κέζνο (CV=ζ/Μ) έρεη 

ηηκή 1,70963. Καηά ζπλέπεηα δελ κπνξνχκε λα βαζηζηνχκε κε κεγάιε βεβαηφηεηα 

ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ δείγκαηνο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 Ζ ινμφηεηα (Skewness) είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1 θαη άξα ε θαηαλνκή αθνινπζεί 

θακπχιε εθηεηακέλεο, ζεηηθήο ή δεμηάο ινμφηεηαο. Καηά ζπλέπεηα κπνξνχκε λα 

αμηνπνηήζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ είλαη γχξσ απφ ην θέληξν ηεο 

θακπχιεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. 

 Ζ θχξησζε (Kurtosis) είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 3 θαη άξα ε θαηαλνκή αθνινπζεί 

θακπχιε ιεπηή ζε πιάηνο θαη ςειή ζε χςνο (leptokurtic). Καηά ζπλέπεηα ε 

πιεηνςεθία ησλ ηηκψλ ελδηαθέξνληνο είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζε κηα ζηελή πεξηνρή. 

Σα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν ζεθφγξακκα (boxplot). 

 



 98 

 
Απφ ην ζεθφγξακκα (boxplot) θαίλεηαη πσο ππάξρνπλ 8 αθξαίεο ηηκέο (>3) ηηο νπνίεο 

δελ ιακβάλνπκε ππφςε θαη πσο φιεο είλαη κεγαιχηεξεο ηεο ηξηπιάζηαο δηαθνξάο ησλ 

ηηκψλ 3νπ θαη 1νπ ηεηαξηεκνξίνπ [3*(Q3-Q1)]. Απφ απηέο, νη 2 εληνπίδνληαη ζηελ 

ελδηάκεζε δψλε [1,5*(Q3-Q1)]. 

 

3.3.8. Πνην είλαη ην πιήζνο ησλ πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο 

θαηάξηηζεο εμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ πνπ ζπκκεηείραηε ην 

ηειεπηαίν εκεξνινγηαθό έηνο 

Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζε αξηζκεηηθή κνξθή θαη ε 

αληίζηνηρε κεηαβιεηή πνηνηηθή (nominal). Παξφια απηά νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ 

ζε πεξηγξαθηθή κνξθή, πεξηιακβάλνληαο ζχκβνια φπσο «-», «.», «€».Αλαηξψληαο ηα 

ζχκβνια, νη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα θαη ζηνπο πίλαθεο 

πνπ έπνληαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ SPSS. 

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0 39 50,0 72,2 72,2 
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1 7 9,0 13,0 85,2 

2 1 1,3 1,9 87,0 

3 1 1,3 1,9 88,9 

4 1 1,3 1,9 90,7 

5 2 2,6 3,7 94,4 

11 1 1,3 1,9 96,3 

12 2 2,6 3,7 100,0 

Total 54 69,2 100,0  

Missing System 24 30,8   

Total 78 100,0   

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 24 δελ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε. Απφ ηηο απαληήζεηο 

θαίλεηαη ε εκπξνζζνβαξήο θαηαλνκή ηεο δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ. 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

 Mean 1,13 ,386 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound ,36  

Upper Bound 1,90  

5% Trimmed Mean ,60  

Median ,00  

Variance 8,039  

Std. Deviation 2,835  

Minimum 0  

Maximum 12  

Range 12  

Interquartile Range 1  

Skewness 3,113 ,325 

Kurtosis 9,249 ,639 

 Ζ δηαζπνξά ησλ ηηκψλ ησλ απαληήζεσλ είλαη ζρεηηθά κεγάιε κηαο θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε έρεη ζρεηηθά κεγάιε ηηκή θαζψο επίζεο θαη ν δεηγκαηηθφο κέζνο 

(CV=ζ/Μ) έρεη ηηκή 2,50885. Καηά ζπλέπεηα δελ κπνξνχκε λα βαζηζηνχκε κε 

κεγάιε βεβαηφηεηα ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ δείγκαηνο θαη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 Ζ ινμφηεηα (Skewness) είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1 θαη άξα ε θαηαλνκή αθνινπζεί 

θακπχιε εθηεηακέλεο, ζεηηθήο ή δεμηάο ινμφηεηαο.  

 Ζ θχξησζε (Kurtosis) είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 3 θαη άξα ε θαηαλνκή αθνινπζεί 

θακπχιε ιεπηή ζε πιάηνο θαη ςειή ζε χςνο (leptokurtic). Καηά ζπλέπεηα ε 

πιεηνςεθία ησλ ηηκψλ ελδηαθέξνληνο είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζε κηα ζηελή πεξηνρή. 

Σα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν ζεθφγξακκα (boxplot). 
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Απφ ην ζεθφγξακκα (boxplot) θαίλεηαη πσο ππάξρνπλ 8 αθξαίεο ηηκέο (>3) ηηο νπνίεο 

δελ ιακβάλνπκε ππφςε θαη πσο φιεο είλαη κεγαιχηεξεο ηεο ηξηπιάζηαο δηαθνξάο ησλ 

ηηκψλ 3νπ θαη 1νπ ηεηαξηεκνξίνπ [3*(Q3-Q1)]. Απφ απηέο, νη 2 εληνπίδνληαη ζηελ 

ελδηάκεζε δψλε [1,5*(Q3-Q1)]. 

 

3.3.9. ε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο, ην πιήζνο ησλ 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο πνπ ζπκκεηείραηε ήηαλ κεγαιύηεξν ή 

κηθξόηεξν; 

Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζε κνξθή πνιιαπιήο 

επηινγήο θαη ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή πνηνηηθή (nominal). Οη απαληήζεηο 

παξνπζηάδνληαη ζηα αθφινπζα δηαγξάκκαηα θαη ζηνπο πίλαθεο πνπ έπνληαη κε ηελ 

βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ SPSS. 

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  16 20,5 20,5 20,5 

Μεγαιύηεξν 8 10,3 10,3 30,8 
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Μηθξόηεξν 42 53,8 53,8 84,6 

Σν ίδην 12 15,4 15,4 100,0 

Total 78 100,0 100,0  

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα απάληεζαλ ηελ εξψηεζε δίλνληαο κηα κεηξήζηκε 

απφθξηζε. Απηφ θαηαδεηθλχεη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ληψζνπλ νηθεηφηεηα κε ηελ έλλνηα 

ηεο εηζαγσγηθήο θαηάξηηζεο. Ζ επηθξαηέζηεξε ηηκή είλαη ε «Μηθξφηεξν» κε 42 

απαληήζεηο (53%) θαη ζρέζε 4:1 πξνο ηηο άιιεο επηινγέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

θπξηαξρεί ην γεγνλφο ηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο αλαθνξηθά κε 

πξνγξάκκαηα εηζαγσγηθνχ επηπέδνπ. Σν αηζηφδνμν ζελάξην πεξηνξίδεηαη ζην 10,3%. 

 

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  22 28,2 28,2 28,2 

Γελ μέξω/δελ απαληώ 1 1,3 1,3 29,5 

Μεγαιύηεξν 2 2,6 2,6 32,1 

Μηθξόηεξν 8 10,3 10,3 42,3 

Σν ίδην 45 57,7 57,7 100,0 

Total 78 100,0 100,0  

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα απάληεζαλ ηελ εξψηεζε αιιά φρη απνθιεηζηηθά 

κε κεηξήζηκε απφθξηζε. Μηαο θαη ε κε κεηξήζηκε απάληεζε είλαη κφιηο 1 (1,3%), 

απηφ θαηαδεηθλχεη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ληψζνπλ νηθεηφηεηα κε ηελ έλλνηα ηεο 

εηζαγσγηθήο θαηάξηηζεο. Ζ επηθξαηέζηεξε ηηκή είλαη ε «Σν ίδην» κε 45 απαληήζεηο 

(57,7%) θαη ζρέζε ηνπιάρηζηνλ 6:1 πξνο ηηο άιιεο επηινγέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

θπξηαξρεί ην γεγνλφο ηεο δηαηήξεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο αλαθνξηθά κε πξνγξάκκαηα 

βαζηθνχ επηπέδνπ. Σν αηζηφδνμν ζελάξην πεξηνξίδεηαη κφιηο ζην 2,6%. 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  24 30,8 30,8 30,8 

Γελ μέξω/δελ απαληώ 24 30,8 30,8 61,5 

Μεγαιύηεξν 3 3,8 3,8 65,4 

Μηθξόηεξν 6 7,7 7,7 73,1 

Σν ίδην 21 26,9 26,9 100,0 

Total 78 100,0 100,0  

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα απάληεζαλ ηελ εξψηεζε αιιά φρη απνθιεηζηηθά 

κε κεηξήζηκε απφθξηζε. Οη κε κεηξήζηκεο απαληήζεηο είλαη κφιηο 24 (30,8%) θαη 

απηφ θαηαδεηθλχεη φηη νη ζπκκεηέρνληεο δελ ληψζνπλ νηθεηφηεηα κε ηελ έλλνηα ηεο 

εμεηδηθεπκέλεο θαηάξηηζεο. Ζ επηθξαηέζηεξε ηηκή είλαη ε «Σν ίδην» κε 21 απαληήζεηο 

(26,9%) θαη ζρέζε ηνπιάρηζηνλ 3:1 πξνο ηηο άιιεο επηινγέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

θπξηαξρεί ην γεγνλφο ηεο δηαηήξεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο αλαθνξηθά κε πξνγξάκκαηα 

βαζηθνχ επηπέδνπ. Σν αηζηφδνμν ζελάξην πεξηνξίδεηαη κφιηο ζην 3,8%. 

 

3.3.10. ε πνην από ηα αθόινπζα ζεκαηηθά πεδία πξνγξακκάησλ εμ 

απνζηάζεσο θαηάξηηζεο ζπκκεηείραηε; 

Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζε κνξθή πνιιαπιήο 

επηινγήο θαη ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή πνηνηηθή (nominal). Οη απαληήζεηο 

παξνπζηάδνληαη ζηα αθφινπζα δηαγξάκκαηα θαη ζηνπο πίλαθεο πνπ έπνληαη κε ηελ 

βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ SPSS. 
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 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  5 6,4 6,4 6,4 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 2 2,6 2,6 9,0 

Ζγεζία θαη Μάλαηδκελη 3 3,8 3,8 12,8 

Πξνγξακκαηηζκόο Ζ/Τ 18 23,1 23,1 35,9 

ε θαλέλα από ηα 

παξαπάλω 

50 64,1 64,1 100,0 

Total 78 100,0 100,0  

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα απάληεζαλ ηελ εξψηεζε αιιά φρη απνθιεηζηηθά 

κε κεηξήζηκε απφθξηζε. Οη κε κεηξήζηκεο απαληήζεηο είλαη 5 (6,4%), θαη απηφ 

θαηαδεηθλχεη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ληψζνπλ νηθεηφηεηα κε ηελ έλλνηα ηεο ζεκαηηθήο 

πεξηνρήο. Ζ επηθξαηέζηεξε ηηκή είλαη ε «ε θαλέλα απφ ηα παηαπάλσ» κε 50 

απαληήζεηο (64,1%) θαη ζρέζε ηνπιάρηζηνλ 3:1 πξνο ηηο άιιεο επηινγέο. Απηφ 

ζεκαίλεη πσο ηα ζεκαηηθά πεδία ηεο έξεπλαο δελ έρνπλ θαηαζηεί αθφκα θπξίαξρα 

ζηελ εγρψξηα αγνξα. Μφλν ζεκ αηηθφ πεδίν κε ζεκαληηθή ζεκεηνρή έηλαη ν 

«Πξνγξακακηηζκφο Ζ/Τ» κε πνζνζην 23,1%. 

 

 

3.3.11. Πνην είλαη ην θόζηνο ζπκκεηνρήο ζαο ζε πξνγξάκκαηα εμ 

απνζηάζεσο θαηάξηηζεο εηζαγσγηθνύ επηπέδνπ ζε επξώ; 

Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζε κνξθή πνιιαπιήο 

επηινγήο θαη ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή πνηνηηθή (nominal). Οη απαληήζεηο 

παξνπζηάδνληαη ζηα αθφινπζα δηαγξάκκαηα θαη ζηνπο πίλαθεο πνπ έπνληαη κε ηελ 

βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ SPSS. 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ,00 32 41,0 100,0 100,0 

Missing System 46 59,0   

Total 78 100,0   

Μφιηο ην 41% ηνπ δείγκαηνο απάληεζε ζηελ εξψηεζε, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη φηη 

ην θφζηνο ζπκκεηνρήο δελ είλαη πξνζθηιέο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Καη νη 32 

απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ήηαλ ηαπηφζεκεο θαη ίζεο κε κεδέλ (0). Απηφ ζπλεπάγεηαη 

φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δελ θαηέβαιαλ ρξήκαηα γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο ζε εηζαγσγηθφ επίπεδν. 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Πνην είλαη ην θόζηνο 

ζπκκεηνρήο ζαο ζε 

πξνγξάκκαηα εμ 

απνζηάζεωο θαηάξηηζεο 

εηζαγωγηθνύ επηπέδνπ ζε 

επξώ; 

Mean ,0000 ,00000 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound ,0000  

Upper Bound ,0000  

5% Trimmed Mean ,0000  

Median ,0000  

Variance ,000  

Std. Deviation ,00000  

Minimum ,00  

Maximum ,00  

Range ,00  

Interquartile Range ,00  

Skewness . . 

Kurtosis . . 

Λφγν ηνπ κνλνζήκαληνπ ησλ ηηκψλ ησλ απαληήζεσλ, δελ έρεη έλλνηα ε αλάιπζε 

ηηκψλ, εμ νπ θαη ην αθφινπζν ζεθφγξακκα. 
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3.3.12. Πνην είλαη ην θόζηνο ζπκκεηνρήο ζαο ζε πξνγξάκκαηα εμ 

απνζηάζεσο θαηάξηηζεο βαζηθνύ επηπέδνπ ζαο ζε επξώ; 

Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζε κνξθή πνιιαπιήο 

επηινγήο θαη ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή πνηνηηθή (nominal). Οη απαληήζεηο 

παξνπζηάδνληαη ζηα αθφινπζα δηαγξάκκαηα θαη ζηνπο πίλαθεο πνπ έπνληαη κε ηελ 

βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ SPSS. 

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ,00 15 19,2 78,9 78,9 

150,00 1 1,3 5,3 84,2 

200,00 1 1,3 5,3 89,5 

250,00 1 1,3 5,3 94,7 

3500,00 1 1,3 5,3 100,0 

Total 19 24,4 100,0  
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Missing System 59 75,6   

Total 78 100,0   

Μφιηο ην 24,4% ηνπ δείγκαηνο απάληεζε ζηελ εξψηεζε, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη 

φηη ην θφζηνο ζπκκεηνρήο δελ είλαη πξνζθηιέο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Απφ ηηο 19 

απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ε πιεηνςεθία (19,2% ηνπ ζπλφινπ, 79% ησλ κεηξήζηκσλ 

απαληήζεσλ) ήηαλ ίζεο κε κεδέλ (0). Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη θαηά πιεηνςεθία νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δελ θαηέβαιαλ ρξήκαηα γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο ζε βαζηθφ επίπεδν.  

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Πνην είλαη ην θόζηνο 

ζπκκεηνρήο ζαο ζε 

πξνγξάκκαηα εμ 

απνζηάζεωο θαηάξηηζεο 

βαζηθνύ επηπέδνπ ζαο ζε 

επξώ; 

Mean 215,7895 183,29556 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound -169,3002  

Upper Bound 600,8791  

5% Trimmed Mean 45,3216  

Median ,0000  

Variance 638347,953  

Std. Deviation 798,96680  

Minimum ,00  

Maximum 3500,00  

Range 3500,00  

Interquartile Range ,00  

Skewness 4,294 ,524 

Kurtosis 18,592 1,014 

 Ζ δηαζπνξά ησλ ηηκψλ ησλ απαληήζεσλ είλαη κεγάιε κηαο θαη ε ηππηθή απφθιηζε 

έρεη κεγάιε ηηκή θαζψο επίζεο θαη ν δεηγκαηηθφο κέζνο (CV=ζ/Μ) έρεη ηηκή 

3,70252862. Καηά ζπλέπεηα δελ κπνξνχκε λα βαζηζηνχκε κε κεγάιε βεβαηφηεηα 

ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ δείγκαηνο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 Ζ ινμφηεηα (Skewness) είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1 θαη άξα ε θαηαλνκή αθνινπζεί 

θακπχιε εθηεηακέλεο, ζεηηθήο ή δεμηάο ινμφηεηαο.  

 Ζ θχξησζε (Kurtosis) είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 3 θαη άξα ε θαηαλνκή αθνινπζεί 

θακπχιε ιεπηή ζε πιάηνο θαη ςειή ζε χςνο (leptokurtic). Καηά ζπλέπεηα ε 

πιεηνςεθία ησλ ηηκψλ ελδηαθέξνληνο είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζε κηα ζηελή πεξηνρή. 

Σα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν ζεθφγξακκα (boxplot). 

 



 107 

 
Απφ ην ζεθφγξακκα (boxplot) θαίλεηαη πσο ππάξρεη 4 αθξαίεο ηηκέο (>150) ηηο 

νπνίεο δελ ιακβάλνπκε ππφςε θαη πσο φιεο είλαη κεγαιχηεξεο ηεο ηξηπιάζηαο 

δηαθνξάο ησλ ηηκψλ 3νπ θαη 1νπ ηεηαξηεκνξίνπ [3*(Q3-Q1)].  

 

3.3.13. Πνην είλαη ην θόζηνο ζπκκεηνρήο ζαο ζε πξνγξάκκαηα εμ 

απνζηάζεσο θαηάξηηζεο εμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ ζαο ζε επξώ; 

Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζε κνξθή πνιιαπιήο 

επηινγήο θαη ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή πνζνηηθή (scale). Οη απαληήζεηο 

παξνπζηάδνληαη ζηα αθφινπζα δηαγξάκκαηα θαη ζηνπο πίλαθεο πνπ έπνληαη κε ηελ 

βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ SPSS. 

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ,00 10 12,8 45,5 45,5 

100,00 2 2,6 9,1 54,5 

190,00 1 1,3 4,5 59,1 

400,00 2 2,6 9,1 68,2 
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1000,00 1 1,3 4,5 72,7 

1200,00 3 3,8 13,6 86,4 

1500,00 1 1,3 4,5 90,9 

2000,00 2 2,6 9,1 100,0 

Total 22 28,2 100,0  

Missing System 56 71,8   

Total 78 100,0   

Μφιηο ην 28,2% ηνπ δείγκαηνο απάληεζε ζηελ εξψηεζε γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη φηη 

ην θφζηνο ζπκκεηνρήο δελ είλαη πξνζθηιέο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Απφ ηηο 22 

απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ε πιεηνςεθία (12% ηνπ ζπλφινπ, 55% ησλ κεηξήζηκσλ 

απαληήζεσλ) ήηαλ ίζεο κε κεδέλ (0). Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη θαηά πιεηνςεθία νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δελ θαηέβαιαλ ρξήκαηα γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο ζε εμεηδηθεπκέλν επίπεδν.  

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Πνην είλαη ην θόζηνο 

ζπκκεηνρήο ζαο ζε 

πξνγξάκκαηα εμ 

απνζηάζεωο θαηάξηηζεο 

εμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ ζε 

επξώ; 

Mean 513,1818 148,23841 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 204,9032  

Upper Bound 821,4605  

5% Trimmed Mean 459,0909  

Median 100,0000  

Variance 483441,775  

Std. Deviation 695,29977  

Minimum ,00  

Maximum 2000,00  

Range 2000,00  

Interquartile Range 1200,00  

Skewness 1,105 ,491 

Kurtosis -,169 ,953 

 Ζ δηαζπνξά ησλ ηηκψλ ησλ απαληήζεσλ είλαη κεγάιε κηαο θαη ε ηππηθή απφθιηζε 

έρεη κεγάιε ηηκή θαζψο επίζεο θαη ν δεηγκαηηθφο κέζνο (CV=ζ/Μ) έρεη ηηκή 

1,354880025. Καηά ζπλέπεηα δελ κπνξνχκε λα βαζηζηνχκε κε κεγάιε βεβαηφηεηα 

ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ δείγκαηνο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 Ζ ινμφηεηα (Skewness) είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1 θαη άξα ε θαηαλνκή αθνινπζεί 

θακπχιε εθηεηακέλεο, ζεηηθήο ή δεμηάο ινμφηεηαο.  

 Ζ θχξησζε (Kurtosis) είλαη κηθξφηεξε ηνπ 3 θαη άξα ε θαηαλνκή αθνινπζεί 

θακπχιε παρηά ζε πιάηνο θαη θνληή ζε χςνο (platykurtic). Καηά ζπλέπεηα ε 

πιεηνςεθία ησλ ηηκψλ ελδηαθέξνληνο είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζε κηα ζηελή πεξηνρή. 

Σα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν ζεθφγξακκα (boxplot). 
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Απφ ην ζεθφγξακκα (boxplot) θαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ αθξαίεο ηηκέο. 

 

 

3.3.14. Πνηνο είλαη ν πξσηαξρηθόο ζηόρνο ζαο από ηελ ζπκκεηνρή 

ζαο ζηα πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο; 

Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζε κνξθή πνιιαπιήο 

επηινγήο θαη ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή πνηνηηθή (nominal). Οη απαληήζεηο 

παξνπζηάδνληαη ζηα αθφινπζα δηαγξάκκαηα θαη ζηνπο πίλαθεο πνπ έπνληαη κε ηελ 

βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ SPSS. 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  9 11,5 11,5 11,5 

Απόθηεζε γλώζεωλ 25 32,1 32,1 43,6 
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Βειηίωζε εξγαζηαθώλ 

ζπλζεθώλ 

29 37,2 37,2 80,8 

Γελ μέξω/Γελ απαληώ 2 2,6 2,6 83,3 

Γηαηήξεζε εξγαζηαθώλ 

ζπλζεθώλ 

1 1,3 1,3 84,6 

Δύξεζε εξγαζίαο 12 15,4 15,4 100,0 

Total 78 100,0 100,0  

Μφιηο ην 88,5% ηνπ δείγκαηνο απάληεζε ζηελ εξψηεζε γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη φηη 

κέξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ (11,5%) ληψζνπλ άβνια ζην λα θαζνξίζνπλ ηηο αηηίεο ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο. Απφ ηηο 69 απαληήζεηο νη 67 (87,2% 

ηνπ δείγκαηνο ή 97% κε αλαγσγή) ήηαλ κεηξήζηκεο θαη 2 απαληήζεηο (2,6% ηνπ 

δείγκαηνο ή 3% κε αλαγσγή) δελ ήηαλ κεηξήζηκεο. Απηφ θαηαδεηθλχεη φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο ληψζνπλ νηθεηφηεηα κε ηελ έλλνηα ηνπ θαζνξηζκνχ ζηφρνπ. 

Ζ επηθξαηέζηεξε ηηκή είλαη ε «Βειηίσζε ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ» κε 29 

απαληήζεηο (37,2%) θαη αθνινπζεί ή «Απφθηεζε γλψζεσλ» κε 25 απαληήζεηο 

(32,1%). Σξίηε είλαη ε επηινγή «Δχξεζε εξγαζίαο» κε 12 απαληήζεηο (15,4%) θαη 

ηειεπηαία ε «Γηαηήξεζε εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ» κε 1 κφιηο απάληεζε (1,3%). 

Παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ελδηαθέξεηαη λα βειηηψζεη ηηο 

ζπλζήθεο ηεο ήδε ππάξρνπζαο ζέζεο εξγαζία ηνπο ελψ ιηγφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο 

απφ απηνχο λα απνθηήζνπλ ζέζε εξγαζίαο κέζα απφ ηελ εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζε. 

Πνζνζηφ 32,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζαλ πσο ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα 

πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο ήηαλ πξνζσπηθφ ελψ 53,9% φηη ζρεηίδεηαη 

κε ηελ εξγαζία. 

 

3.3.15. Πσο αμηνινγείηε ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ ζαο από ηελ 

πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο; 

Οη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζε κνξθή πνιιαπιήο 

επηινγήο θαη ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή πνηνηηθή (nominal). Οη απαληήζεηο 

παξνπζηάδνληαη ζηα αθφινπζα δηαγξάκκαηα θαη ζηνπο πίλαθεο πνπ έπνληαη κε ηελ 

βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ SPSS. 

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
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Valid  7 9,0 9,0 9,0 

Γελ μέξω/Γελ απαληώ 6 7,7 7,7 16,7 

Οπδέηεξε 23 29,5 29,5 46,2 

Ηθαλνπνηεηηθή 39 50,0 50,0 96,2 

Απόιπηα ηθαλνπνηεηηθή 3 3,8 3,8 100,0 

Total 78 100,0 100,0  

Μφιηο ην 91% ηνπ δείγκαηνο απάληεζε ζηελ εξψηεζε γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη φηη 

κέξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ (9%) ληψζνπλ άβνια ζην λα θαζνξίζνπλ ην επίπεδν 

ηθαλνπνίεζεο ηνπο. Απφ ηηο 71 απαληήζεηο νη 65 (83,3% ηνπ δείγκαηνο ή 92% κε 

αλαγσγή) ήηαλ κεηξήζηκεο θαη 6 απαληήζεηο (7,7% ηνπ δείγκαηνο ή 9% κε αλαγσγή) 

δελ ήηαλ κεηξήζηκεο. Απηφ θαηαδεηθλχεη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ληψζνπλ νηθεηφηεηα κε 

ηελ έλλνηα ηνπ θαζνξηζκνχ ηνπ επηπέδνπ ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπο. 

Ζ επηθξαηέζηεξε ηηκή είλαη ε «Ηθαλνπνηεηηθή» κε πνζνζηφ 50% θαη αθνινπζεί ε 

«Οπδέηεξε» κε πνζνζηφ 29,5%. Μηθξφ πνζνζηφ (3,8%) απάληεζε «Απφιπηα 

ηθαλνπνηεηηθή» ελψ θακία απάληεζε δελ είλαη αξλεηηθφ ραξαθηήξα επηιέγνληαο 

«Απνγνεηεπηηθή» ή «Απφιπηα απνγνεηεπηηθή». Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ζεηηθή εληχπσζε απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα εμ 

απνζηάζεσο θαηάξηηζεο θαη πσο ελδερνκέλσο ζα επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ μαλά 

ζε αλάινγα πξνγξάκκαηα. 

 

 

3.4. Επωηημαηολόγιο παπαγωγικών θοπέων 

Καλέλαο απφ φζνπο νριήζεθαλ κέζσ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ δελ απάληεζε ην 

εξσηεκαηνιφγην.  
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4. Δξκελεία θαη αλάιπζε δεδνκέλωλ 
Ζ αλάιπζε ζα βαζηζηεί ζηελ θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ ζεκαηηθή 

αλαδήηεζε κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε κνξθφηππσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ δνκψλ. Κάζε 

ζέκα πνπ ζα αλαδεηρζεί απφ ηελ αλάιπζε ζα αμηνινγεζεί αλαθνξηθά κε ην εξψηεκα 

ηεο έξεπλαο θαη ζα εθηεζεί πξνο ζρνιηαζκφ. 

 

4.1. Επωηημαηολόγιο Φοπέων Καηάπηιζηρ 

Γεδνκέλνπ ηνπ φηη δελ θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζψο θαη ην 

φηη δελ δεζκεχνληαη νη ζπκκεηέρνληεο ζε κία κφλν απάληεζε είλαη δπλαηφλ λα έρεη 

ζπκκεηάζρεη θάπνηνο πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο θνξέο. Γεδνκέλνπ φκσο ηεο αδπλακία 

αλίρλεπζεο ηεο πεξίπησζεο απηήο θαζψο θαη ηεο απαηηνχκελεο ρξνληθήο δηάξθεηαο 

γηα λα νινθιεξσζεί ε ζπκκεηνρή ζην εξσηεκαηνιφγην θξίλεηαη επνπζηψδεο ην 

πνζνζηφ ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ κπξνζηά ζηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. 

Ζ εζεινληηθή ζπκκεηνρή ηνπο πξνθαηαβάιεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο σο 

εηιηθξηλή θαη ξεαιηζηηθά. Ζ πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή ζην εξσηεκαηνιφγην δελ καο 

επηηξέπεη λα θαηαιήμνπκε ζε αμηνζέβαζηα ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Μπνξνχκε λα έρνπκε κηα αξρηθή έλδεημε ησλ κεγεζψλ θαη 

ηεο ηάζεο ηεο αγνξάο, ρσξίο λα κπνξνχκε λα αμηνινγήζνπκε ηε βαζηκφηεηα ηνπο. 

Έηζη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη ηα αθφινπζα: 

 

Πίλαθαο 1 πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα έξεπλαο θνξέσλ θαηάξηηζεο  

ΠΖΓΖ ΔΡΧΣΖΜΑ ΣΗΜΖ* ΥΟΛΗΑ 

3.2.1 Πνην είλαη ην πιήζνο ησλ πξνγξακκάησλ εμ 

απνζηάζεσο θαηάξηηζεο εηζαγσγηθνχ επηπέδνπ 

πνπ ππνζηεξίδεη ε κνλάδα ζαο; 

123 ΟΥΗ** 

3.2.2 Πνην είλαη ην πιήζνο ησλ πξνγξακκάησλ εμ 

απνζηάζεσο θαηάξηηζεο βαζηθνχ επηπέδνπ πνπ 

ππνζηεξίδεη ε κνλάδα ζαο; 

196 ΟΥΗ** 

3.2.3 Πνην είλαη ην πιήζνο ησλ πξνγξακκάησλ εμ 

απνζηάζεσο θαηάξηηζεο εμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ 

πνπ ππνζηεξίδεη ε κνλάδα ζαο; 

10 ΝΑΗ** 

3.2.4 ε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, ην πιήζνο ησλ 

πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο 

εηζαγσγηθνχ επηπέδνπ ήηαλ κεγαιχηεξν ή 

κηθξφηεξν; 

ΓΞ/ΓΑ  

3.2.4 ε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, ην πιήζνο ησλ 

πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο 

βαζηθνχ ήηαλ επηπέδνπ κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν; 

Σν ίδην  

3.2.4 ε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, ην πιήζνο ησλ 

πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο 

εμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ ήηαλ κεγαιχηεξν ή 

κηθξφηεξν; 

Σν ίδην  

3.2.5 Πνηνο είλαη ν αξηζκφο ησλ λέσλ ζεκαηηθψλ 

πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο πνπ 

πινπνηήζεθαλ γηα πξψηε θνξά; 

21 ΟΥΗ** 

3.2.6 Πνην είλαη ην πιήζνο ησλ ζπκκεηερφλησλ ειηθίαο 133 Με 
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15-24 εηψλ ζηα πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο 

θαηάξηηζεο πνπ ππνζηεξίδεη ε κνλάδα ζαο; 

επηθχιαμε 

3.2.7 Πνην είλαη ην πιήζνο ησλ ζπκκεηερφλησλ ειηθίαο 

25-34 εηψλ ζηα πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο 

θαηάξηηζεο πνπ ππνζηεξίδεη ε κνλάδα ζαο; 

145 Με 

επηθχιαμε 

3.2.8 Πνην είλαη ην πιήζνο ησλ ζπκκεηερφλησλ ειηθίαο 

35-64 εηψλ ζηα πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο 

θαηάξηηζεο πνπ ππνζηεξίδεη ε κνλάδα ζαο; 

146 ΟΥΗ** 

3.2.9 ε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, ην πιήζνο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

εηζαγσγηθνχ επηπέδνπ ήηαλ κεγαιχηεξν ή 

κηθξφηεξν; 

ΓΞΓΑ  

3.2.9 ε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, ην πιήζνο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

βαζηθνχ επηπέδνπ ήηαλ κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν; 

Σν ίδην, 

Μεγαιχ

ηεξν 

 

3.2.9 ε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, ην πιήζνο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

εμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ ήηαλ κεγαιχηεξν ή 

κηθξφηεξν; 

Μεγαιχ

ηεξν 

 

3.2.10 Πνην πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

είλαη εξγαδφκελνη; 

52% Με 

επηθχιαμε 

3.2.11 Πνην πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

είλαη γπλαίθεο; 

53% ΝΑΗ** 

3.2.12 Πνηα ειηθηαθή νκάδα ζπκκεηέρεη θαηά 

πιεηνςεθία ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

εηζαγσγηθνχ επηπέδνπ; 

ΓΞ/ΓΑ, 

15-24, 

25-34 

 

3.2.12 Πνηα ειηθηαθή νκάδα ζπκκεηέρεη θαηά 

πιεηνςεθία ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

βαζηθνχ επηπέδνπ; 

25-34  

3.2.12 Πνηα ειηθηαθή νκάδα ζπκκεηέρεη θαηά 

πιεηνςεθία ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

εμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ; 

25-34  

3.2.13 Πνηα είλαη ε ηηκή δηάζεζεο ζε επξψ ησλ 

πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο 

εηζαγσγηθνχ επηπέδνπ πνπ ππνζηεξίδεη ε κνλάδα 

ζαο; 

117 ΟΥΗ** 

3.2.14 Πνηα είλαη ε ηηκή δηάζεζεο ζε επξψ ησλ 

πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο 

βαζηθνχ επηπέδνπ πνπ ππνζηεξίδεη ε κνλάδα ζαο; 

440 ΝΑΗ** 

3.2.15 Πνηα είλαη ε ηηκή δηάζεζεο ζε επξψ ησλ 

πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο 

εμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ πνπ ππνζηεξίδεη ε 

κνλάδα ζαο; 

2583 ΟΥΗ** 

3.2.16 ε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, ε ηηκή 

δηάζεζεο ζε επξψ πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο 

θαηάξηηζεο εηζαγσγηθνχ επηπέδνπ ήηαλ 

κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε; 

ΓΞ/ΓΑ, 

Ίδηα 

 

3.2.16 ε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, ε ηηκή 

δηάζεζεο ζε επξψ πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο 

Ίδηα  
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θαηάξηηζεο βαζηθνχ επηπέδνπ ήηαλ κεγαιχηεξε ή 

κηθξφηεξε; 

3.2.16 ε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, ε ηηκή 

δηάζεζεο ζε επξψ πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο 

θαηάξηηζεο εμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ ήηαλ 

κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε; 

Ίδηα  

3.2.17 Πνηνο είλαη ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ηεο 

κνλάδαο ζε ρηιηάδεο επξψ; 

6155 Απξνζδηφ

ξηζην 

3.2.18 Πνηα είλαη ηα θέξδε πξν θφξσλ θαη απνζβέζεσλ 

απφ ηα πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο 

εηζαγσγηθνχ επηπέδνπ ζε ρηιηάδεο επξψ; 

1000 Μνλαδηθή 

απάληεζε 

3.2.19 Πνηα είλαη ηα θέξδε πξν θφξσλ θαη απνζβέζεσλ 

απφ ηα πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο 

βαζηθνχ επηπέδνπ ζε ρηιηάδεο επξψ; 

4000 Μνλαδηθή 

απάληεζε 

3.2.20 Πνηα είλαη ηα θέξδε πξν θφξσλ θαη απνζβέζεσλ 

απφ ηα πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο 

εμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ ζε ρηιηάδεο επξψ; 

4000 Μνλαδηθή 

απάληεζε 

3.2.21 Πσο αμηνινγείηε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

κνλάδαο ζαο απφ ηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο; 

Ηθαλνπνη

εηηθή 

 

3.2.22 Πνηνο είλαη ζπγθξηηηθά ν αξηζκφο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

πνπ ππνζηεξίδεη ε κνλάδα ζαο θαη πνπ 

εληάζζνληαη ζηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα; 

Μεγαιχ

ηεξνο  

 

3.2.22 Πνηνο είλαη ζπγθξηηηθά ν αξηζκφο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

πνπ ππνζηεξίδεη ε κνλάδα ζαο θαη πνπ 

εληάζζνληαη ζηνλ Πξνγξακκαηηζκφ Ζ/Τ; 

Μεγαιχ

ηεξνο 

 

3.2.22 Πνηνο είλαη ζπγθξηηηθά ν αξηζκφο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

πνπ ππνζηεξίδεη ε κνλάδα ζαο θαη πνπ 

εληάζζνληαη ζηηο Δπηθνηλσλίεο; 

Μεγαιχ

ηεξνο, 

Μέγηζην

ο 

 

3.2.22 Πνηνο είλαη ζπγθξηηηθά ν αξηζκφο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

πνπ ππνζηεξίδεη ε κνλάδα ζαο θαη πνπ 

εληάζζνληαη ζηελ ηαηηζηηθή; 

Διάρηζη

νο, 

Μηθξφηε

ξνο, 

Μέγηζην

ο 

 

3.2.22 Πνηνο είλαη ζπγθξηηηθά ν αξηζκφο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

πνπ ππνζηεξίδεη ε κνλάδα ζαο θαη πνπ 

εληάζζνληαη ζηελ Ζγεζία θαη Μάλαηδκελη; 

Μεγαιχ

ηεξνο 

 

3.2.22 Πνηνο είλαη ζπγθξηηηθά ν αξηζκφο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

πνπ ππνζηεξίδεη ε κνλάδα ζαο θαη πνπ δελ 

εληάζζνληαη ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο; 

Μέγηζην

ο 

 

3.2.23 Πνην απφ ηα αθφινπζα ήηαλ ν ζεκαληηθφηεξνο 

παξάγνληαο θφζηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

Γηαθήκη

ζε – 

Μάξθεηη

λγθ 
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3.2.23 Πνην απφ ηα αθφινπζα ήηαλ ν ζεκαληηθφηεξνο 

παξάγνληαο θφζηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο 

Πξνγξακκαηηζκνχ Ζ/Τ; 

Δξγαηηθ

φ 

 

3.2.23 Πνην απφ ηα αθφινπζα ήηαλ ν ζεκαληηθφηεξνο 

παξάγνληαο θφζηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο 

Δπηθνηλσληψλ; 

Λεηηνπξ

γηθφ, 

Δξγαηηθ

φ 

 

3.2.23 Πνην απφ ηα αθφινπζα ήηαλ ν ζεκαληηθφηεξνο 

παξάγνληαο θφζηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο 

ηαηηζηηθήο; 

Δξγαηηθ

φ 

 

3.2.23 Πνην απφ ηα αθφινπζα ήηαλ ν ζεκαληηθφηεξνο 

παξάγνληαο θφζηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο 

Ζγεζίαο θαη Μάλαηδκελη; 

Δξγαηηθ

φ  

 

3.2.23 Πνην απφ ηα αθφινπζα ήηαλ ν ζεκαληηθφηεξνο 

παξάγνληαο θφζηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο ζε 

θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ ζεκαηηθά πεδία; 

Δξγαηηθ

φ  

 

3.2.24 Οη ζπκκεηέρνληεο 15-24 εηψλ ζηα πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο πέηπραλ ηνπο ζηφρνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ζπκκεηείραλ ζηα πξνγξάκκαηα; 

Δχξεζε, 

πλζήθε

ο 

 

3.2.24 Οη ζπκκεηέρνληεο 25-34 εηψλ ζηα πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο πέηπραλ ηνπο ζηφρνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ζπκκεηείραλ ζηα πξνγξάκκαηα; 

πλζήθε

ο 

 

3.2.24 Οη ζπκκεηέρνληεο 35-64 εηψλ ζηα πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο πέηπραλ ηνπο ζηφρνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ζπκκεηείραλ ζηα πξνγξάκκαηα; 

πλζήθε

ο 

 

* Μέζε ή επηθξαηνχζα 

**Μπνξνχκε λα βαζηζηνχκε κε βεβαηφηεηα ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ δείγκαηνο 

 

 

4.2. Επωηημαηολόγιο Σςμμεηεσόνηων ζε δπάζειρ καηάπηιζηρ 

Γεδνκέλνπ ηνπ φηη δελ θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζψο θαη ην 

φηη δελ δεζκεχνληαη νη ζπκκεηέρνληεο ζε κία κφλν απάληεζε είλαη δπλαηφλ λα έρεη 

ζπκκεηάζρεη θάπνηνο πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο θνξέο. Γεδνκέλνπ φκσο ηεο αδπλακία 

αλίρλεπζεο ηεο πεξίπησζεο απηήο θαζψο θαη ηεο απαηηνχκελεο ρξνληθήο δηάξθεηαο 

γηα λα νινθιεξσζεί ε ζπκκεηνρή ζην εξσηεκαηνιφγην θξίλεηαη επνπζηψδεο ην 

πνζνζηφ ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ κπξνζηά ζηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. 

Ζ εζεινληηθή ζπκκεηνρή ηνπο πξνθαηαβάιεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο σο 

εηιηθξηλή θαη ξεαιηζηηθά. Ζ πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή ζην εξσηεκαηνιφγην δελ καο 

επηηξέπεη λα θαηαιήμνπκε ζε αμηνζέβαζηα ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Μπνξνχκε λα έρνπκε κηα αξρηθή έλδεημε ησλ κεγεζψλ θαη 

ηεο ηάζεο ηεο αγνξάο, ρσξίο λα κπνξνχκε λα αμηνινγήζνπκε ηε βαζηκφηεηα ηνπο. 

Έηζη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη ηα αθφινπζα: 
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Πίλαθαο 2 πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα έξεπλαο ζπκκεηερφλησλ ζε θαηάξηηζε 

ΠΖΓΖ ΔΡΧΣΖΜΑ ΣΗΜΖ* ΥΟΛΗΑ 

3.3.1 ε πνηα ειηθηαθή νκάδα αλήθεηε; 15-24  

25-34  

35-64  

84,6%, 

5,1%, 

10,3% 

3.3.2 Πνην είλαη ην θχιν ζαο; Άληξαο, 

Γπλαίθα  

87,2%, 

12,8% 

3.3.3 Πνηα είλαη ε εξγαζηαθή ζαο θαηάζηαζε; Άλεξγνο 

Δξγαδφκ

ελνο 

άιιν  

11,5%, 

51,4%, 

37,11% 

3.3.4 Πνην είλαη ην εηήζην εηζφδεκα ζαο; 9.385€  

3.3.5 Πνην είλαη ην χςνο ησλ δαπαλψλ ζαο γηα 

θαηάξηηζε ην ηειεπηαίν έηνο; 

0€ ΟΥΗ** 

3.3.6 Πνην είλαη ην πιήζνο ησλ πξνγξακκάησλ εμ 

απνζηάζεσο θαηάξηηζεο εηζαγσγηθνχ επηπέδνπ 

πνπ ζπκκεηείραηε ην ηειεπηαίν εκεξνινγηαθφ 

έηνο; 

0,83 ΝΑΗ** 

3.3.7 Πνην είλαη ην πιήζνο ησλ πξνγξακκάησλ εμ 

απνζηάζεσο θαηάξηηζεο βαζηθνχ επηπέδνπ πνπ 

ζπκκεηείραηε ην ηειεπηαίν εκεξνινγηαθφ έηνο; 

1,35 ΟΥΗ** 

3.3.8 Πνην είλαη ην πιήζνο ησλ πξνγξακκάησλ εμ 

απνζηάζεσο θαηάξηηζεο εμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ 

πνπ ζπκκεηείραηε ην ηειεπηαίν εκεξνινγηαθφ 

έηνο; 

1,13 ΟΥΗ** 

3.3.9 ε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, ην πιήζνο ησλ 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο εηζαγσγηθνχ επηπέδνπ 

πνπ ζπκκεηείραηε ήηαλ κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν; 

Μηθξφηε

ξν 

 

3.3.9 ε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, ην πιήζνο ησλ 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο βαζηθνχ επηπέδνπ πνπ 

ζπκκεηείραηε ήηαλ κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν; 

Σν ίδην  

3.3.9 ε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, ην πιήζνο ησλ 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο εμεηδηθεπκέλνπ 

επηπέδνπ πνπ ζπκκεηείραηε ήηαλ κεγαιχηεξν ή 

κηθξφηεξν; 

Σν ίδην  

3.3.10 ε πνην απφ ηα αθφινπζα ζεκαηηθά πεδία 

πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο 

ζπκκεηείραηε; 

ε 

θαλέλα 

απφ ηα 

παξαπάλ

σ 

 

3.3.11 Πνην είλαη ην θφζηνο ζπκκεηνρήο ζαο ζε 

πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο 

εηζαγσγηθνχ επηπέδνπ ζε επξψ; 

0€ 59% κε 

κεηξήζηκε

ο 

3.3.12 Πνην είλαη ην θφζηνο ζπκκεηνρήο ζαο ζε 

πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο 

βαζηθνχ επηπέδνπ ζαο ζε επξψ; 

216€ ΟΥΗ** 

3.3.13 Πνην είλαη ην θφζηνο ζπκκεηνρήο ζαο ζε 

πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο 

εμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ ζε επξψ; 

514€ ΟΥΗ** 
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3.3.14 Πνηνο είλαη ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο ζαο απφ ηελ 

ζπκκεηνρή ζαο ζηα πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο 

θαηάξηηζεο; 

Βειηίσζ

ε, 

γλψζεηο 

37,2%, 

32,1% 

3.3.15 Πσο αμηνινγείηε ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ζαο 

απφ ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ εμ 

απνζηάζεσο θαηάξηηζεο; 

Ηθαλνπνη

εηηθή, 

νπδέηεξ

ε 

50% 

29,5% 

* Μέζε ή επηθξαηνχζα 

**Μπνξνχκε λα βαζηζηνχκε κε βεβαηφηεηα ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ δείγκαηνο 

 

 

4.3. Σςμπεπάζμαηα επί ηων επεςνηηικών επωηημάηων 

Σα ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο 

ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ. Απηέο 

παξαηίζεληαη ζπγθεληξσηηθά ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 3 Απνηειέζκαηα έξεπλαο βάζε εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ 

ΔΡΧΣΖΜΑ ΘΔΜΑ ΣΗΜΖ ΠΖΓΖ 

2.4.2 Μέγεζνο 

αγνξάο 

Αξηζκφο πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο 

Δηζ. 123*5 = 615 

Βαζ.196*5 = 950 

Δμεηδ. 10*5 = 50 

--------------------------- 

Δηζ. 0,83*78 = 65 

Βαζ.1,35*78 = 105 

Δμεηδ. 1,13*78 = 88 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

------- 

3.3.6 

3.3.7 

3.3.8 

2.4.2 Μέγεζνο 

αγνξάο 

Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ 

ζηα πξνγξάκκαηα 

Δηζ. 133 

Βαζ. 145 

Δμεηδ. 146 

--------------------------- 

Δηζ. 0,83*78/3,31 = 20 

Βαζ.1,35*78/3,31= 31 

Δμεηδ. 1,13*78/3,31=27 

3.2.6 

3.2.7 

3.2.8 

------- 

3.3.6 

3.3.7 

3.3.8 

2.4.2 Μέγεζνο 

αγνξάο 

Κφζηνο ζπκκεηνρήο ζε 

πξνγξάκκαηα 

Δηζ. 117 

Βαζ. 440 

Δμεηδ. 4.000 

--------------------------- 

Δηζ. 0 

Βαζ.216 

Δμεηδ. 514 

3.2.13 

3.2.14 

3.2.15 

------- 

3.3.11 

3.3.12 

3.3.13 

2.4.3 Μεηαβνιή ηνπ αξηζκνχ 

ησλ πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο θαη’ έηνο 

Δηζ. ΓΞ/ΓΑ 

Βαζ. Σν ίδην 

Δμεηδ. Σν ίδην 

------------------------- 

Δηζ. Μηθξφηεξν 

Βαζ. Σν ίδην 

Δμεηδ. Σν ίδην 

3.2.4 

 

 

----- 

3.3.9 

2.4.3 Μεηαβνιή ηνπ αξηζκνχ 

ζπκκεηερφλησλ ζηα 

Δηζ. ΓΞ/ΓΑ 

Βαζ. Σν ίδην – Μεγαι. 

3.2.9 
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πξνγξάκκαηα θαη’ έηνο Δμεηδ. Μγαιχηεξν 

------------------------- 

Δηζ. Μηθξφηεξν 

Βαζ. Σν ίδην 

Δμεηδ. Σν ίδην 

 

----- 

3.3.9 

2.4.3 Μεηαβνιή ηνπ θφζηνπο 

ζπκκεηνρήο ζε 

πξφγξακκα θαηάξηηζεο 

θαη’ έηνο 

Δηζ. ΓΞ/ΓΑ – Σν ίδην 

Βαζ. Σν ίδην 

Δμεηδ. Σν ίδην 

3.2.16 

2.4.4 Αξηζκφο πξνγξακκάησλ 

εμ απνζηάζεσο 

θαηάξηηζεο πνπ 

πξνζθέξνληαη γηα πξψηε 

θνξά έλαληη ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ πξνγξακκάησλ 

πνπ πξνζθέξνληαη. 

21 

123+196+10 

3.2.5 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

2.4.4 Αξηζκφο αηφκσλ πνπ 

πξνζπαζνχλ λα 

βειηηψζνπλ ηελ 

εξγαζηαθή ηνπο 

πξννπηηθή 

Με ζηαηηζηηθή 

αλαγσγή 

3.2.14 

3.3.14 

2.4.5 Κχθινο εξγαζηψλ 

θνξέσλ πινπνίεζεο 

δξάζεσλ θαηάξηηζεο 

6.155€ 3.2.17 

2.4.6 Κέξδε πξν θφξσλ θαη 

απνζβέζεσλ θνξέσλ 

πινπνίεζεο δξάζεσλ 

θαηάξηηζεο 

Δηζ. 1.000€ 

Βαζ. 4.000€ 

Δμεηδ. 4.000€ 

3.2.18 

3.2.19 

3.2.20 

2.4.6 Ηθαλνπνίεζε πειαηψλ Ηθαλνπνηεηηθή 3.3.15 

2.4.6 Αξηζκφο θελψλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ 

θαιχθζεθαλ 

Γελ πξνέθπςε  

2.4.7 Αηηία ζπκκεηνρήο ζην 

πξφγξακκα θαηάξηηζεο 

15-24: εχξεζε 

25-34: ζπλζήθεο 

35-64: ζπλζήθεο 

-------------------------- 

Βειηίσζε εξ. ζ. 37,2% 

Απφθηεζε γλ. 32,1% 

3.2.24 

 

 

------ 

3.3.14 

2.4.8 Δηζφδεκα θαη’ έηνο 9.385€ 3.3.5 

2.4.8 Γαπάλεο γηα θαηάξηηζε 

θαη’ έηνο  

652€ 3.3.6 

2.4.9 Πιήζνο αηφκσλ Με ζηαηηζηηθή 

αλαγσγή 

3.3 

2.4.10 Μεηαβνιή ηνπ πιήζνπο 

αηφκσλ 

Με ινγηθή επαγσγή 3.2.9 

2.4.11 Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ 

αλά ζεκαηηθφ πεδίν 

Με ζηαηηζηηθή 

αλαγσγή 

3.3.10 

2.4.12 Απαηηνχκελνη πφξνη  3.2.23 
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2.4.13 Πνηα αλάγθε θαιχπηνπλ Γελ πξνέθπςε 3.2.24, 

3.3.14 

2.4.14 Χθέιεηα Με ζηαηηζηηθή 

αλαγσγή 

3.2.18-

3.2.20 

2.4.14 Ηθαλνπνίεζε Ηθαλνπνηεηηθή 

Ηθαλνπνηεηηθή 

3.2.21 

------ 

3.3.15 

2.4.15 Αληαγσληζηέο Γελ πξνζδηνξίδεηαη  

2.4.16 Κχθινο εξγαζηψλ Γελ πξνζδηνξίδεηαη  

2.4.17 Αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα 

Γελ πξνζδηνξίδεηαη  

2.4.18 Μεξίδην αγνξάο Γελ πξνζδηνξίδεηαη  

2.4.19 Φήκε  Γελ πξνζδηνξίδεηαη  

 

4.3.1. Μέγεζνο αγνξάο – αξηζκόο πξνγξακκάηωλ 
θαηάξηηζεο 

Με βάζε ηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην γηα ηνπο θνξείο ην κέγεζνο ηεο αγνξάο 

ζε αξηζκφ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο δηακνξθψζεθαλ σο αθνινχζσο: 

 Δηζαγσγηθνχ επηπέδνπ  615 (§3.2.1) 

 Βαζηθνχ επηπέδνπ  950 (§3.2.2) 

 Δμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ  50 (§3.2.3) 

Οη απαληήζεηο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη κε επηθχιαμε, φπσο θαηέδεημε ε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο (εθηφο ηεο πεξίπησζεο ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ). Ο 

ππνινγηζκφο έγηλε κε πνιιαπιαζηαζκφ ηεο κέζεο ηηκήο ησλ απαληήζεσλ επί ηνπ 

πιήζνπο ηνπ δείγκαηνο. Γεδνκέλνπ φηη ν αξηζκφο ησλ απαληήζεσλ ήηαλ πνιχ κηθξφο 

ηφζν ζε ζρέζε κε έλα επαξθέο γηα ζηαηηζηηθή αλάιεςε δείγκα φζν θαη κε ην κέγεζνο 

ηεο αγνξάο (2000 πεξίπνπ, δεο §2.9) νη ηηκέο απηέο είλαη ελδεηθηηθέο θαη δελ κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε βεβαηφηεηα.  

 

Με βάζε ηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ην κέγεζνο ηεο 

αγνξάο ζε πιήζνο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο δηακνξθψζεθαλ σο αθνινχζσο: 

 Δηζαγσγηθνχ επηπέδνπ   65 (§3.3.6) 

 Βαζηθνχ επηπέδνπ  105 (§3.3.7) 

 Δμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ  88 (§3.3.8) 

Οη απαληήζεηο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη κε επηθχιαμε, φπσο θαηέδεημε ε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο (εθηφο ηεο πεξίπησζεο ηνπ εηζαγσγηθνχ επηπέδνπ). Ο 

ππνινγηζκφο έγηλε κε πνιιαπιαζηαζκφ ηεο κέζεο ηηκήο ησλ απαληήζεσλ επί ηνπ 

πιήζνπο ηνπ δείγκαηνο. Γεδνκέλνπ φηη ν αξηζκφο ησλ απαληήζεσλ ήηαλ πνιχ κηθξφο 

ηφζν ζε ζρέζε κε έλα επαξθέο γηα ζηαηηζηηθή αλάιεςε δείγκα φζν θαη κε ην κέγεζνο 

ηεο αγνξάο (663.000 πεξίπνπ, δεο §1.4) νη ηηκέο απηέο είλαη ελδεηθηηθέο θαη δελ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε βεβαηφηεηα.  

 

Παξαηεξνχκε φηη νη ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε ζρέζε κε ηηο 

αληίζηνηρεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνπο θνξείο είλαη 1:10. Κάλνληαο ηελ αλαγσγή ζην 

πιήξεο δείγκα, ε ζρέζε κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ γίλεηαη 2:1 ρσξίο κεγάιεο 

παξεθθιίζεηο γηα ηηο δχν θαηεγνξίεο (γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ 

έρνπκε κηα απφθιηζε απφ ηελ ζρέζε απηή). Μπνξνχκε ινηπφλ λα ππνζέζνπκε, ρσξίο 

βιάβε ηεο γεληθφηεηαο, φηη νη απαληήζεηο ησλ θνξέσλ αληαλαθινχλ ηελ ηάζε ηεο 
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αγνξάο. Σηο ηηκέο απηέο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πιάλνπ εθηίκεζεο ηεο σθέιεηαο πινπνίεζεο κηαο θαηλνηφκνπ δξάζεο ζην 

αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο. 

 

4.3.2. Μέγεζνο αγνξάο – αξηζκόο ζπκκεηερόληωλ ζηα 
πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

Με βάζε ηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην γηα ηνπο θνξείο ην κέγεζνο ηεο αγνξάο 

ζε αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο δηακνξθψζεθαλ σο 

αθνινχζσο: 

 Δηζαγσγηθνχ επηπέδνπ  133 (§3.2.6) 

 Βαζηθνχ επηπέδνπ  145 (§3.2.7) 

 Δμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ 146 (§3.2.8) 

Οη απαληήζεηο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη κε επηθχιαμε, φπσο θαηέδεημε ε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο. Γεδνκέλνπ φηη ν αξηζκφο ησλ απαληήζεσλ ήηαλ πνιχ κηθξφο 

ηφζν ζε ζρέζε κε έλα επαξθέο γηα ζηαηηζηηθή αλάιεςε δείγκα φζν θαη κε ην κέγεζνο 

ηεο αγνξάο (2000 πεξίπνπ, δεο §2.9) νη ηηκέο απηέο είλαη ελδεηθηηθέο θαη δελ κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε βεβαηφηεηα.  

 

Με βάζε ηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ην κέγεζνο ηεο 

αγνξάο ζε πιήζνο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο δηακνξθψζεθαλ σο αθνινχζσο: 

 Δηζαγσγηθνχ επηπέδνπ   20 (§3.3.6) 

 Βαζηθνχ επηπέδνπ   31 (§3.3.7) 

 Δμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ  27 (§3.3.8) 

Οη απαληήζεηο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη κε επηθχιαμε, φπσο θαηέδεημε ε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο (εθηφο ηεο πεξίπησζεο ηνπ εηζαγσγηθνχ επηπέδνπ). Ο 

ππνινγηζκφο έγηλε κε πνιιαπιαζηαζκφ ηεο αλεγκέλεο κέζεο ηηκήο ησλ απαληήζεσλ 

(κέζε ηηκή πξνο άζξνηζκα φισλ ησλ κέζσλ ηηκψλ) επί ηνπ πιήζνπο ηνπ δείγκαηνο. 

Γεδνκέλνπ φηη ν αξηζκφο ησλ απαληήζεσλ ήηαλ πνιχ κηθξφο ηφζν ζε ζρέζε κε έλα 

επαξθέο γηα ζηαηηζηηθή αλάιεςε δείγκα φζν θαη κε ην κέγεζνο ηεο αγνξάο (663.000 

πεξίπνπ, δεο §1.4) νη ηηκέο απηέο είλαη ελδεηθηηθέο θαη δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κε βεβαηφηεηα.  

 

Παξαηεξνχκε φηη νη ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε ζρέζε κε ηηο 

αληίζηνηρεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνπο θνξείο είλαη 1:5. Κάλνληαο ηελ αλαγσγή ζην 

πιήξεο δείγκα, ε ζρέζε κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ γίλεηαη 4:1 ρσξίο κεγάιεο 

παξεθθιίζεηο γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο. Μπνξνχκε ινηπφλ λα ππνζέζνπκε, ρσξίο 

βιάβε ηεο γεληθφηεηαο, φηη νη απαληήζεηο ησλ θνξέσλ αληαλαθινχλ ηελ ηάζε ηεο 

αγνξάο. Σηο ηηκέο απηέο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πιάλνπ εθηίκεζεο ηεο σθέιεηαο πινπνίεζεο κηαο θαηλνηφκνπ δξάζεο ζην 

αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο. 

 

4.3.3. Μέγεζνο αγνξάο – θόζηνο ζπκκεηνρήο ζηα 
πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

Με βάζε ηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην γηα ηνπο θνξείο ην κέγεζνο ηεο αγνξάο 

ζε θφζηνο ζπκκεηνρήο ζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο δηακνξθσζήθαλ σο αθνινχζσο: 

 Δηζαγσγηθνχ επηπέδνπ    117 (§3.2.13) 

 Βαζηθνχ επηπέδνπ    440 (§3.2.14) 
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 Δμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ 2.513 (§3.2.15) 

Οη απαληήζεηο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη κε επηθχιαμε, φπσο θαηέδεημε ε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο (εθηφο ηεο πεξίπησζεο ηνπ βαζηθνχ επηπέδνπ). Γεδνκέλνπ φηη 

ν αξηζκφο ησλ απαληήζεσλ ήηαλ πνιχ κηθξφο ηφζν ζε ζρέζε κε έλα επαξθέο γηα 

ζηαηηζηηθή αλάιεςε δείγκα φζν θαη κε ην κέγεζνο ηεο αγνξάο (2000 πεξίπνπ, δεο 

§2.9) νη ηηκέο απηέο είλαη ελδεηθηηθέο θαη δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε 

βεβαηφηεηα.  

 

Με βάζε ηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ην κέγεζνο ηεο 

αγνξάο ζε πιήζνο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο δηακνξθψζεθαλ σο αθνινχζσο: 

 Δηζαγσγηθνχ επηπέδνπ    0 (§3.3.11) 

 Βαζηθνχ επηπέδνπ  216 (§3.3.12) 

 Δμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ 513 (§3.3.13) 

Οη απαληήζεηο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη κε επηθχιαμε, φπσο θαηέδεημε ε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο. Ο ππνινγηζκφο έγηλε κε πνιιαπιαζηαζκφ ηεο αλεγκέλεο 

κέζεο ηηκήο ησλ απαληήζεσλ (κέζε ηηκή πξνο άζξνηζκα φισλ ησλ κέζσλ ηηκψλ) επί 

ηνπ πιήζνπο ηνπ δείγκαηνο. Γεδνκέλνπ φηη ν αξηζκφο ησλ απαληήζεσλ ήηαλ πνιχ 

κηθξφο ηφζν ζε ζρέζε κε έλα επαξθέο γηα ζηαηηζηηθή αλάιεςε δείγκα φζν θαη κε ην 

κέγεζνο ηεο αγνξάο (663.000 πεξίπνπ, δεο §1.4) νη ηηκέο απηέο είλαη ελδεηθηηθέο θαη 

δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε βεβαηφηεηα.  

 

Παξαηεξνχκε φηη νη ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε ζρέζε κε ηηο 

αληίζηνηρεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνπο θνξείο είλαη (φπνπ νξίδεηαη) 1:2 έσο 1:5. 

Κάλνληαο ηελ αλαγσγή ζην πιήξεο δείγκα, ε ζρέζε κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ γίλεηαη 

10:1 έσο 4:1.  

Τπνζέζνπκε, ρσξίο βιάβε ηεο γεληθφηεηαο, φηη νη απαληήζεηο ησλ θνξέσλ 

αληαλαθινχλ ηελ ηάζε ηεο αγνξάο. Σηο ηηκέο απηέο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ 

αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ εθηίκεζεο ηεο σθέιεηαο πινπνίεζεο κηαο 

θαηλνηφκνπ δξάζεο ζην αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο. 

 

4.3.4. Πνηα είλαη ε εμέιημε ηνπ κεγέζνπο ηεο αγνξάο – 
κεηαβνιή ηνπ αξηζκνύ ηωλ πξνγξακκάηωλ θαηάξηηζεο 

Με βάζε ηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην γηα ηνπο θνξείο ην κέγεζνο ηεο αγνξάο 

ζε κεηαβνιή ηνπ αξηζκνχ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο δηακνξθψζεθαλ σο αθνινχζσο: 

 Δηζαγσγηθνχ επηπέδνπ  Γελ Ξέξσ/Γελ Απαληψ (§3.2.4) 

 Βαζηθνχ επηπέδνπ  Σν ίδην(§3.2.4) 

 Δμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ Σν ίδην(§3.2.4) 

Γεδνκέλνπ φηη ν αξηζκφο ησλ απαληήζεσλ ήηαλ πνιχ κηθξφο ηφζν ζε ζρέζε κε έλα 

επαξθέο γηα ζηαηηζηηθή αλάιεςε δείγκα φζν θαη κε ην κέγεζνο ηεο αγνξάο (2000 

πεξίπνπ, δεο §2.9) νη ηηκέο απηέο είλαη ελδεηθηηθέο θαη δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κε βεβαηφηεηα.  

 

Με βάζε ηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ην κέγεζνο ηεο 

αγνξάο ζε πιήζνο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο δηακνξθψζεθαλ σο αθνινχζσο: 

 Δηζαγσγηθνχ επηπέδνπ  Μηθξφηεξν (§3.3.9) 

 Βαζηθνχ επηπέδνπ  Σν ίδην (§3.3.9) 

 Δμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ Σν ίδην (§3.3.9) 
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Γεδνκέλνπ φηη ν αξηζκφο ησλ απαληήζεσλ ήηαλ πνιχ κηθξφο ηφζν ζε ζρέζε κε έλα 

επαξθέο γηα ζηαηηζηηθή αλάιεςε δείγκα φζν θαη κε ην κέγεζνο ηεο αγνξάο (663.000 

πεξίπνπ, δεο §1.4) νη ηηκέο απηέο είλαη ελδεηθηηθέο θαη δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κε βεβαηφηεηα.  

 

Παξαηεξνχκε φηη νη ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε ζρέζε κε ηηο 

αληίζηνηρεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνπο θνξείο ηαπηίδνληαη αλαθνξηθά κε ηηο 

θαηεγνξίεο «Βαζηθνχ επηπέδνπ» θαη «Δμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ» ζηελ επηινγή «Σν 

ίδην». ηελ θαηεγνξία «Δηζαγσγηθνχ επηπέδνπ» κπνξνχκε λα πνχκε φηη έρνπλ ηάζε 

πξνο ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο ηνπ πεδίνπ ηηκψλ. Σηο ηηκέο απηέο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ζηελ αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ εθηίκεζεο ηεο σθέιεηαο πινπνίεζεο κηαο 

θαηλνηφκνπ δξάζεο ζην αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο. 

 

4.3.5. Πνηα είλαη ε εμέιημε ηνπ κεγέζνπο ηεο αγνξάο – 
κεηαβνιή ηνπ αξηζκνύ ηωλ ζπκκεηερόληωλ ζε 
πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

Με βάζε ηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην γηα ηνπο θνξείο ην κέγεζνο ηεο αγνξάο 

ζε κεηαβνιή ηνπ αξηζκνχ ζπκκεηερφλησλ ζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο 

δηακνξθψζεθαλ σο αθνινχζσο: 

 Δηζαγσγηθνχ επηπέδνπ  Γελ Ξέξσ/Γελ Απαληψ (§3.2.9) 

 Βαζηθνχ επηπέδνπ  Σν ίδην – Μεγαιχηεξν (§3.2.9) 

 Δμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ Μεγαιχηεξν (§3.2.9) 

Γεδνκέλνπ φηη ν αξηζκφο ησλ απαληήζεσλ ήηαλ πνιχ κηθξφο ηφζν ζε ζρέζε κε έλα 

επαξθέο γηα ζηαηηζηηθή αλάιεςε δείγκα φζν θαη κε ην κέγεζνο ηεο αγνξάο (2000 

πεξίπνπ, δεο §2.9) νη ηηκέο απηέο είλαη ελδεηθηηθέο θαη δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κε βεβαηφηεηα.  

 

Με βάζε ηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ην κέγεζνο ηεο 

αγνξάο ζε πιήζνο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο δηακνξθψζεθαλ σο αθνινχζσο: 

 Δηζαγσγηθνχ επηπέδνπ  Μηθξφηεξν (§3.3.9) 

 Βαζηθνχ επηπέδνπ  Σν ίδην (§3.3.9) 

 Δμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ Σν ίδην (§3.3.9) 

Γεδνκέλνπ φηη ν αξηζκφο ησλ απαληήζεσλ ήηαλ πνιχ κηθξφο ηφζν ζε ζρέζε κε έλα 

επαξθέο γηα ζηαηηζηηθή αλάιεςε δείγκα φζν θαη κε ην κέγεζνο ηεο αγνξάο (663.000 

πεξίπνπ, δεο §1.4) νη ηηκέο απηέο είλαη ελδεηθηηθέο θαη δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κε βεβαηφηεηα.  

 

Παξαηεξνχκε φηη νη ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε ζρέζε κε ηηο 

αληίζηνηρεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνπο θνξείο δελ ηαπηίδνληαη πνπζελά. Παξφια απηά 

ζηηο θαηεγνξίεο «Βαζηθνχ επηπέδνπ» θαη «Δμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ» ζπγθιίλνπλ 

κεηαμχ ησλ επηινγψλ «Σν ίδην» θαη «Μεγαιύηεξν». ηελ θαηεγνξία «Δηζαγσγηθνχ 

επηπέδνπ» κπνξνχκε λα πνχκε φηη έρνπλ ηάζε πξνο ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο ηνπ πεδίνπ 

ηηκψλ. Σηο ηηκέο απηέο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πιάλνπ εθηίκεζεο ηεο σθέιεηαο πινπνίεζεο κηαο θαηλνηφκνπ δξάζεο ζην 

αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο. 
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4.3.6. Πνηα είλαη ε εμέιημε ηνπ κεγέζνπο ηεο αγνξάο – 
κεηαβνιή ηνπ θόζηνπο ηωλ πξνγξακκάηωλ θαηάξηηζεο 

Με βάζε ηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην γηα ηνπο θνξείο ην κέγεζνο ηεο αγνξάο 

ζε κεηαβνιή ηνπ θφζηνπο ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο δηακνξθψζεθαλ 

σο αθνινχζσο: 

 Δηζαγσγηθνχ επηπέδνπ  Γελ Ξέξσ/Γελ Απαληψ - Σν ίδην (§3.2.16) 

 Βαζηθνχ επηπέδνπ  Σν ίδην (§3.2.16) 

 Δμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ Σν ίδην (§3.2.16) 

Γεδνκέλνπ φηη ν αξηζκφο ησλ απαληήζεσλ ήηαλ πνιχ κηθξφο ηφζν ζε ζρέζε κε έλα 

επαξθέο γηα ζηαηηζηηθή αλάιεςε δείγκα φζν θαη κε ην κέγεζνο ηεο αγνξάο (2000 

πεξίπνπ, δεο §2.9) νη ηηκέο απηέο είλαη ελδεηθηηθέο θαη δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κε βεβαηφηεηα.  

 

Παξαηεξνχκε φηη νη ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο πξνγξακκάησλ 

ζπγθιίλνπλ ζηελ επηινγή «Σν ίδην» Σελ ηηκή απηή ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ 

αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ εθηίκεζεο ηεο σθέιεηαο πινπνίεζεο κηαο 

θαηλνηφκνπ δξάζεο ζην αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο. 

 

 

4.3.7. Πνηα είλαη ε αλάγθε ηεο αγνξάο – Αξηζκόο 
πξνγξακκάηωλ εμ απνζηάζεωο θαηάξηηζεο πνπ 
πξνζθέξνληαη γηα πξώηε θνξά 

Με βάζε ηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην γηα ηνπο θνξείο ην κέγεζνο ηεο αγνξάο 

ζε αξηζκφ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο πνπ πξνζθέξνληαη γηα πξψηε θνξά 

δηακνξθψζεθαλ σο αθνινχζσο: 

 Γηα πξψηε θνξά   21 (§3.2.5) 

 Δηζαγσγηθνχ επηπέδνπ  123 (§3.2.1) 

 Βαζηθνχ επηπέδνπ  196 (§3.2.2) 

 Δμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ  10 (§3.2.3) 

Καηά ζπλέπεηα ην πνζνζηφ λέσλ πξνγξακκάησλ ζε ζρέζε κε ηα ππάξρνληα είλαη 

21/329 = 7%. Σελ ηηκή απηή ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ εθηίκεζεο ηεο σθέιεηαο πινπνίεζεο κηαο θαηλνηφκνπ 

δξάζεο ζην αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο. 

 

 

4.3.8. Πνηα είλαη ε αλάγθε ηεο αγνξάο – Αξηζκόο αηόκωλ πνπ 
πξνζπαζνύλ λα βειηηώζνπλ ηελ εξγαζηαθή ηνπο 
πξννπηηθή 

Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ δελ πξνθχπηεη άκεζα απφ ηηο απαληήζεηο ζηα 

εξσηεκαηνιφγηα αιιά έκκεζα. Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα 

(§3.2.14) θαη (§3.3.14) θαη κε αλαγσγή ηνπ δείγκαηνο ζηνλ αλακελφκελε πιεζπζκφ 

ζα εμάγνπκε ην κέγεζνο ελδηαθέξνληνο (ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αβεβαηφηεηα απφ 

ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο).  

 Σν ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ ζην εξσηεκαηνιφγην ησλ θνξέσλ θαηέδεημε φηη φιεο 

νη θαηεγνξίεο ζπκκεηερφλησλ απνζθνπνχλ ζηελ βειηίσζε ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο 

ζπλζεθψλ. Ο αξηζκφο ησλ απαληήζεσλ ήηαλ 5 ζε αλακελφκελν πιεζπζκφ 

δείγκαηνο 2000. Παξφια απηά δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ην πιήζνο ησλ 
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ζπκκεηερφλησλ αλά πξφγξακκα θαη ην πιήζνο ησλ πξνγξακκάησλ αλά θνξέα γηα 

λα γίλεη ε αλαγσγή. 

Σν 37,2% ησλ απαληήζεσλ ζην εξσηεκαηνιφγην ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηέδεημε φηη 

απνζθνπνχλ ζηελ βειηίσζε ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο ζπλζεθψλ. Ο αξηζκφο ησλ 

απαληήζεσλ ήηαλ 69 ζε αλακελφκελν πιεζπζκφ δείγκαηνο 663.000. Ο αξηζκφο 

ελδηαθέξνληνο αλάγεηαη ζε 246.636 άηνκα. Οη παξαπάλσ ηηκέο ζα αλαρζνχλ ζε ηηκέο 

σο πξνο ηνπο θνξείο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο κε ηελ αλαγσγή πνπ 

πξνέθπςε ζηελ ελφηεηα (§4.3.1) θαη πνπ είλαη 1:10. Άξα θαηαιήγνπκε ζε 24.664 

άηνκα. 
Σελ ηηκή απηή ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ 

εθηίκεζεο ηεο σθέιεηαο πινπνίεζεο κηαο θαηλνηφκνπ δξάζεο ζην αληηθείκελν 

ελδηαθέξνληνο. 

 

4.3.9. Πνηνο είλαη ν θύθινο εξγαζηώλ 

Με βάζε ηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην γηα ηνπο θνξείο ν θχθινο εξγαζηψλ 

δηακνξθψζεθε σο αθνινχζσο: 

 Κχθινο εξγαζηψλ   6.155 ζε ρηιηάδεο € (§3.2.17) 

Σελ ηηκή απηή ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ 

εθηίκεζεο ηεο σθέιεηαο πινπνίεζεο κηαο θαηλνηφκνπ δξάζεο ζην αληηθείκελν 

ελδηαθέξνληνο. 

 

 

4.3.10. Πνηα είλαη ε θεξδνθνξία - Κέξδε πξν θόξωλ θαη 
απνζβέζεωλ θνξέωλ πινπνίεζεο δξάζεωλ θαηάξηηζεο 

Με βάζε ηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην γηα ηνπο θνξείο ηα θέξδε πξν θφξσλ 

θαη απνζβέζεσλ δηακνξθψζεθαλ σο αθνινχζσο: 

 Δηζαγσγηθνχ επηπέδνπ  1.000 ζε ρηιηάδεο € (§3.2.18) 

 Βαζηθνχ επηπέδνπ  4.000 ζε ρηιηάδεο € (§3.2.19) 

 Δμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ 4.000 ζε ρηιηάδεο € (§3.2.20) 

Οη παξαπάλσ ηηκέο πξνζδηνξίζηεθαλ απφ κία θαη κφλε απάληεζε, θαη σο εθ ηνχνηπ 

δελ απνηεινχλ ελδεηθηηθέο. Γηα ην ιφγν απηφ δελ ζα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ 

αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ εθηίκεζεο ηεο σθέιεηαο πινπνίεζεο κηαο 

θαηλνηφκνπ δξάζεο ζην αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο. 

 

 

4.3.11. Πνηα είλαη ε θεξδνθνξία – Ιθαλνπνίεζε πειαηώλ 

Με βάζε ηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην γηα ηνπο θνξείο ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δηακνξθψζεθαλ σο αθνινχζσο: 

 Σν 50% ησλ ζπκκεηερφλησλ ηελ έθξηλε «Ηθαλνπνηεηηθή» (§3.3.15) 

 Σν 29,5% ησλ ζπκκεηερφλησλ ηελ έθξηλε «Οπδέηεξε» (§3.3.15) 

Σελ ηηκή απηή ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ 

εθηίκεζεο ηεο σθέιεηαο πινπνίεζεο κηαο θαηλνηφκνπ δξάζεο ζην αληηθείκελν 

ελδηαθέξνληνο. 

 



 126 

4.3.12. Πνηα είλαη ε θεξδνθνξία – Αξηζκόο θελώλ 
ζέζεωλ εξγαζίαο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζωπηθνύ πνπ 
θαιύθζεθαλ 

Ζ κεηαβιεηή απηή πξνζδηνξίδνληαλ απφ ηελ πξψηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

γηα ηνπο παξαγσγηθνχο θνξείο. Γεδνκέλνπ φηη δελ ιάβακε θακία απάληεζε δελ 

κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί θαη δελ ζα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ εθηίκεζεο ηεο σθέιεηαο πινπνίεζεο κηαο θαηλνηφκνπ 

δξάζεο ζην αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο. 

 

 

4.3.13. Πνηα είλαη ε αλάγθε θάζε νκάδαο ζηόρνπ – Αηηία 
ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα θαηάξηηζεο 

Με βάζε ηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην γηα ηνπο θνξείο ε αηηία ζπκκεηνρήο ζε 

πξφγξακκα θαηάξηηζεο δηακνξθψζεθε σο αθνινχζσο: 

 15-24 εηψλ  Δχξεζε εξγαζίαο (§3.2.24) 

 25-34 εηψλ  Καιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο (§3.2.24) 

 35-64 εηψλ  Καιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο (§3.2.24) 

Γεδνκέλνπ φηη ν αξηζκφο ησλ απαληήζεσλ ήηαλ πνιχ κηθξφο ηφζν ζε ζρέζε κε έλα 

επαξθέο γηα ζηαηηζηηθή αλάιεςε δείγκα φζν θαη κε ην κέγεζνο ηεο αγνξάο (2000 

πεξίπνπ, δεο §2.9) νη ηηκέο απηέο είλαη ελδεηθηηθέο θαη δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κε βεβαηφηεηα.  

 

Με βάζε ηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ε αηηία 

ζπκκεηνρήο ζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο δηακνξθψζεθε σο αθνινχζσο: 

 Βειηίσζε ζπλζεθψλ εξγαζίαο 37,2% (§3.3.14) 

 Απφθηεζε γλψζεσλ    32,1% (§3.3.14) 

 Δχξεζε εξγαζίαο   15,4% (§3.3.14) 

Γεδνκέλνπ φηη ν αξηζκφο ησλ απαληήζεσλ ήηαλ πνιχ κηθξφο ηφζν ζε ζρέζε κε έλα 

επαξθέο γηα ζηαηηζηηθή αλάιεςε δείγκα φζν θαη κε ην κέγεζνο ηεο αγνξάο (663.000 

πεξίπνπ, δεο §1.4) νη ηηκέο απηέο είλαη ελδεηθηηθέο θαη δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κε βεβαηφηεηα.  

 

Με βάζε ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ κεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ιφγν ηεο εξγαζίαο θαη 

πξσηαξρηθφο ιφγνο ζπκκεηνρήο ζε απηά είλαη ε βειηίσζε ζησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. 

Ζ ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ελφο ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ (1 ζηνπο 3 

πεξίπνπ) δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαζία αιιά κε πξνζσπηθνχο ιφγνπο. 

Σηο ηηκέο απηέο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ 

εθηίκεζεο ηεο σθέιεηαο πινπνίεζεο κηαο θαηλνηφκνπ δξάζεο ζην αληηθείκελν 

ελδηαθέξνληνο. 

 

4.3.14. Πνηα είλαη ε αγνξαζηηθή δύλακε θάζε νκάδαο 
ζηόρνπ – Δηζόδεκα θαη’ έηνο  

Με βάζε ηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ην εηζφδεκα 

θαη’ έηνο δηακνξθψζεθε σο αθνινχζσο: 

 9.385€ (§3.3.4) 
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Σελ ηηκή απηή ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ 

εθηίκεζεο ηεο σθέιεηαο πινπνίεζεο κηαο θαηλνηφκνπ δξάζεο ζην αληηθείκελν 

ελδηαθέξνληνο. 

 

4.3.15. Πνηα είλαη ε αγνξαζηηθή δύλακε θάζε νκάδαο 
ζηόρνπ – Γαπάλεο γηα θαηάξηηζε θαη’ έηνο  

Με βάζε ηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο νη δαπάλεο γηα 

θαηάξηηζε θαη’ έηνο δηακνξθψζεθαλ σο αθνινχζσο: 

 652€ (§3.3.5) 

Σελ ηηκή απηή ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ 

εθηίκεζεο ηεο σθέιεηαο πινπνίεζεο κηαο θαηλνηφκνπ δξάζεο ζην αληηθείκελν 

ελδηαθέξνληνο. 

 

4.3.16. Πην είλαη ην κέγεζνο θάζε νκάδαο ζηόρνπ – 
Πιήζνο αηόκωλ 

Με βάζε ηελ αλάιπζε ζηελ ελφηεηα (§4.3.2), ην πιήζνο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

δηακνξθψζεθε φπσο παξαθάησ. Κάλνληαο ηελ αλαγσγή ζην αλακελφκελν πιεζπζκφ 

δείγκαηνο νη ηηκέο απηέο γίλνληαη: 

 15-24 εηψλ  133 (§3.2.6)  53.200 

 25-34 εηψλ  145 (§3.2.7)  58.000 

 35-64 εηψλ  146 (§3.2.8)  58.400 

 

Με βάζε ηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην γηα ηνπο θνξείο ην πνζνζηφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πνπ δήισζαλ ηελ εξγαζηαθή ηνπο θαηάζηαζε δηακνξθψζεθε σο 

αθνινχζσο: 

 Δξγαδφκελνη   51% 

 

Με βάζε ηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην γηα ηνπο θνξείο ην πνζνζηφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πνπ δήισζαλ ην θχιν ηνπο δηακνξθψζεθε σο αθνινχζσο: 

 Γπλαίθεο  53% 

 

Γεδνκέλνπ φηη ν αξηζκφο ησλ απαληήζεσλ ήηαλ πνιχ κηθξφο ηφζν ζε ζρέζε κε έλα 

επαξθέο γηα ζηαηηζηηθή αλάιεςε δείγκα φζν θαη κε ην κέγεζνο ηεο αγνξάο (2000 

πεξίπνπ, δεο §2.9) νη ηηκέο απηέο είλαη ελδεηθηηθέο θαη δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κε βεβαηφηεηα. 

Σηο ηηκέο απηέο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ 

εθηίκεζεο ηεο σθέιεηαο πινπνίεζεο κηαο θαηλνηφκνπ δξάζεο ζην αληηθείκελν 

ελδηαθέξνληνο. 

 

4.3.17. Πνηα είλαη ε εμέιημε ηνπ κεγέζνπο θάζε νκάδαο 
ζηόρνπ – Μεηαβνιή ηνπ πιήζνο αηόκωλ θαη’ έηνο 

Με βάζε ηελ αλάιπζε ζηελ ελφηεηα (§4.3.4), ε κεηαβνιή ηνπ πιήζνπο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δηακνξθψζεθε φπσο παξαθάησ.  

 Δηζαγσγηθνχ επηπέδνπ  Γελ Ξέξσ/Γελ Απαληψ (§3.2.4) 

 Βαζηθνχ επηπέδνπ  Σν ίδην(§3.2.4) 

 Δμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ Σν ίδην(§3.2.4) 
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Γηα ηηο νκάδεο ζηφρν κε βάζε ηελ εξγαζηαθή θαηάζηαζε θαη ην θχιν δελ ππήξμαλ 

δεδνκέλα. 

 

Γεδνκέλνπ φηη ν αξηζκφο ησλ απαληήζεσλ ήηαλ πνιχ κηθξφο ηφζν ζε ζρέζε κε έλα 

επαξθέο γηα ζηαηηζηηθή αλάιεςε δείγκα φζν θαη κε ην κέγεζνο ηεο αγνξάο (2000 

πεξίπνπ, δεο §2.9) νη ηηκέο απηέο είλαη ελδεηθηηθέο θαη δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κε βεβαηφηεηα.  

Σηο ηηκέο απηέο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ 

εθηίκεζεο ηεο σθέιεηαο πινπνίεζεο κηαο θαηλνηφκνπ δξάζεο ζην αληηθείκελν 

ελδηαθέξνληνο. 

 

4.3.18. Πνηα είλαη ηα ζεκαηηθά πεδία ελδηαθέξνληνο– 
Αξηζκόο ζπκκεηερόληωλ αλά ζεκαηηθό πεδίν 

Με βάζε ηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ν αξηζκφο 

ζπκκεηερφλησλ αλά ζεκαηηθφ πεδίν δηακνξθψζεθε φπσο παξαθάησ. Κάλνληαο ηελ 

αλαγσγή ζην αλακελφκελν πιεζπζκφ δείγκαηνο νη ηηκέο απηέο γίλνληαη ζηελ κεζαία 

ζηήιε: 

 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα   2 (§3.3.10)   17.000  1.700 

 Ζγεζία θαη Μάλαηδκελη  3 (§3.3.10)   25.500  2.550 

 Πξνγξακκαηηζκφο  18 (§3.3.10)  153.000 15.300 

 ε θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ 50 (§3.3.10)  425.000 42.500 

Οη παξαπάλσ ηηκέο ζα αλαρζνχλ ζε ηηκέο σο πξνο ηνπο θνξείο πινπνίεζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο κε ηελ αλαγσγή πνπ πξνέθπςε ζηελ ελφηεηα (§4.3.1) θαη 

πνπ είλαη 1:10. Άξα θαηαιήγνπκε ζηελ ηειεπηαία ζηήιε 

Σηο ηηκέο απηέο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ 

εθηίκεζεο ηεο σθέιεηαο πινπνίεζεο κηαο θαηλνηφκνπ δξάζεο ζην αληηθείκελν 

ελδηαθέξνληνο. 

 

4.3.19. Πνηνη είλαη νη απαηηνύκελνη πόξνη 

Με βάζε ηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην γηα ηνπο θνξείο νη απαηηνχκελνη πφξνη 

δηακνξθψζεθαλ σο αθνινχζσο: 

 Δξγαηηθφ θφζηνο   (§3.2.23) 

 Λεηηνπξγηθφ θφζηνο   (§3.2.23) 

 Γηαθήκηζε θαη Μάξθεηηλγθ  (§3.2.23) 

 Γελ Ξέξσ/Γελ Απαληψ (§3.2.23) 

Κακία απάληεζε δελ πεξηιάκβαλε ηηο επηινγέο «Άδεηεο ρξήζεο» ή «Δθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ». 

Γεδνκέλνπ φηη ν αξηζκφο ησλ απαληήζεσλ ήηαλ πνιχ κηθξφο ηφζν ζε ζρέζε κε έλα 

επαξθέο γηα ζηαηηζηηθή αλάιεςε δείγκα φζν θαη κε ην κέγεζνο ηεο αγνξάο (2000 

πεξίπνπ, δεο §2.9) νη ηηκέο απηέο είλαη ελδεηθηηθέο θαη δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κε βεβαηφηεηα.  

Σηο ηηκέο απηέο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ 

εθηίκεζεο ηεο σθέιεηαο πινπνίεζεο κηαο θαηλνηφκνπ δξάζεο ζην αληηθείκελν 

ελδηαθέξνληνο. 

 



 129 

4.3.20. Πνηα είλαη ε αλάγθε πνπ θαιύπηνπλ 

Με βάζε ηελ αλάιπζε ζηελ ελφηεηα (§4.3.13), ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο ζπκκεηνρήο 

ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο είλαη ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, ελψ έλαο 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ αθνξά πξνζσπηθνχ ιφγνπο. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ 

πξνθχπηεη φηη νη κηθξφηεξεο ειηθίεο ελδηαθέξνληαη γηα λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο ελψ νη κεγαιχηεξεο γηα λα βειηηψζνπλ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο. 

Σηο ηηκέο απηέο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ 

εθηίκεζεο ηεο σθέιεηαο πινπνίεζεο κηαο θαηλνηφκνπ δξάζεο ζην αληηθείκελν 

ελδηαθέξνληνο. 

 

Κακία απάληεζε δελ πεξηιάκβαλε ηελ επηινγή «Γηαηήξεζε ζέζεσο εξγαζίαο».  

Ζ επηινγή «Κελέο ζέζεηο εξγαζίαο» κεηαβιεηή απηή πξνζδηνξίδνληαλ απφ ηελ πξψηε 

εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηνπο παξαγσγηθνχο θνξείο. Γεδνκέλνπ φηη δελ 

ιάβακε θακία απάληεζε δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί θαη δελ ζα ηελ 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ εθηίκεζεο ηεο 

σθέιεηαο πινπνίεζεο κηαο θαηλνηφκνπ δξάζεο ζην αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο. 

 

4.3.21. Πνηνη είλαη ε ωθέιεηα 

Με βάζε ηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην γηα ηνπο θνξείο ε σθέιεηα 

δηακνξθψζεθε σο αθνινχζσο: 

 Κέξδνο απφ πξνγξάκκαηα εηζαγσγηθνχ επηπέδνπ: ππνινγίδεηαη κε αλαγσγή 

ηεο ηηκήο δηάζεζεο 117€ (§3.2.18) ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ αλά πξφγξακκα (§4.3.2) 133, δειαδή 117*133 = 15.561€. 

 Κέξδνο απφ πξνγξάκκαηα βαζηθνχ επηπέδνπ: ππνινγίδεηαη κε αλαγσγή ηεο 

ηηκήο δηάζεζεο 440€ (§3.2.19) ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

αλά πξφγξακκα (§4.3.2) 145, δειαδή 440*145 = 63.800€. 

 Κέξδνο απφ πξνγξάκκαηα εμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ: ππνινγίδεηαη κε αλαγσγή 

ηεο ηηκήο δηάζεζεο 2.583€ (§3.2.20) ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ αλά πξφγξακκα (§4.3.2) 146, δειαδή 2.583*146 = 377.118€ 

Γεδνκέλνπ ηνπ φηη δελ έρνπκε πνζνηηθά ζηνηρεία θφζηνπο, δελ κπνξνχκε λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηελ σθέιεηα. ε απηφ θαηαηείλεη ην ζπκπέξαζκα ηεο ελφηεηαο 

(§4.3.10) φπνπ ηα ζπιιερζέληα ζηνηρεία γηα ην θέξδνο δελ είλαη αμηφπηζηα. Έηζη, δελ 

ζα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ εθηίκεζεο ηεο 

σθέιεηαο πινπνίεζεο κηαο θαηλνηφκνπ δξάζεο ζην αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο. 

 

Με βάζε ηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην γηα ηνπο θνξείο ε ηθαλνπνίεζε 

δηακνξθψζεθε σο αθνινχζσο: 

 Ηθαλνπνηεηηθή ζε πνζνζηφ 100% 

Σελ ηηκή απηή ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ 

εθηίκεζεο ηεο σθέιεηαο πινπνίεζεο κηαο θαηλνηφκνπ δξάζεο ζην αληηθείκελν 

ελδηαθέξνληνο. 

 

Με βάζε ηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ε ηθαλνπνίεζε 

δηακνξθψζεθε σο αθνινχζσο: 

 Ηθαλνπνηεηηθή ζε πνζνζηφ 50% 

 Οπδέηεξε ζε πνζνζηφ 29,5% 
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Σελ ηηκή απηή ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ 

εθηίκεζεο ηεο σθέιεηαο πινπνίεζεο κηαο θαηλνηφκνπ δξάζεο ζην αληηθείκελν 

ελδηαθέξνληνο. 

 

 

4.3.22. Πνηνη είλαη νη θπξηόηεξνη αληαγωληζηέο 

Με βάζε ην γεγνλφο φηη νη απαληήζεηο ζηα εξσηεκαηνιφγηα είλαη αλψλπκεο δελ 

πξνζδηνξίδεηαη ε ηαπηφηεηα ησλ αληαγσληζηψλ. Δπίζεο, δεδνκέλσλ ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηεο ελφηεηαο (§4.3.10) φηη ηα ζπιιερζέληα ζηνηρεία γηα ην θέξδνο 

δελ είλαη αμηφπηζηα δελ κπνξνχκε λα εμάγνπκε θαλέλα ζπκπέξαζκα γηα ηνλ 

αληαγσληζκφ. Δπίζεο, δεδνκέλνπ ηνπ κηθξνχ πιήζνπο ησλ απαληήζεσλ δελ κπνξνχκε 

λα θάλνπκε θαλέλα ππνινγηζκφ κε αλαγσγή. Έηζη, δελ ζα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ζηελ αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ εθηίκεζεο ηεο σθέιεηαο πινπνίεζεο κηαο 

θαηλνηφκνπ δξάζεο ζην αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο. 

4.3.23. Πνηνο είλαη ν θύθινο εξγαζηώλ ηνπο 

Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ελφηεηαο (§4.3.22) δελ κπνξνχκε λα εμάγνπκε 

θαλέλα ζπκπέξαζκα γηα ηνλ αληαγσληζκφ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα. Δπίζεο, 

δεδνκέλνπ ηνπ κηθξνχ πιήζνπο ησλ απαληήζεσλ δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε θαλέλα 

ππνινγηζκφ κε αλαγσγή. Έηζη, δελ ζα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ εθηίκεζεο ηεο σθέιεηαο πινπνίεζεο κηαο θαηλνηφκνπ 

δξάζεο ζην αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο. 

 

4.3.24. Πνην είλαη ην κεξίδην ηεο αγνξάο πνπ θαηέρνπλ 

Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ελφηεηαο (§4.3.22) δελ κπνξνχκε λα εμάγνπκε 

θαλέλα ζπκπέξαζκα γηα ηνλ αληαγσληζκφ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα. Δπίζεο, 

δεδνκέλνπ ηνπ κηθξνχ πιήζνπο ησλ απαληήζεσλ δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε θαλέλα 

ππνινγηζκφ κε αλαγσγή. Έηζη, δελ ζα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ εθηίκεζεο ηεο σθέιεηαο πινπνίεζεο κηαο θαηλνηφκνπ 

δξάζεο ζην αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο. 

 

4.3.25. Πνην είλαη ην αληαγωληζηηθό ηνπο πιενλέθηεκα 

Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ελφηεηαο (§4.3.22) δελ κπνξνχκε λα εμάγνπκε 

θαλέλα ζπκπέξαζκα γηα ηνλ αληαγσληζκφ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα. Δπίζεο, 

δεδνκέλνπ ηνπ κηθξνχ πιήζνπο ησλ απαληήζεσλ δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε θαλέλα 

ππνινγηζκφ κε αλαγσγή. Έηζη, δελ ζα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ εθηίκεζεο ηεο σθέιεηαο πινπνίεζεο κηαο θαηλνηφκνπ 

δξάζεο ζην αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο. 

 

4.3.26. Πνην είλαη ε γλώκε ηεο αγνξά γηα απηνύο 

Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ελφηεηαο (§4.3.22) δελ κπνξνχκε λα εμάγνπκε 

θαλέλα ζπκπέξαζκα γηα ηνλ αληαγσληζκφ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα. Δπίζεο, 

δεδνκέλνπ ηνπ κηθξνχ πιήζνπο ησλ απαληήζεσλ δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε θαλέλα 

ππνινγηζκφ κε αλαγσγή. Έηζη, δελ ζα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηνπ 
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επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ εθηίκεζεο ηεο σθέιεηαο πινπνίεζεο κηαο θαηλνηφκνπ 

δξάζεο ζην αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο. 

 

 

4.4. Γενίκεςζη ωρ ππορ ηη βαζική επεςνηηέα ςπόθεζη 

Με βάζε ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο θαηαιήμακε ζηηο αθφινπζεο ηηκέο 

ησλ κεηαβιεηψλ: 

Φνξείο πινπνίεζεο δξάζεσλ θαηάξηηζεο 

 «Πιήζνο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο»  

 Δηζαγσγηθνχ επηπέδνπ  615 

 Βαζηθνχ επηπέδνπ  950 

 Δμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ  50 

 

«Μεηαβνιή πιήζνπο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη’ έηνο»  

 Δηζαγσγηθνχ επηπέδνπ  Μηθξφηεξν 

 Βαζηθνχ επηπέδνπ  Σν ίδην 

 Δμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ Σν ίδην 

 

 

«Πιήζνο λέσλ ζεκαηηθψλ πεδίσλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο» 

 Γηα πξψηε θνξά   21 

 

«Πιήζνο ζπκκεηερφλησλ ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο»  

 Δηζαγσγηθνχ επηπέδνπ  133 

 Βαζηθνχ επηπέδνπ  145 

 Δμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ 146 

 

«Μεηαβνιή πιήζνο ζπκκεηερφλησλ ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη’ έηνο»  

 Δηζαγσγηθνχ επηπέδνπ  Γελ Ξέξσ/Γελ Απαληψ 

 Βαζηθνχ επηπέδνπ  Σν ίδην – Μεγαιχηεξν 

 Δμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ Μεγαιχηεξν 

 

«Σηκή δηάζεζεο ζπκκεηνρήο ζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο (κέζε ηηκή)»  

 Δηζαγσγηθνχ επηπέδνπ    117 

 Βαζηθνχ επηπέδνπ    440 

 Δμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ 2.513 

 

«Κχθινο εξγαζηψλ»  

 6.155 ζε ρηιηάδεο € 

 

«Κέξδε πξν θφξσλ θαη απνζβέζεσλ»  

 Με αμηφπηζηεο ηηκέο 

 

«Μεηαβνιή ηηκή δηάζεζεο ζπκκεηνρήο ζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο (κέζε ηηκή) θαη’ 

έηνο»  

 Δηζαγσγηθνχ επηπέδνπ  Σν ίδην 

 Βαζηθνχ επηπέδνπ  Σν ίδην 

 Δμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ Σν ίδην 
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 «Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ αλά ζεκαηηθφ πεδίν»  

 Δηζαγσγηθνχ επηπέδνπ  133 

 Βαζηθνχ επηπέδνπ  145 

 Δμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ 146 

 

«εκαληηθφηεξνο παξάγνληαο θφζηνπο»  

 Δξγαηηθφ θφζηνο 

 Λεηηνπξγηθφ θφζηνο 

 Μάξθεηηλγθ θαη πσιήζεηο 

 

«Δπίηεπμε ζηφρσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο»  

 Βειηίσζε ζπλζεθψλ εξγαζίαο 

 Απφθηεζε γλψζεσλ 

 Δχξεζε εξγαζίαο 

 

πκκεηέρνληεο ζε δξάζεηο θαηάξηηζεο 

«Ζιηθηαθή Οκάδα»  

 15-24 εηψλ 53.200 

 25-34 εηψλ 58.000 

 35-64 εηψλ 58.400 

 

«Φχιν»  

 Γπλαίθεο  53% 

 

«Δξγαζηαθή θαηάζηαζε»  

 Δξγαδφκελνη   51% 

 

Δηζφδεκα ην ηειεπηαίν νηθνλνκηθφ έηνο»  

 9.385€ 

 

«Γαπάλεο γηα θαηάξηηζε ην ηειεπηαίν νηθνλνκηθφ έηνο» 

 652€ 

 

«Θεκαηηθά πεδία»  

 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα   1.700 

 Ζγεζία θαη Μάλαηδκελη  2.550 

 Πξνγξακκαηηζκφο  15.300 

 ε θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ 42.500 

 

«Κφζηνο ζπκκεηνρήο ζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο (κέζε ηηκή)»  

 Δηζαγσγηθνχ επηπέδνπ    0 

 Βαζηθνχ επηπέδνπ  216 

 Δμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ 513 

 

«Πξσηαξρηθφο ζηφρνο απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα»  

 βειηίσζε ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο ζπλζεθψλ 

 

«Δπίηεπμε ηνπ ζηφρνπ»  
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 Ηθαλνπνηεηηθή ζε πνζνζηφ 50% 

 Οπδέηεξε ζε πνζνζηφ 29,5% 

 

Οη κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηνλ αληαγσληζκφ δελ κπφξεζαλ λα πξνζδηνξηζηνχλ απφ 

ηα δεδνκέλα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. 

 

4.5. Σςμπεπάζμαηα έπεςναρ 

Αλαθνξηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζία παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ην επηρεηξεκαηηθφ πιάλν 

εθηίκεζεο ηεο σθέιεηαο πινπνίεζεο κηαο θαηλνηφκνπ δξάζεο ζην αληηθείκελν. 

Αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο παξαηίζεληαη νη βαζηθέο εκπεηξίεο. Απφ ηελ 

δηεμαγσγή ηεο. 

4.5.1. Μέγεζνο 

Με βάζε ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, ην κέγεζνο ηεο αγνξάο ζε πξνγξάκκαηα 

δηακνξθψλεηαη ζηα 646.000 (§4.3.1 κε αλαγσγή ζην αλακελφκελν ζχλνιν ηνπ 

δείγκαηνο). Σν κέγεζνο απηφ, είλαη ηάμεο κεγέζνπο κεγαιχηεξν απφ ην αλακελφκελν, 

θαη θαηά ζπλέπεηα δελ είλαη ξεαιηζηηθά. Άξα δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην 

επηρεηξεκαηηθφ πιάλν εθηίκεζεο ηεο σθέιεηαο πινπνίεζεο κηαο θαηλνηφκνπ δξάζεο 

ζην αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο. 

 

4.5.2. Οκάδα ζηόρνο 

Με βάζε ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, ην κέγεζνο ηεο αγνξάο ζε άηνκα δηακνξθψλεηαη 

ζηα 848.000 άηνκα (§4.3.2 κε αλαγσγή ζην αλακελφκελν ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο). Σν 

κέγεζνο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αβεβαηφηεηα ησλ κεγεζψλ πνπ αλέδεημε ε 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία, είλαη αξθεηά θνληά ζην αλακελφκελν κέγεζνο ησλ 663.000 

αηφκσλ (§1.4). Έηζη θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα κεγέζε είλαη ξεαιηζηηθά 

θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλελδεηθηηθά γηα ην επηρεηξεκαηηθφ πιάλν εθηίκεζεο 

ηεο σθέιεηαο πινπνίεζεο κηαο θαηλνηφκνπ δξάζεο ζην αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ, ε έξεπλα θαηέδεημε 53% φηαλ ε 

αλακελφκελε ηηκή ήηαλ 54%. Έηζη θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην κέγεζνο 

είλαη ξεαιηζηηθφ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ελδεηθηηθά γηα ην επηρεηξεκαηηθφ 

πιάλν εθηίκεζεο ηεο σθέιεηαο πινπνίεζεο κηαο θαηλνηφκνπ δξάζεο ζην αληηθείκελν 

ελδηαθέξνληνο. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ εξγαζηαθή θαηάζηαζε, ε έξεπλα θαηέδεημε φηη 51% (§3.3.3) ήηαλ 

εξγαδφκελνη φηαλ ε αλακελφκελε ηηκή ήηαλ 33%. (§1.4). Απηφ νθείιεηαη ζην 

επηιεθηηθφ δείγκα πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα. Μπνξνχκε ρσξίο βιάβε ηεο 

γεληθφηεηα λα πηνζεηήζνπκε ην κέγεζνο απηφ γηα ην επηρεηξεκαηηθφ πιάλν εθηίκεζεο 

ηεο σθέιεηαο πινπνίεζεο κηαο θαηλνηφκνπ δξάζεο ζην αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο. 

 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη 31% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο ηα απηνρξεκαηνδνηεί (§1.4) ηελ ζηηγκή πνπ απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη 

ην 32,1% (§3.3.14) ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο απνζθνπεί ζε 

πξνζσπηθνχο ιφγνπο. Τπάξρεη δειαδή επαιήζεπζε ηνπ πνζνζηνχ πνπ κεηέρεη ζε 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ρσξίο λα απνζθνπεί λα επεξεάδεη ηελ εξγαζηαθή ηνπ 
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θαηάζηαζε. Μπνξνχκε ρσξίο βιάβε ηεο γεληθφηεηα λα πηνζεηήζνπκε ην κέγεζνο 

απηφ γηα ην επηρεηξεκαηηθφ πιάλν εθηίκεζεο ηεο σθέιεηαο πινπνίεζεο κηαο 

θαηλνηφκνπ δξάζεο ζην αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο. 

 

4.5.3. Θεκαηηθά πεδία 

Με βάζε ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, ηα ζεκαηηθά πεδία ηαπηίδνληαη είλαη ηα 

αλακελφκελα ζε πνζνζηφ 32% κφλν (§4.3.18 κε αλαγσγή ζην αλακελφκελν ζχλνιν 

ηνπ δείγκαηνο). Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ην πεξηνξηζκέλν δείγκα πξνέξρνληαλ απφ 

θνξείο πνπ δελ έρνπλ κεγάιν εχξνο ζεκαηηθψλ πεδίσλ πξνγξακκάησλ Έηζη δελ 

κπνξνχκε λα θαηαιήγνπκε ζε αζθαιέο ζπκπέξαζκα γηα ην επηρεηξεκαηηθφ πιάλν 

εθηίκεζεο ηεο σθέιεηαο πινπνίεζεο κηαο θαηλνηφκνπ δξάζεο ζην αληηθείκελν 

ελδηαθέξνληνο. 

 

4.5.4. Αληαγωληζκόο 

Με βάζε ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, δελ έρνπλ πξνθχςεη δεδνκέλα γηα ηνλ 

αληαγσληζκφ (§4.3.22 - §4.3.26). Έηζη δελ κπνξνχκε λα θαηαιήγνπκε ζε αζθαιέο 

ζπκπέξαζκα γηα ην επηρεηξεκαηηθφ πιάλν εθηίκεζεο ηεο σθέιεηαο πινπνίεζεο κηαο 

θαηλνηφκνπ δξάζεο ζην αληηθείκελν 

 

4.5.5. Δκπεηξία από ηελ έξεπλα 

Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο κε εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ επίπνλε θαη ρξνλνβφξα. Σν 

δπζθνιφηεξν θνκκάηη αθνξνχζε ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ππνςήθησλ ζπκκεηερφλησλ θαη 

ζηελ παξαθίλεζε ηνπο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα. Παξά ηηο επίκνλεο 

πξνζπάζεηεο επηθνηλσλίαο θαη ηηο πξνζσπηθέο επαθέο, ε αληαπφθξηζε ήηαλ ζρεδφλ 

κεδεληθή. Ζ ιηγνζηή ζπκπάζεηα πνπ εηζπξάμακε ζηελ πξνζπάζεηα απηή θαηέιεμε 

ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηεο έξεπλαο πνπ νδήγεζε ζε πξνζαξκνγή εξσηεκαηνινγίσλ. 

Αθφκα θαη ηφηε ε ζπκκεηνρή δελ επδνθίκεζε.  

ε απηφ ζπκβάιεη ην γεγνλφο πσο ε θνπιηνχξα ζηε ρψξα καο είλαη λα κελ 

κνηξάδνληαη ζηνηρεία γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ηνπο, ηδηαίηεξα αλ 

απηά ζρεηίδνληαη κε ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπο ζχζηεκα. Έλα άιιν γεγνλφο είλαη φηη νη 

εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απαηηνχζαλ πιεξνθνξίεο πνπ δχζθνια 

ζπγθεληξψλνληαλ απφ έλα άηνκν κφλν, θαζηζηψληαο ηελ δηάζεζε αξλεηηθή. Σέινο,, 

νη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν ήηαλ ζαθψο πεξηνξηζκέλεο θαη ζπρλά 

ρξεηαδφηαλ εξκελεία γηα λα θαηαζηνχλ ρξήζηκεο ζηελ έξεπλα. 

Παξφια απηά, ε ζε βάζνο αλάιπζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο εμ απνζηάζεσο 

θαηάξηηζεο ζηε ρψξα καο παξείρε κηα ζαθή εηθφλα γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

πξέπεη λα νξγαλσζεί έλα επηρεηξεκαηηθφ ζχζηεκα θαηλνηφκνπ δξάζεο ψζηε λα 

θαηαιήμεη ζε θεξδνθνξία. Απηφ ζα αλαπηχμνπκε ζηελ επφκελε ελφηεηα, κε ηελ 

ζνθία θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ απνθνκίζακε απφ ηελ έξεπλα, πξνθεηκέλνπ λα 

κάζνπκε αλ είλαη πξνζνδνθφξα ε ελαζρφιεζε κε ην αληηθείκελν απηφ. 
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ΜΕΡΟ ΙΙ – ρεδηαζκόο θαη κειέηε πεξίπησζεο εηαηξίαο 

5. ρεδηαζκόο θαη κειέηε πεξίπηωζεο εηαηξίαο 

5.1. Πεπιληπηική Αναθοπά 

Όηαλ νη επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ελ κέζσ θξίζεο εμαλεκίζηεθαλ θαη νη ζπλερείο 

πεξηθνπέο ζηνπο κηζζνχο «ςαιίδηζαλ» ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ηνπ κέζνπ ειιεληθνχ 

λνηθνθπξηνχ, ε αθαδεκία πξνζσπηθήο αλάπηπμεο αλαδήηεζε λα δηαθνξνπνηεζεί απφ 

ηνλ αληαγσληζκφ θαη λα δψζεη πξαγκαηηθή παηδεία & γλψζε κε ζθνπφ ηελ 

πξνζσπηθή απηνβειηίσζε θαη εμέιημε ησλ αλζξψπσλ πξνθεηκέλνπ λα επεκεξνχλ. Σν 

παξαπάλσ κνληέιν ζηεξίδεηαη ζε επηγξακκηθφ νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, αξζνγξαθία 

θαη ζηα θνηλσληθά δίθηπα. Καηφπηλ ζπλελλφεζεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη 

εθπαηδεχζεηο ζε εηαηξηθνχο ρψξνπο γηα ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο. 

Όζνλ αθνξά ην εηαηξηθφ ζρήκα ηεο εηαηξείαο, ζηελ αξρή ε εηαηξεία ζα είλαη Ο.Δ. 

ζηελ νπνία φινη νη ζπληδξπηέο ζα έρνπλ ην ίδην κεξίδην επζχλεο. ηφρνο ηεο εηαηξίαο 

είλαη ζην 5ν έηνο λα έρεη γίλεη Α.Δ. εθφζνλ ζπλεγνξνχλ θαη ηα νηθνλνκηθά ηεο 

ζηνηρεία βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ πνπ έρνπλ γίλεη παξαθάησ. 

Ζ σθέιεηα ησλ απνθνίησλ ζα είλαη νη γλψζεηο, νη δεμηφηεηεο θαη νη ζηάζεηο πνπ ζα 

κπνξέζνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ «έλαλ θαηλνχξγην εαπηφ» έηνηκν λα κεγαινπξγήζεη. 

Σν φξακά είλαη λα κεηαιακπαδεχζνπκε ζην επξχ θνηλφ γλψζεηο θαη πξαθηηθέο, νη 

νπνίεο δε δηδάζθνληαη ζε θαλέλα ζρνιείν ή παλεπηζηήκην, δεκφζην ή ηδησηηθφ, 

γλψζεηο νη νπνίεο ζα ηνπ απνβνχλ ρξήζηκεο θαη ζα ην βνεζήζνπλ λα πνξεπηεί 

απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά ηφζν ζηνλ επαγγεικαηηθφ ζηίβν.  

Ζ επθαηξία έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη απηή ηε ζηηγκή ε αγνξά νδεγείηαη πξνο απηήλ 

ηελ θαηεχζπλζε θαη φηη δελ ππάξρνπλ πνιιέο εηαηξείεο πνπ λα ηθαλνπνηνχλ πιήξσο 

ηελ παξνχζα αλάγθε. Σν κέγεζνο ηεο αγνξάο είλαη κεγάιν, αθνχ ζηε θάζε ηεο 

δεκηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο έρνπκε ην ειιεληθφ θνηλφ, σζηφζν ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ κπνξεί λα κεηαθξαζηεί θαη λα δηδαρζεί ζε φιεο ηηο παγθνζκίσο 

αλαγλσξηζκέλεο γιψζζεο πνπ απνηειεί θαη ζηφρν ην άλνηγκα ζε λέεο αγνξέο κεηά ην 

πέξαο ηεο πεληαεηίαο. 

Ο ξπζκφο αλάπηπμεο είλαη ηαρχηαηνο θαη απφ ηνλ 3ν ρξφλν ιεηηνπξγίαο ζα 

παξνπζηάδνληαη πνζνζηά θεξδνθνξίαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ΚΠΑ εθηηκάηαη ζε 

290.000€. Ο νηθνλνκηθφο απνινγηζκφο πεληαεηίαο δείρλεη φηη ν εζσηεξηθφο 

ζπληειεζηήο απφδνζεο (IRR) ζηελ πεληαεηία είλαη 41%.  

 

5.2. Παποςζίαζη ηηρ Ιδέαρ / Υπηπεζίαρ 

Ζ λέα εηαηξία πνπ ζα θιεζεί λα πινπνηήζεη ην επηρεηξεκαηηθφ πιάλν ζα θαιείηαη 

«TUTORAMATHESIS». Σν φλνκα απεπζχλεηαη ζην εγρψξην θνηλφ πξνζδίδνληαο 

νηθεηφηεηα θαη πξννπηηθή κέζσ ηεο αθνπζηηθήο πξννπηηθήο ηνπ TUT-ORAMA-

THESIS, κε ην πξψην ζπλδεηηθφ λα ζρεηίδεηαη κε ηελ γαιιηθήο πξνέιεπζεο ιέμε tout 

δειαδή ζχλνιν/φιν, ην δεχηεξν ζπλζεηηθφ λα απνδίδεηαη ζηελ ειιεληθή θαη ην 

ηειεπηαίν ζπλζεηηθφ κε ην νπζηαζηηθφ ΘΔΗ. Σαπηφρξνλα ην άθνπζκα έρεη απήρεζε 

θαη ζην δηεζλέο θνηλφ σο TUTOR δειαδή δάζθαινο/θαζνδεγεηήο, ην επηθψλεκα Α 

θαη ε ιέμε ΜΑΣΖΔSIS, δειαδή κάζεζε.  
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θνπφο ηεο TUTORAMATHESIS είλαη λα πξνζειθχζεη ελδηαθεξνκέλνπο πνπ 

απνζθνπνχλ λα δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεη θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπο ζε ζεκαηηθά 

αληηθείκελα πνπ είλαη ρξεζηηθά γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε ή/θαη 

αλέιημε. Ζ πξνζθνξά αμίαο γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο πξνθχπηεη απφ ηελ δπλαηφηεηα 

πηζηνπνίεζεο ησλ ζπνπδψλ ηνπο, πηζηνπνίεζε ε νπνία παξέρεηαη απφ ηνπο πιένλ 

αλαγλσξηζκέλνπο θαη έγθπξνπο θνξείο θαη επηδέρεηαη αλαγλψξηζεο απφ ηνπο 

παξαγσγηθνχο θνξείο. Ζ αλάγθε ηεο αγνξάο γηα εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε εληζρχεη ηελ 

πξννπηηθή απηή, θαζηζηψληαο ηελ ειθπζηηθή απφ θάζε άπνςε. 

Βαζηθφ πξντφλ ηεο TUTORAMATHESIS ζα είλαη νη ππεξεζίεο εμ απνζηάζεσο 

θαηάξηηζεο ζε κνξθή πξνγξακκάησλ. Σα πξνγξάκκαηα ζα δηαθξίλνληαη κε βάζε ην 

ζεκαηηθφ πεξηερφκελν αιιά θαη ην βαζκφ εμεηδίθεπζεο. Σα πξνγξάκκαηα πνπ 

ζηνρεχεη λα πινπνηήζεη ε TUTORAMATHESIS θαηά ηελ εθθίλεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο είλαη (α) Ζγεζία θαη Μάλαηδκελη ζε επίπεδν πξνρσξεκέλσλ 

δεμηνηήησλ, (β) Δπηθνηλσλίαο θαη (γ) ηαηηζηηθή ζε επίπεδν βαζηθψλ δεμηνηήησλ, (ε) 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη (ζη) Πξνγξακκαηηζκφο Ζ/Τ ζε επίπεδν εηζαγσγηθφ. Σα 

πξνγξάκκαηα απηά επηιέρζεθαλ κεηά απφ αλάιπζε ηεο αγνξάο παξνρήο ππεξεζηψλ 

εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο σο ηα επηθξαηέζηεξα ζηελ επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Σα ζεκαηηθά πεδία ζα εκπινπηηζηνχλ κε λέα θαηά ηελ εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο TUTORAMATHESIS κε ζθνπφ ηελ θάιπςε επξχηεξνπ θνηλνχ. Δπίζεο ηα 

πξνγξάκκαηα ζα δηαηίζεληαη ζηελ αξρή ζηελ ειιεληθή αγνξά αιιά αξγφηεξα ζα 

κεηαθξαζηνχλ γηα δηάζεζε θαη ζε δηεζλείο αγνξέο κε πξψην ζηφρν ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ.  

Κάζε πξφγξακκα ζα δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζα απφ θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλε πιαηθφξκα θαη ζε κνξθέο ζπκβαηέο κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

δειαδή ζε θείκελν, παξνπζίαζε, εηθφλα, ήρνο, νπηηθναθνπζηηθφ, πξφγξακκα 

πξνζνκνίσζεο, βάζε δεδνκέλσλ, quiz, αζθήζεηο θιπ. Σα ζηνηρεία απηά ζα 

ζπλδπάδνληαη δνκηθά αθνινχζσο ηνπ δέλδξνπ κάζεζεο θάζε πξνγξάκκαηνο θαη ζα 

δηακνξθψλνληαη ζε καζεζηαθά κνλνπάηηα θαηάιιεια γηα θάζε επίπεδν [23].  

Καηλνηνκία ηεο TUTORAMATHESIS είλαη ε δηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

ζε δηαθξηηά καζεζηαθά κνλνπάηηα επηπξφζζεηα κε βάζε ην πξνθίι θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ εληζρχεηαη ε απηφλνκε 

κάζεζε, θάλνληαο ηε δηαδηθαζία πην εχθνιή γηα ηνπο ξπζκνχο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, 

ρσξίο λα ράλεηαη ε επαθή κε ηνλ εθπαηδεπηή [25]. Ζ θαηλνηνκία απηή ζα 

δηαθνξνπνηήζεη ζεκαληηθά ηα πξντφληα έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ζα εληζρχζεη 

ηελ εηθφλα ηεο TUTORAMATHESIS ζην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ζηα πξνγξάκκαηα απηά ζα κπνξνχλ λα έρνπλ κηα νινθιεξσκέλε 

εκπεηξία κε βάζε ηηο δηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο θαη φρη κηα κεξηθή ιφγν ηεο αζηνρίαο 

ζπληνληζκνχ κε ηνλ κεηξηθφ ξπζκφ πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηεμαγσγήο ησλ 

πξνγξακκάησλ αιιά θαη ηεο ππνζηήξημεο ηνπο κέζα απφ ηα δηαθνξνπνηεκέλα 

κνλνπάηηα κάζεζεο ζα αλαπηπρζεί απφ ηα ζηειέρε ηεο TUTORAMA 

TUTORAMATHESIS THES. Λφγν ηεο θξίζηκεο κάδαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε ηελ εθθίλεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο λέαο 

εηαηξίαο, ηα άηνκα πνπ ζηειερψλνπλ ηελ κάδα δηαρείξηζεο ζα ζπλεηζθέξνπλ ζε απηφ. 

Σν πιηθφ απηφ ζα θαηνρπξσζεί κε έθδνζε ηνπ θαη ηαμηλφκεζε ηνπ ζε βηβιηνζήθε 

(ISSN) θαη ζα απνηειέζεη λαπαξρίδα γηα ηελ πξνβνιή ηνπ πξνθίι ηεο 

TUTORAMATHESIS. 

Πξφζζεηε εθξνή ηεο TUTORAMATHESIS είλαη ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε 

παξαγσγηθνχο θνξείο αλαθνξηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εηδηθνηήησλ ζέζεσλ 
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εξγαζίαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο. Ζ 

αιιειεπίδξαζε κε ηνπο παξαγσγηθνχ θνξείο κπνξεί λα γίλεη ζε κηα πξνζέγγηζε win-

win. Ζ ζπλεξγαζία ζα βαζίδεηαη ζε ζπκθσλίεο πνπ ζα δεζκεχνπλ ηνπο θνξείο έλαληη 

ηνπ αληαγσληζκνχ. Δλαιιαθηηθά, ε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο παξαγσγηθνχ θνξείο 

κπνξεί λα παξέρεηαη κε ηελ κνξθή ζπκβνχινπ, ρσξίο πεξαηηέξσ επηρεηξεκαηηθέο 

δεζκεχζεηο αιιά κε ακνηβή. 

 

5.3. Ομάδα Διασείπιζηρ 

5.3.1. Ννκηθή Μνξθή Δπηρείξεζεο 

Ζ λνκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο πνπ επηιέρζεθε είλαη Οκφξξπζκε Δηαηξεία (ΟΔ), 

πξνθεηκέλνπ ε επζχλε λα κνηξάδεηαη ζε φια ηα κέιε ηεο ζπιινγηθά. Δπίζεο ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη είλαη ζπιινγηθή δηαρείξηζε, θαιχηεξνο δηακνηξαζκφο 

ησλ ξφισλ, ζηελφηεξεο θαη πην νπζηαζηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ πξνο φθεινο 

ηεο εηαηξείαο θαη θπζηθά πνιχ πην απνδνηηθή ζπλεξγαζία. Δπηπιένλ έρεη γίλεη 

πξφβιεςε φηη κε βάζε ηελ εμέιημε θαη ηελ αλάπηπμε πνπ αλακέλεηαη λα έρεη ην 

εγρείξεκά καο, ζε βάζνο πεληαεηίαο, ε λνκηθή κνξθή ηεο ζα κεηαηξαπεί ζε Αλψλπκε 

Δηαηξεία (ΑΔ) πξνθεηκέλνπ λα απνιαχζεη επηπιένλ νθέιε. 

Σν ινγφηππν ηεο λέαο εηαηξίαο ζα θαηαρσξεζεί ζην ΓΔΜΖ θαη ε ηζηνζειίδα ηεο 

εηαηξίαο ζα θαηαρσξεζεί ζηνλ αληίζηνηρν εζληθφ Φνξέα. Παξάιιεια θαη κε ην 

ζθεπηηθφ φηη ζε επφκελε θάζε φπνπ ε επηρείξεζε ζα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε δηεζλήο 

αγνξέο, ζα θαηαρσξεζεί επίζεο ε ηζηνζειίδα γηα ηηο ρψξεο απηέο (π.ρ. .eu θιπ) 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε νκνηνκνξθία ηνπ URL. Σα δηθαηψκαηα ησλ έξγσλ, 

θπξίσο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ αιιά θαη ηνπ ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο, ζα 

πξνζηαηεπζνχλ κε θαηαρψξεζε ζηελ εζληθή βηβιηνζήθε ηφζν σο έληππα φζν θπξίσο 

γηα ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπο (ISBN, ISSN). Με ηνλ ηξφπν ζα πεξηζηαιεί ε αζέκηηε 

δπλακηθή ηνπ αληαγσληζκνχ λα αληηγξάςεη ην πεξηερφκελν. ηελ θαηεχζπλζε απηή 

ζα αλαπηπρζνχλ κέηξα κε λνκηθή εξγαιεηνζήθε πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 

ηαπηφηεηα θαη ε θήκε ηεο λέαο εηαηξίαο. Γεδνκέλνπ ηνπ φηη ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο 

λέαο εηαηξίαο ζα βαζίδεηαη ζε παξνρή ππεξεζηψλ, δελ πξνβιέπεηαη ε έθδνζε 

παηέληαο. Όκσο κε ηελ αλάπηπμε λέαο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο πνπ ζηνρεχεη ε λέα 

εηαηξία ζα ρξεηαζηεί λα αλαηξέμεη ζε αληίζηνηρε κνξθή πξνζηαζίαο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίζεη ην λέν ζχζηεκα παξαγσγήο πνπ ζα εηζάγεη ηφζν εγρψξηα φζν θαη 

δηεζλψο. 

 

5.3.2. Παξνπζίαζε Οκάδαο 

Ζ ηδξπηηθή νκάδαο καο απνηειείηαη απφ έμη άηνκα, θαζέλα απφ ηα νπνία εηδηθεχεηαη 

ζε δηαθνξεηηθφ θιάδν. Ο ζπλδπαζκφο ησλ κειψλ δελ είλαη ηπραίνο θαη έρεη ζαλ 

ζηφρν ηελ θάιπςε φισλ ησλ βαζηθψλ επηζηεκνληθψλ πεξηνρψλ νη νπνίεο είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ νκάδα δηαρείξηζεο απνηειείηαη απφ έμη (6) άηνκα ηα νπνία έρνπλ εκπεηξία ζην 

αληηθείκελν ηεο εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο θαη ζπλεξγαζηεί ζην παξειζφλ ζε 

κηθξφηεξεο θιίκαθαο δξαζηεξηφηεηεο. 

1. Γξ. Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο θαη Μεραληθφο Ζ/Τ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη σο 

επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο ζε πιεηάδα αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ ηεο ρψξαο, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ ηα ηειεπηαία 20 έηε. 

Γηαζέηεη εκπεηξία ζε εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζε, έρεη ζπκκεηάζρεη ζηελ αλάπηπμε 

πξνδηαγξαθψλ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαζψο θαη 

ζηελ πινπνίεζε ηνπ. Δπίζεο έρεη ζπκκεηάζρεη ζηελ αλάπηπμε θαη πινπνίεζε 

ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ. Πέξαλ ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηαο ζπκκεηέρεη ζηελ ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε ινγηζκηθψλ 

πξνγξακκάησλ αιιά θαη ππνδνκψλ κε θχξην ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Οη εξεπλεηηθέο ηνπ πξνηεξαηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ 

ηελ απηφλνκε κάζεζε, ηελ αζθάιεηα δεδνκέλσλ θαη ζπζηεκάησλ θαζψο θαη ηηο 

επηθνηλσλίεο δεδνκέλσλ. 

2. ΜΒΑ χκβνπινο πςειφβαζκσλ ζηειερψλ θαη νκάδσλ πνπ θαηαηάζζεηαη ζηε 

ιίζηα ησλ θνξπθαίσλ 20 ηεο ρψξαο ην 2021. Δίλαη δηαπηζηεπκέλνο εθπαίδεπζεο, 

ζπγγξαθέαο θαη νκηιεηήο κε δηεζλή θήκε θαη αμηνζεκείσηε θαξηέξα σο 

επηρεηξεκαηίαο, αλψηεξν ζηέιερνο θαη ζχκβνπινο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα 

πεξηζζφηεξα απφ 20 ρξφληα. Έρεη ιάβεη ην βξαβείν γηα ηε δεκηνπξγία 

πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο εγεηηθψλ δεμηνηήησλ ζηηο επηρεηξήζεηο. 

3. MSc Οηθνλνκνιφγνο θαη MSc Δθπαηδεπηηθήο Μεζνδνινγίαο κε εκπεηξία ζηελ 

θαηάξηηζε ζε βαζηθέο δεμηφηεηεο γηα δεπηεξνβάζκην θαη ηξηηνβάζκην επίπεδν επί 

κηα δεθαεηία. Πηζηνπνηεκέλνο εθπαηδεπηήο, εμεηδηθεπκέλνο ζε παξνρή 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζε άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Παξάιιεια 

δξαζηεξηνπνηείηαη παξαγσγηθά σο νηθνλνκηθφο ζχκβνπινο θαη ζχκβνπινο 

ζηξαηεγηθψλ επελδχζεσλ κε πξνυπνινγηζκνχο εθαηνκκπξίσλ €. 

4. Γηπισκαηνχρνο Πιεξνθνξηθφο πνπ αζρνιείηαη κε ηε ζρεδίαζε θαη ππνζηήξημε 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ πινπνίεζε δηθηπαθψλ ππνδνκψλ. 

Γξαζηεξηνπνηείηαη γηα πνιιά ρξφληα ζηελ θαηάξηηζε κε εηδίθεπζε ζηα δίθηπα θαη 

ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, πηζηνπνηεκέλνο Cisco εθπαηδεπηήο. 

5. Γξ. Δπξσπατθή ηξαηεγηθή, ΜΒΑ, Γηπισκαηνχρνο ζηε Γηαρείξηζε Αλζξσπίλσλ 

Πφξσλ κε πνιπεηή ζηαδηνδξνκία ζηελ δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ θαη 

πξνγξακκάησλ. Έρεη δηαηειέζεη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνζέιθπζε, πξφζιεςε, 

εθπαίδεπζε, επίβιεςε θαη αμηνιφγεζε ηφζν ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ φζν θαη 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Έρεη ζρεδηάζεη θαη πινπνηήζεη πξνγξάκκαηα δηάρπζεο 

απνηειεζκάησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δηαθήκηζεο ηνπο. Δπίζεο γηα 

ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ κε εγέηεο ηνπ θιάδνπ θαη αλάπηπμε πνιπεπίπεδσλ, 

ζπλεξγαζηψλ ζε παξάδνζε πξνγξακκάησλ, πξαθηηθή άζθεζε, δηαιέμεηο 

πξνζθεθιεκέλσλ, δηδαζθαιία, εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, δξάζεηο κάξθεηηλγθ. Ζ 

ζπλεξγαζία ηνπ κε ην ηκήκα κάξθεηηλγθ γηα ηελ επίβιεςε θαη ηε δηαζθάιηζε 

πνηφηεηαο φισλ ησλ ελεξγεηψλ κάξθεηηλγθ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα παξαπάλσ είρε 

σο απνηέιεζκα ηελ επηηπρεκέλε αλάπηπμε ησλ θνξέσλ κε ηνπο νπνίνπο 

ζπλεξγάζηεθε επί ζεηξά εηψλ 

6. Δθπαηδεπηηθφο ζε ΔΠΑ ΟΑΔΓ, κε εκπεηξία ζε δηνίθεζε ηεο ζρνιήο αιιά θαη 

ηνπ θνξέα. Γηαζέηεη 30 έηε εκπεηξίαο ζηελ θαηάξηηζε εηζαγσγηθψλ δεμηνηήησλ 

θαη 10 έηε δηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο. ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ είλαη ε 

αιιειεπίδξαζε κε ηνπο παξαγσγηθνχο θνξείο αιιά θαη ηνπο ζεζκηθνχο θνξείο 

αλαθνξηθά κε ηελ επηηέιεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο ζρνιήο. Γηνξγάλσζε ην 1
ν
 ζπλέδξην 

δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ ζρνιψλ ην ΟΑΔΓ θαζψο θαη πιεηάδα δξαζηεξηνηήησλ 

δηθηχσζεο κε επηρεηξήζεηο.  
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Ζ παξαπάλσ νκάδα έρεη ζπλεξγαζηεί θαηά κέξε ζε πξνγξάκκαηα ζην παξειζφλ αιιά 

φρη φιε καδί. πλδεηηθφο ηνπο θξίθνο είλαη ε έθεζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ 

αξηζηεία. Ζ νξγάλσζε ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο έρεη ηεξαξρηθή δνκή κε επηθεθαιήο 

θαη κέιε. Ο επηθεθαιήο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ ζπληνληζκνχ θαζψο επίζεο θαη 

επηκέξνπο παξαγσγηθνχ θιάδνπ. Οη θιάδνη ηεο λέαο επηρείξεζεο είλαη: 

 Κιάδνο ππνδνκψλ θαη ινγηζκηθψλ ΣΠΔ 

 Κιάδνο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

 Κιάδνο επηκφξθσζεο  

 Κιάδνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη πειαηνινγίνπ 

 Κιάδνο κάξθεηηλγθ θαη πσιήζεσλ 

 Κιάδνο νηθνλνκηθψλ  

 

5.4. Μάπκεηινγκ & Πωλήζειρ 

5.4.1. Μέγεζνο ηεο αγνξάο 

Ζ επηρεηξεκαηηθή καο ηδέα αθνξά έλα επξχ θάζκα ζηνλ ηνκέα βειηίσζεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ηνπ αηφκνπ, ζπλεπψο απεπζχλεηαη ζε 

πειάηεο-εξγαδφκελνπο ή κε, νη νπνίνη έρνπλ σο ζηφρν ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

απηνβειηίσζε θαη εμέιημεο ηνπο. πλεπψο, ε βάζε ηεο αγνξάο πνπ ζα απεπζπλζνχκε 

είλαη πιαηηά – κε ηελ επξεία έλλνηα – θάηη πνπ καο επηηξέπεη λα θηλεζνχκε ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο γηα ην πξντφλ πνπ ζα δηαζέζνπκε αιιά θαη επηιέγνληαο ζηνρεπκέλα ηηο 

νκάδεο πειαηψλ πνπ ζα απεπζπλζνχκε. Απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην κέγεζνο ηεο 

αγνξάο σο πξνο ηνπο αληαγσληζηέο πνπ παξέρνπλ αληίζηνηρεο ππεξεζίεο. 

Με βάζε ηελ αλάιπζε πνπ θάλακε, ε αγνξά ησλ ελήιηθσλ δηακνξθψλεηαη ζηα 2,5 εθ. 

άηνκα. Απφ απηή ηελ νκάδα ζηνρεχνπκε λα πξνζεγγίζνπκε ην 1‰ δειαδή 2,5 

ρηιηάδεο άηνκα, αλεμάξηεηα απφ θχιν. Πξψηνο ζηφρνο είλαη ε νκάδα αηφκσλ ειηθίαο 

35-65 πνπ απνηειείηαη απφ θαηά θχξην ιφγν εξγαδφκελνπο θαη απφθνηηνπο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Με βάζε ηελ αλάιπζε πνπ θάλακε, απηή ε νκάδα έρεη ηε 

κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο. ε απηφ ζπλεγνξεί ην 

θαιφ γλσζηηθφ ηνπο ππφβαζξν, ε αλάγθε εμέιημεο ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο αιιά θαη ε 

δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο απφ ηνλ θνξέα ζηνλ 

νπνίνλ απαζρνινχληαη. Γεχηεξε νκάδα είλαη ηα άηνκα ειηθίαο 25-34 πνπ απνηειείηαη 

θαηά θχξην ιφγν απφ εξγαδφκελνπο ρσξίο ηίηιν ζπνπδψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

ηελ πεξίπησζε απηή ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζε δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο βαζηθνχ 

επηπέδνπ, ηθαλέο λα πηζηνπνηήζνπλ γηα ηνπο θαηφρνπο ηνπο ηελ ηθαλφηεηα έληαμεο 

ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Σέινο, ε νκάδα ησλ αλειίθσλ απφθνηησλ γπκλαζίνπ νη 

νπνίνη ελδηαθέξνληαη λα απνθηήζνπλ βαζηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα εηζαγσγή 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Μηα άιιε νκάδα ζηφρνο είλαη νη θνξείο απαζρφιεζεο ηεο αγνξάο. Οη θνξείο απηνί 

δεηνχλ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα πιήξσζε ζέζεσλ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο. Ζ 

εμεχξεζε ησλ δεηνχκελσλ εηδηθνηήησλ αληίθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ηεο ρψξαο δελ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο απηέο. Ζ λέα εηαηξία ζθνπεχεη 

λα πξνζεγγίζεη ηνπο θνξείο απαζρφιεζεο κε ζθνπφ ζηελ εμεχξεζε θνηλψλ πεδίσλ 

ελδηαθέξνληνο κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ακθφηεξσλ ησλ κεξψλ. Με ηνλ ηξφπν 
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απηφ, ηα παξερφκελα απφ ηελ λέα εηαηξία πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζα είλαη ζπκβαηά 

κε ηηο αλάγθεο ησλ θνξέσλ απαζρφιεζεο θαη έηζη νη απφθνηηνη ζα έρνπλ ηηο 

δεηνχκελεο εμεηδηθεχζεηο. Οη θνξείο απαζρφιεζεο ζα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ αλάκεζα 

ζηα άηνκα πνπ έρνπλ θαηάιιειε εμεηδίθεπζε ρσξίο ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ ζα δηακνξθσζεί κηα ζπλεξγαζία win-win αλάκεζα ζηνπο θνξείο 

απαζρφιεζεο θαη ζηελ λέα εηαηξία. Σν κέγεζνο ηεο ηξέρνπζαο νκάδαο ζηφρν δελ 

κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ζε απηή ηε θάζε, κηαο θαη ζα πξέπεη πξψηα λα δηακνξθσζεί 

ην παξερφκελν πξντφλ (ζεκαηηθά πεδία) θαη ζηε ζπλέρεηα λα αθνινπζήζεη κηα 

αλάιπζε ηεο ζρεηηθήο αγνξάο γηα ηελ ζπλάθεηα ηεο κε ηα αληηθείκελα απηά. 

Λακβάλνληαο φκσο ππφςε φηη ηα ζεκαηηθά πεδία ελδηαθέξνληνο είλαη ζηελ αηρκή ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηεο θαιήο πξαθηηθήο, ζα κπνξνχζακε λα πξνβιέςνπκε φηη ην 

κέγεζνο ηεο ζα είλαη ζεκαληηθφ. 

 

5.4.2. Ωξηκόηεηα αγνξάο 

Ζ αγνξά ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο είλαη ζεκέιην ζηνηρείν ηεο θνηλσλίαο καο απφ 

αλέθαζελ. ηελ ηζηνξία ηεο ρψξαο ε παηδεία δηαδξακάηηδε πάληα θπξίαξρν ξφιν. 

ήκεξα νη πάξνρνη ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο είλαη πνιινί θαη πνηθίινη. Οη πάξνρνη 

απηνί έρνπλ κεηαηξαπεί ζρεδφλ ζην ζχλνιν ηνπο ζε παξφρνπο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο ρσξίο φκσο λα δηαζέηνπλ ηελ αληίζηνηρε θηινζνθία ή ηνλ θαηάιιειν 

πξνζαλαηνιηζκφ. Έηζη, ε αγνξά εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζήκεξα ζηε ρψξα 

βξίζθεηαη ζε αξρηθφ ζηάδην, παξφιν πνπ έρεη ζεζκνζεηεζεί απφ δεθαεηίαο. Λφγν ηεο 

θνπιηνχξαο ηεο ρψξαο, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έρεη πξνζαλαηνιηζηεί ζηελ 

απφθηεζε ηίηινπ ζπνπδψλ θαη φρη δεμηνηήησλ. ηελ θαηεχζπλζε απηή, ε αγνξά ηεο 

θαηάξηηζεο ζηε ρψξα δελ είλαη ζηνλ ίδην βαζκφ αλεπηπγκέλε φζν ζε άιια θξάηε. ε 

ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ, ε εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζε είλαη κηα αγνξά ζηε ρψξα 

καο πνπ βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο εμέιημεο γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. ε απηφ 

ζπλεγνξεί θαη ε ρακειή δηήζεζε ησλ θνξέσλ απαζρφιεζεο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θνξείο.  

Απεπζπλφκαζηε ζε κία λέα ζρεηηθά αγνξά πειαηψλ απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζηε ρψξα 

καο δελ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε σο έλλνηα απηή ηεο πξνζσπηθήο αμηνιφγεζεο θαη 

εχξεζεο -αξρηθά- ηνπ ηνκέα ή ησλ ηνκέσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο καο πνπ ρξήδνπλ 

βειηίσζε, αλάπηπμε θαη εμέιημε θαη ελ ζπλερεία ηεο ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο κε ηελ 

νπνία απηά ηα άηνκα ζα ην θάλνπλ πξάμε κέζσ ηεο αθαδεκίαο καο. Δπνκέλσο, 

θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ζα ξίμνπκε κεγάιν βάξνο ζηελ επηθνηλσλία κε ηνλ επίδνμν 

πειάηε καο, έηζη ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφο πνηνο ζα είλαη ν ξφινο καο θαη ηί ζα 

θαηαθέξνπκε λα ηνπ δψζνπκε σο εθφδηα ζε πεξίπησζε πνπ απνθαζίζεη λα 

απεπζπλζεί ηειηθά ζε εκάο γηα ηελ βειηίσζε θαη αλάπηπμε ηνπ. 

Οη πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ρψξα θαζψο θαη ε πεξηνξηζκέλε 

θαηαλαισηηθή ηζρχ ησλ λνηθνθπξηψλ θαηφπηλ ηεο πεξηφδνπ πξνζαξκνγήο ηεο ρψξαο 

θέξνπλ ηνπο επίδνμνπο ελδηαθεξφκελνπο ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ζηελ αγνξά 

εθπαίδεπζεο. Έλα πξφγξακκα εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο ην νπνίν πξνζθέξεη ηα 

ερέγγπα γηα επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία πξνζθέξεηαη ζε έλα θφζηνο ην νπνίν είλαη 

αλάινγν ηνπ κεληαίνπ κηζζνχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Δπίζεο ε ζπκκεηνρή ζην 

πξφγξακκα απαηηεί δηάζεζε ρξφλνπ θαη ζπζηεκαηηθή δνπιεηά. Έηζη, καδεχνληαη 

απνζαξξπληηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη δεκηνπξγνχλ θξαγκφ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 

Σέινο, ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο αγνξάο δεκηνπξγεί αλαζθάιεηεο, εηδηθά ζε 

απηνχο πνπ δελ έρνπλ εληαρζεί αθφκα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Ζ λέα εηαηξία ζα 
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πξέπεη λα δηαζθεδάζεη φια ηα πξνβιήκαηα θαη λα πξνζθέξεη κηα πξφηαζε ζειθηηθή 

γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 

 

5.4.3. Δπηινγή νκάδαο-ζηόρνπ 

Ζ επηινγή ηεο νκάδαο ζηφρνπ ζα γίλεη κε βάζε ηελ εθηθηφηεηα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

ηεο λέα εηαηξίαο. Πξσηεχνπζα ζεκαζία ζα δνζεί ζηελ ειηθηαθή νκάδα 25-34 κηαο θαη 

ηα αληηθείκελα θαηάξηηζεο είλαη βαζηθνχ επηπέδνπ γηα θάζε ζεκαηηθφ πεδίν 

ελδηαθέξνληνο, θάηη πνπ θαζηζηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ πην εχθνιε. Δπίζεο, νη παξαγσγηθνί θνξείο έρνπλ επηδείμεη πξνηίκεζε 

ζε πξφζιεςε αηφκσλ κε βαζηθφ επίπεδν γλψζεσλ κηαο θαη κπνξνχλ λα ηνπο 

θαηεπζχλνπλ πην εχθνια ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπο. Σέινο, ππάξρεη πιεηάδα 

πηζηνπνηήζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην βαζηθφ επίπεδν γλψζεσλ γηα θάζε ζεκαηηθφ 

πεδίν θαη απηφ δηαζθαιίδεη ηελ ζπλάθεηα κε ηηο απαηηνχκελεο εμεηδηθεχζεηο. 

Γεπηεξεχνπζα νκάδα ζηφρνο είλαη ε ειηθηαθή νκάδα 35-65 

Γηα λα γίλεη πην ζπγθεθξηκέλν ην πψο ζα δηεηζδχζνπκε ζηελ αγνξά πξέπεη λα 

ηκεκαηνπνηήζνπκε ηηο νκάδεο πειαηψλ καο έηζη ψζηε λα ζπγθεθξηκελνπνηεζεί θαη ε 

ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ πνπ ζα αθνινπζήζνπκε. Ζ πξφηαζε ζα θαιχπηεη γηα 

παξάδεηγκα, αλάγθεο αλζξψπσλ πνπ είλαη άλεξγνη θαη νη νπνίνη γηα αθξηβψο απηφ ην 

ιφγν ζα απεπζπλζνχλ ζε εκάο γηα λα βξνπλ αξρηθά πνην ή πνηα ζηνηρεία κπνξεί λα 

ηνπο ιείπνπλ πνπ ηνπο θάλνπλ πηζαλψο ιηγφηεξν επαξθήο ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ ηειηθά επηιέγνληαη θαη ελ ζπλερεία λα κπνξέζνπλ κέζσ ησλ 

εηδηθψλ καο λα αλαπηχμνπλ απηά ηα ζηνηρεία ή λα ηα ηειεηνπνηήζνπλ ζε ηέηνην βαζκφ 

πνπ ζα ηνπο θάλεη ελ δπλάκεη επηηπρφληεο ζηελ επφκελε ζπλέληεπμε πνπ ζα πεξάζνπλ. 

Μία άιιε νκάδα πειαηψλ είλαη απηνί πνπ ήδε εξγάδνληαη αιιά επηδηψθνπλ ηελ 

πεξαηηέξσ βειηίσζε θαη εμέιημε ηνπο φρη κφλν ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν αιιά 

πλεπκαηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν.  

 

5.4.4. Θέζε ζηελ αγνξά 

Ζ έδξα ζα βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο Αζήλαο ιίγα κέηξα καθξηά απφ ζηαζκφ ηνπ 

κεηξφ αιιά θαη απφ πνιιέο ζηάζεηο ιεσθνξείσλ θάηη πνπ ζα ην θαζηζηά εχθνια 

πξνζβάζηκν ζηνπο πειάηεο. Δπηπιένλ, ην θηήξην φπνπ ζα ζηεγαζηεί είλαη άξηηα 

ζρεδηαζκέλν γηα επαγγεικαηηθέο ρξήζεηο θάλνληαο ην πνιχ-ιεηηνπξγηθφ. 

Ζ εηαηξία ζα δηαζέηεη ηζηφηνπν γηα ηελ πξνβνιή θαη portal γηα ηελ δηάζεζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο κε URL www.tutoramathesis.gr. Ζ ηζηνζειίδα ζα θαηνρπξσζεί θαη κε 

άιιεο επεθηάζεηο (π.ρ. eu) γηα κειινληηθή ρξήζε. Θα δηαζέηεη ζηαηηθφ πεξηερφκελν 

αιιά θαη δπλακηθφ πεξηερφκελν κε γξαθηθφ πεξηβάιινλ ρξήζηε (GUI) ην νπνίν ζα 

πξνζαξκφδεηαη αλάινγα ηνπ ξφινπ ηνπ επηζθέπηε. Ο ξφινο ν νπνίνο ζα πξνθχπηεη κε 

βάζε ην πξνθίι ηνπ επηζθέπηε θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ ζε αηνκηθφ, εηαηξηθφ, 

εθπαηδεπηηθφ θιπ. Μέζα απφ ηελ ζηαηηθή ζειίδα ζα ελεκεξψλεηαη ην επξχ θνηλφ ελψ 

νη εγγεγξακκέλνη ζα ιακβάλνπλ πξνζσπνπνηεκέλε πιεξνθφξεζε. 

Παξάιιεια ζα γίλεη θακπάληα ζην δηαδίθηπν θαη ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα 

πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηεο θήκεο ηεο εηαηξίαο, ζπγθεθξηκέλα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

δηαθεκίζεηο ζε κεραλέο αλαδήηεζεο (π.ρ. Google adds) θαη ινγαξηαζκνί ζε 

επαγγεικαηηθά δίθηπα (π.ρ. LinkedIn Profile TUTORAMATHESIS, LinkedIn Group 

DISTANCE LEARNING) φπνπ ζα αλαξηψληαη ελεκεξψζεηο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο 
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ηεο εηαηξίαο. Παξάιιεια ε εηαηξία ζα δηεθδηθήζεη παξνπζία ζε γεγνλφηα (π.ρ. 

ζπλέδξηα) θαη ζε απνθάζεηο (π.ρ. νκάδα εξγαζίαο) πξνθεηκέλνπ λα εληείλεη ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ παξνπζία ηεο θαη ηαπηφρξνλα λα ηνλψζεη ηελ θήκε 

ηεο. ε απηφ ζα ζπλεηζθέξνπλ ηα κέιε ηεο Οκάδαο Γηαρείξηζεο ιφγν ηνπ πξνθίι ηνπο 

θαη ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο.  

Γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο απφζηαζεο απφ ηνλ αληαγσληζκφ, ε εηαηξία ζα επηδηψμεη 

ζπλεξγαζίεο κε θνξείο φκνξνπ ελδηαθέξνληνο αιιά θαη ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα κε ζηφρν λα αλαπηχμεη ηελ θαηλνηφκν ηεο ηερλνινγία αλαθνξηθά κε ηα 

δηαθνξεηηθά κνλνπάηηα κάζεζεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ηερλνινγίαο αιιά θαη ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σαπηφρξνλα ζα επηδηψμεη λα κειεηήζεη ηελ επίδνζε ηεο 

θαηλνηφκαο ηερλνινγίαο ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο κε ζπγθξηηηθέο κειέηεο ζε νκάδεο 

εθπαηδεπνκέλσλ. Απηφ ζα γίλεη κε βάζε ηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ κειψλ 

ηεο Οκάδαο Γηαρείξηζεο ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πνπ εκπιέθνληαη. 

 

5.4.5. Αλάιπζε αληαγωληζκνύ 

Βάζε ηεο αλάιπζεο πνπ έρνπκε θάλεη ε αγνξά δηαζέηεη 25 ΚΔΓΗΒΗΜ απφ δεκφζηα 

ΑΔΗ, 150 πεξίπνπ δεκφζηα θαη ηδησηηθά ΗΔΚ θαζψο θαη εμεηδηθεπκέλα θέληξα εμ 

απνζηάζεσο θαηάξηηζεο. Οη παξαπάλσ θνξείο πξνζθέξνπλ πξνγξάκκαηα εμ 

απνζηάζεσο θαηάξηηζεο ζε ζεκαηηθά πεδία πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ ζθνπφ ηνπο. 

Μφλν ζηα ΚΔΓΗΒΗΜ ησλ ΑΔΗ κπνξεί θάπνηνο λα βξεη ζεκαηηθά πεδία ηερλνινγηψλ 

αηρκήο ελψ ηα ΗΔΚ απεπζχλνληαη ζηηο εμεηδηθεχζεηο πνπ δεηά ε αγνξά εξγαζίαο. Ζ 

ζπζρέηηζε ηνπο κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο είλαη κεξηθή κηαο 

θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ πξνγξακκάησλ δελ ιακβάλεη ππφςε ηηο εμειίμεηο ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ. Παξφια απηά νη θνξείο απηνί είλαη εδξαησκέλνη ζηελ αγνξά κε 

κεγάιε αλαγλσξηζηκφηεηα απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 

ηε ρψξα δξαζηεξηνπνηνχληαη πιεηάδα νξγαληζκψλ πνπ πξνζθέξνπλ θαηάξηηζε ζε 

εμεηδηθεπκέλα ζεκαηηθά πεδία ηερλνινγηψλ αηρκήο πνπ ρξήδνπλ αλαγλψξηζεο απφ ηελ 

αγνξά εξγαζίαο ηα νπνία φκσο πξαγκαηνπνηνχληαη σο επί ην πιείζηνλ δηα δψζεο. Ζ 

ππνζηήξημε ηνπο ζε κνξθή εμ απνζηάζεσο είλαη δπλαηή ιφγν ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο 

ππνδνκήο θνξέσλ ηεο αιινδαπήο. Σν πεξηερφκελν είλαη ζηαηηθφ αλαθνξηθά κε ην 

καζεζηαθφ κνλνπάηη θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ελ είλαη πάληα ην δφθηκν κηαο θαη 

πξνέξρεηαη απφ παξαγσγηθνχο θαη φρη εθπαηδεπηηθνχο θνξείο. Ζ αλαγλσξηζηκφηεηα 

ηνπο εθπνξεχεηαη ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πξνζθέξνπλ θαη είλαη ζεκαληηθή αιιά ην 

θφζηνο ζπκκεηνρή ζε απηά ζεκαληηθφ. 

Σέινο, νη δηεζλείο πιαηθφξκεο παξνρήο εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο είλαη γλσζηέο θαη 

πξνζβάζηκεο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαζψο ππάξρεη ζηε ρψξα θνπιηνχξα ρξήζεο 

ηνπ δηαδηθηχνπ θαη γλψζεο μέλσλ γισζζψλ. Λφγν ηε θήκεο θαη ηεο 

αλαγλσξηζηκφηεηαο ηνπο πξνζειθχνπλ κεγάιν αξηζκφ ελδηαθεξνκέλσλ ελψ ηνπο 

δηαηεξνχλ κε ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηνπο αιιά θαη ηελ κεγάιε πνηθηιία ζε 

ζεκαηηθά αληηθείκελα. Όκσο ην πεξηερφκελν ηνπο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηαηηθφ, 

ρσξίο ηελ πξνζθνξά δπλαηφηεηαο ελαιιαθηηθνχ καζεζηαθνχ κνλνπαηηνχ. 

ήκεξα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα καο θνξείο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ δηαζχλδεζε 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο κε ηνπο αλαδεηνχληεο εξγαζία. Βαζίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζην 

πξνθίι ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ αηφκσλ γηα λα ζπλάςνπλ ζπλάθεηα θαη λα 

πξνηείλνπλ ζπλεξγαζία. Γελ αμηνινγνχλ φκσο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζε 

εμεηδηθεπκέλα πεδία πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε επίθαηξεο αλάγθεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. 

Οη δηεζλείο πιαηθφξκεο, φπσο ην LinkedIn, έρνπλ πινπνηήζεη έλα ζχζηεκα 
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αμηνιφγεζεο δεμηνηήησλ ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ σο ελδείθηε ζπκβαηφηεηαο 

(recommendation system) κε ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκνζηεχνληαη. Ζ 

TUTORAMATHESIS ζα είλαη ε πξψηε εηαηξία ζηελ ρψξα πνπ ζα έρεη έλα ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ (soft skills) ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπνκέλσλ 

νινθιεξσκέλν κε ην ζχζηεκα εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

θαηάιιεινπ καζεζηαθνχ κνλνπαηηνχ. Απηή ε δηαδηθαζία ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ ησλ θνξέσλ απαζρφιεζεο 

ψζηε λα ιάβεη ρψξα κηα πιήξεο αληηζηνίρεζε ηεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο εξγαζίαο 

βάζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. 

 

Σν κέγεζνο ηεο αγνξάο εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο εθηηκάηαη ζε 2,5 εθ. άηνκα ζηε 

ρψξα. θαη ε νκάδα ζηφρνο απνηειείηαη απφ 2.500 άηνκα (1‰). Οη ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ εηζαγσγηθή θαηάξηηζε ππνινγίδνληαη ζε 150.000 άηνκα πεξίπνπ θαη απφ απηφ 

ηνλ πιεζπζκφ ε νκάδα ζηφρνο είλαη ην 1‰. Αμίδεη πξνζνρήο φηη θαηά κέζν φξν 

απνθνηηνχλ νη κηζνί απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο άξα ην πνζνζηφ απηφ κπνξεί λα 

κεγαιψζεη ξαγδαία φζν απμάλεηαη ε θήκε ηεο λέαο εηαηξίαο. Ο αξηζκφο ησλ εηαηξηψλ 

ηερλνινγίαο αηρκήο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν εγθαηάζηαζεο ηεο λέαο εηαηξίαο 

είλαη ζεκαληηθφο, κεγαιχηεξνο απφ ην κέζν φξν ηεο ρψξαο. Απηή ε ζπγθέληξσζε 

παξαγσγηθψλ θνξέσλ ζην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο ζα δηεπθνιχλεη ηελ ζπλέξγεηα 

κε ηελ λέα εηαηξία. Ζ εηαηξία ζηνρεχεη ζηελ δηεζλή αγνξά επίζεο, αιιά φρη ζηα 

πξψηα βήκαηα ηεο αλάπηπμεο ηεο. 

 

5.5. Σηπαηηγική Μάπκεηινγκ 

5.5.1. Σηκνιόγεζε 

Ζ ηηκνιφγεζε ζα αθνινπζήζεη ηε δηάθξηζε ησλ πξντφλησλ ζε εηζαγσγηθά, βαζηθά 

θαη εμεηδηθεπκέλα δηαθνξνπνηψληαο ηελ ηηκή. Βάζε ηεο αλάιπζεο θφζηνπο, ηα 

εηζαγσγηθά πξνγξάκκαηα ζα θπκαίλνληαη ζηελ ηηκή ησλ 150€ αλά άηνκν, ηα 

πξνγξάκκαηα βαζηθψλ δεμηνηήησλ ζηελ ηηκή ησλ 550€ αλά άηνκν θαη ησλ 

εμεηδηθεπκέλσλ ζηελ ηηκή ησλ 1750€ αλά άηνκν. Οη ηηκέο είλαη αληίζηνηρεο κε ηνλ 

αληαγσληζκφ. 

Πίλαθαο 4 Αλάιπζε θόζηνπο πξνζθεξνκέλσλ πξνγξακκάησλ 

  ΔΗ ΒΑ ΔΞΔΗΓ 

θόζηνο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ  1.500,00 € 4.500,00 € 10.000,00 € 

Ακνηβή εθπαηδεπηή αλά ώξα 15,00 € 22,00 € 30,00 € 

Υξνληθή δηάξθεηα πξνγξάκκαηνο ώξεο 40 60 80 

Υξνληθή δηάξθεηα πξνγξάκκαηνο εκέξεο 5 10 20 

  600,00 € 1.320,00 € 2.400,00 € 
ακνηβή ππεύζπλνπ 
πξνγξάκκαηνο 2.000,00 € 400,00 € 800,00 € 1.600,00 € 

ακνηβή ηερληθνύ ππεύζπλνπ 2.000,00 € 400,00 € 800,00 € 1.600,00 € 

πάγηα ιεηηνπξγηθά 500,00 €    

ελνίθηα 1.500,00 €    

απνζβέζεηο 1.000,00 €    

  2.960,00 € 7.512,00 € 15.730,00 € 

  428,57 € 857,14 € 1.714,29 € 

  3.388,57 € 8.369,14 € 17.444,29 € 

θόζηνο αλά άηνκν  169,43 € 557,94 € 1.744,43 € 
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Αποτελέσματα έρεσνας  133,00€ 440,00€ 2.513,00€ 

 

Σαπηφρξνλα ζα πξνζθέξνληαη ηηκέο γηα νκαδηθά πξνγξάκκαηα θαη ζπλδξνκέο. Σα 

νκαδηθά πξνγξάκκαηα απεπζχλνληαη ζε εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα επηκνξθψζνπλ ηα 

ζηειέρε ηνπο ζε έλα πξφγξακκα θαηά νκάδεο. Οη ζπλδξνκέο απεπζχλνληαη ζε άηνκα 

πνπ ζέινπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα πξνγξάκκαηα. Καη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεη νη ηηκέο λα είλαη ρακειφηεξεο ηεο ηηκήο δηάζεζεο ησλ πξνγξακκάησλ. 

Δθηηκάηαη φηη ε έθπησζε ζηελ ηηκή δηάζεζεο κπνξεί λα αλέιζεη απφ 30% έσο θαη 

50% ιφγν ηεο πξνζδνθίαο ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη αχμεζεο ηεο θαιήο 

θήκεο ηεο εηαηξίαο δηα ηεο δηα ζηφκαηνο δηάδνζεο κε απνηέιεζκα ηελ απμεκέλε 

πξνζέιεπζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα νκαδηθέο ρξήζεηο ησλ ππεξεζηψλ καο ζα δίλεηαη 

έθπησζε 30% γηα ζχλνια άλσ ησλ 10 αηφκσλ, 40% γηα νκάδεο άλσ ησλ 15 αηφκσλ 

θαη 50% γηα άλσ ησλ 20 αηφκσλ. 

Αξρηθά, επηδηψθνπκε γξήγνξε δηείζδπζε ζηελ αγνξά, επνκέλσο ζα νξίζνπκε ρακειέο 

ηηκέο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ρακειφηεξεο απφ απηέο ησλ αληαγσληζηψλ καο. Έηζη ην 

θφζηνο αλά πξφγξακκα ζα μεθηλάεη απφ ηα 70€. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζα δηαηίζεηαη 

δσξεάλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο καδί κε ην νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ελψ ζα παξέρεηαη 

θαη βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Θα αλαπηπρζεί πνιηηηθή 

πίζηεο ησλ πειαηψλ κε πξνζθνξά ζε άιιν πξφγξακκα έλαληη ρακειφηεξνπ 

ηηκήκαηνο απφ ηελ ηηκή δηάζεζεο. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη βαζηθφ 

ζηνηρείν ηεο πνιηηηθήο πίζηεο ηεο εηαηξίαο κηαο θαη κέζσ απηήο ζα απμεζεί ε θήκε 

ηεο εηαηξίαο θαη θαηά ζπλέπεηα ην πειαηνιφγην ηεο. Ζ ηθαλνπνίεζε απηή ζα 

απνηππψλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο θαη ζα ζπλδπάδνληαη κε παξνπζηάζεηο 

(demo) κηθξήο δηάξθεηαο πνπ ζα κπνξνχλ λα βιέπνπλ φινη. Οη επηζθέςεηο ζηελ 

ηζηνζειίδα (views) θαη ν αξηζκφο ησλ ζπλδξνκεηψλ ζηελ πιαηθφξκα καο ζα 

απνηεινχλ δείθηε ηεο απήρεζεο ηεο TUTORAMATHESIS ζηελ αγνξά. 

Όηαλ ε εηαηξία ζα έρεη εγθαζηδξπζεί ζηελ αγνξά νη ηηκέο ζα αλαπξνζαξκνζηνχλ κε 

βάζε ηε θήκε ηεο TUTORAMATHESIS θαη ηελ δπλακηθή ηεο αγνξάο, 

πξνζθέξνληαο ην αλαινγνχλ θέξδνο. Οη ηηκέο απηέο ζα αθνξνχλ ηνπ λένπο πειάηεο 

ελψ γηα νη παιηνί πειάηεο ζα αληηκεησπίδνληαη κε ρακειφηεξεο ρξεψζεηο. 

 

5.5.2. Σόπνο/Πξνώζεζε/Γηείζδπζε ζηνπο πειάηεο 

Κχξην θαλάιη δηάζεζεο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ζα είλαη ην δηαδίθηπν. Μέζα 

απφ δηαδξαζηηθή πιαηθφξκα ζα παξέρεηαη ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν, θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλν γηα λα ππνζηεξίδεη πνιιαπιά καζεζηαθά κνλνπάηηα. Ζ πιαηθφξκα 

ηεο TUTORAMATHESIS ζα πξέπεη λα είλαη νηθεία ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη 

πξνζθηιήο ζηελ αγνξά γηα λα κελ απνηειέζεη εκπφδην έληαμεο ηνπο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Γηα ην ιφγν απηφ επηιέγεηαη ην Moodle σο ηερλνινγία 

αλαθνξάο πάλσ ζηελ νπνία ζα αλαπηπρζεί ε πιαηθφξκα. Δλαιιαθηηθή ιχζε φπσο ην 

BlackBoard είλαη πνιχπινθή θαη αθξηβή γηα ην κέγεζνο θαη ηνλ ζθνπφ ηεο εηαηξίαο. 

Οη πιεξσκέο γηα ηηο εγγξαθέο ζηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο ζπλδξνκέο ζα γίλνληαη 

ειεθηξνληθά. Ζ εηαηξία ζα ζπλάςεη ζχκβαζε κε ην ηξαπεδηθφ ίδξπκα πνπ ζα 

πξνζθέξεη ην κηθξφηεξν δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο γηα ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο θαη 

παξάιιεια δηαζέηεη ζπλέξγηεο κε αληίζηνηρα ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ίδηνπ ζθνπνχ δηεζλψο. Πέξα απφ ηελ δηεπαθή κε ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, ε 

TUTORAMATHESIS ζα αλαπηχμεη κεραληζκφ απνδεκίσζε ζε θξππηνλνκίζκαηα γηα 

ηελ πξνζέιθπζε κηα δπλακηθά αλαπηπζζφκελεο αγνξάο. Σα επίπεδα αζθάιεηαο ησλ 
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πιεξνθνξηαθψλ ππνδνκψλ ζα εληζρπζνχλ θαηάιιεια γηα λα θαιχςνπλ ηηο απαηηήζεηο 

θαη ησλ δχν απηψλ κεραληζκψλ ζπλαιιαγψλ.  

Δπηπξφζζεηα, ε εηαηξία ζα αλαπηχμεη ζρέζεηο κε φκνξνπο θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ κε 

ζθνπφ ηελ αληαιιαγή εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζεκαηηθψλ πεδίσλ πνπ δελ 

θαιχπηεη. Θα ζρεδηάζεη δειαδή έλα ζχζηεκα αληαιιαθηηθήο ζπλεξγαζίαο ην νπνίν 

ζα βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο ακνηβαηφηεηαο γηα ηελ δηείζδπζε ζε λέα ζεκαηηθά πεδία 

γηα ηηο αγνξέο πνπ έρε ήδε πξφζβαζε. Σέινο, ε TUTORAMATHESIS ζα εμειίμεη 

ζχζηεκα επηβξάβεπζεο ψζηε λα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ ζηειερψλ 

επηρεηξήζεσλ δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνρεχνληαο ζηελ ελδπλάκσζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηελ εηαηξία. 

 

Ζ πξνψζεζε ηεο TUTORAMATHESIS ζα ιάβεη ρψξα επίζεο ζην δηαδίθηπν. Αξρηθά 

ζα βαζίδεηαη ζηελ άλεζε ηνπ ρξήζηε ζηελ πιαηθφξκα ψζηε λα ηνπ είλαη επράξηζηε ε 

αιιειεπίδξαζε κε απηή. Ζ δηεπαθή ηνπ ρξήζηε ζα ζρεδηαζηεί ψζηε λα είλαη επλφεηε 

θαη θηιηθή θαη ζα πξνζαξκνζηεί θαηάιιεια ζηηο πξνζσπηθέο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε. 

Δηθνληθέο πεξηεγήζεηο ζηελ πιαηθφξκα θαη ηα παξερφκελα πξνγξάκκαηα ζα 

δεκηνπξγεζνχλ γηα πξνβνιή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο TUTORAMATHESIS θαη ζε 

ζηνρεπκέλα θνηλσληθά δίθηπα φπσο ην LinkedIn. Γηαθεκίζεηο ζα πξνζηεζνχλ ζε 

δεκνθηιείο κεραλέο αλαδήηεζεο (Google ads) θαη ζε ελεκεξσηηθά κέζα (πεξηνδηθά, 

εθεκεξίδεο) αιιά θαη δεκνθηιή επηγξακκηθά παηρλίδηα. Πξνζσπνπνηεκέλε 

πξνζέγγηζε ζα γίλεη ζε εθπξνζψπνπο παξαγσγηθψλ θνξέσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπο 

θαη ηελ αλάιπζε ησλ αλαγθψλ ηνπο. Ζ πξνζέγγηζε ζα γίλεη ηφζν κε ειεθηξνληθά 

κελχκαηα-επηζηνιέο φζν θαη κε επαθέο κέζα απφ εθδειψζεηο. Σέινο, κέζα απφ ηελ 

ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη 

επηηξνπέο ζα δηεθδηθεζεί ε ζπλεξγαζία κε φκνξνπο θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

εκαληηθφ ζηνηρείν ηεο θακπάληαο πξνψζεζεο ηεο TUTORAMATHESIS είλαη ε 

θήκε ηεο εηαηξίαο. Με απηήλ ζα δηεπξχλεη ην κεξίδην ηεο αγνξάο πνπ πξνζεηαηξίδεηαη. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα πξνβιεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπκκεηνρήο ζηα 

πξνγξάκκαηα ηεο εηαηξίαο, δειαδή ε ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ αιιά θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα παξαρζνχλ κειέηεο θαη 

δεκνζηεχκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζε επηζηεκνληθά κέζα θαη κέζα απφ απηά 

εθιατθεπκέλα άξζξα γηα ην απνηειέζκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζε ζην επξχ θνηλφ. 

Παξάιιεια φκσο, γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ 

ζηε ζπλεξγαζία κε ηελ TUTORAMATHESIS ζα αλαπηπρζεί ζχζηεκα επηβξάβεπζεο 

ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ζηειερψλ. Σν ζχζηεκα επηβξάβεπζεο ζα πεξηιακβάλεη 

αληαπνδνηηθά θνππφληα γηα ηα πξνζθεξφκελα πξνγξάκκαηα αιιά θαη κε ρξεκαηηθφ 

αληίθηππν. 

Γηα ηελ επίηεπμε αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ζθνπνχ ηεο TUTORAMATHESIS ζα 

επηδηψμεη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζηαδηνδξνκίαο ησλ απνθνίησλ ηεο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ παξέρνληαη θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηνπο. ηφρνο 

είλαη λα θαηαγξαθεί ε ζεηηθή αληαπφθξηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηνπο απνθνίηνπο 

ησλ πξνγξακκάησλ ηεο εηαηξίαο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα εληζρπζεί ε θήκε ηεο. Ζ 

πξνζέγγηζε απηή είλαη θαη ν βαζηθφο κεραληζκφο πξνζέγγηζεο ησλ νκάδσλ ζηφρν.  
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5.6. Επισειπημαηικό Σύζηημα και Οπγάνωζη  

5.6.1. Δπηρεηξεκαηηθό ύζηεκα 

Ζ TUTORAMATHESIS έρεη σο θχξην αληηθείκελν δξαζηεξηνηήησλ ηελ παξνρή εμ 

απνζηάζεσο θαηάξηηζεο. Πξνυπφζεζε γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ είλαη ε 

αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαηάιιεινπ γηα ηελ εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο. 

Δπίζεο ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ εμ απνζηάζεσο βαζίδεηαη ζηελ επηγξακκηθή 

δηάζεζε ηνπο. Με ην ζθεπηηθφ απηφ απαηηείηαη ε θαηάιιειε σξίκαλζε ησλ ςεθηαθψλ 

ππνδνκψλ θαη πφξσλ πξηλ ηελ δηάζεζε ησλ ππεξεζηψλ. Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο ζα 

πξέπεη λα ζπληνλίδνληαη κε ηηο επίθαηξεο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο πνπ ζα 

απνξξένπλ απφ έξεπλα θαη αλάιπζε ηεο αγνξάο. Ζ δηάζεζε ησλ ππεξεζηψλ ζα 

εκπινπηηζηεί κε δηαδηθαζίεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε αιιά θαη ελίζρπζεο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηνπ κέζα απφ ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία κε ηελ επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ καζεζηαθνχ κνλνπαηηνχ. Ζ ζπλάθεηα ησλ πξνγξακκάησλ κε ζεκαηηθά 

αληηθείκελα πνπ δεηά ε αγνξά εξγαζίαο αιιά θαη πνπ πηζηνπνηνχληαη απφ 

αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο ζα εμαζθαιίζεη ηελ σθέιεηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηα πξνγξάκκαηα. Σν γεγνλφο απηφ, δειαδή ηεο βειηίσζεο ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα πξνγξάκκαηα, ζα απνηειέζεη 

αλαηξνθνδφηεζε ηεο θακπάληαο δηαθήκηζεο ηεο εηαηξίαο, εληζρχνληαο ηελ θήκε ηεο 

θαη ην πειαηνιφγην ηεο. Παξάιιεια, ζα δηακνξθψζεη κηα λέα αγνξά, απηή ησλ 

παξαγσγηθψλ θνξέσλ πνπ ζέινπλ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε εμεηδηθεπκέλα 

ζηειέρε πνπ δελ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά θαη νη νπνίνη είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 

αιιειεπηδξάζνπλ κε ηελ εηαηξία γηα λα επηηχρνπλ ην ζηφρν ηνπο. Ζ εμέιημε θαη 

εδξαίσζε ηεο εηαηξίαο ζηελ εγρψξηα αγνξά ζα επηηξέςεη ηελ κεηάπησζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ζεκαηηθψλ ηεο 

πεξηερνκέλσλ. Μέζα απφ ηηο δηεζλήο επαθέο ηεο ζα κπνξέζεη λα αιιειεπηδξάζεη κε 

φκνξνπο θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ηελ πεξαηηέξσ δηάλζεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο. 

Σέινο, ν κεραληζκφο αληακνηβψλ πνπ ζα αλαπηχμεη ε εηαηξία ζα επηηξέςεη ηελ 

αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε φζνπο αιιειεπηδξνχλ κε ηελ εηαηξία, 

εληζρχνληαο ηελ πίζηε ηνπο ζε απηή. 

Σν επηρεηξεζηαθφ ζχζηεκα ηεο TUTORAMATHESIS πεξηγξάθεηαη ζην αθφινπζν 

ζρήκα: 
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Εηθόλα 6 Επηρεηξεκαηηθό ζύζηεκα TUTORAMATHESIS O.E. 

 

Ζ δηθηπαθή πιαηθφξκα ζα είλαη ηερλνινγίαο Moodle θαηάιιεια δηακνξθσκέλε γηα 

ηελ παξνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο ζε καζεζηαθά 

κνλνπάηηα. Ζ πιαηθφξκα ζα αλαπηπρζεί ζε ίδηεο ππνδνκέο θαη ζα κεηαθεξζεί ζε 

ππνδνκέο ζχλλεθνπ (Cloud) γηα παξαγσγηθή ιεηηνπξγία. Ζ δεκνζηεπκέλε έθδνζε ζα 

δηαηίζεηαη ζε δηάηαμε επαιιειίαο (redundant) ελψ ε έθδνζε ζηελ εηαηξία ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη σο πεξηβάιινλ δνθηκψλ αιιά θαη γηα επηρεηξεζηαθή ζπλέρεηα. Σν 

πεξηβάιινλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί επίζεο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο 

πνιιαπιψλ καζεζηαθψλ κνλνπαηηψλ. Γηεπαθέο πξνο ςεθηαθά πεξηβάιινληα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ παξαγσγηθνχο θνξείο ζα νινθιεξσζνχλ κε ηελ πιαηθφξκα 

γηα λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηα πξνγξάκκαηα λα αλαπηχμνπλ 

ηηο επηζπκεηέο δεμηφηεηεο ζε πεξηβάιινληα εθάκηιια κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

πνπ επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ. Γηεπαθή κε ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ζα νινθιεξσζεί 

επίζεο ζην πεξηβάιινλ Moodle ψζηε λα δηακνξθσζεί έλα θαλάιη ξνήο εζφδσλ. Ζ 

επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο ηεο εηαηξίαο ζα γίλεηαη κε ηζηνζειίδα αιιά θαη κε 

πξνζσπνπνηεκέλα κελχκαηα κέζα απφ ηελ πιαηθφξκα. Δπίζεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

θνηλσληθά δίθηπα θαη ε ζνπίηα εθαξκνγψλ γξαθείνπ γηα ηελ δηαρείξηζεο ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ησλ πειαηψλ. Ζ ηζηνζειίδα ζα αλαπηπρζεί κε ηερλνινγία Wordpress 

ψζηε λα είλαη ζπκβαηή κε ηηο ππνδνκέο ησλ παξφρσλ επηγξακκηθήο θηινμελίαο. Σέινο, 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επηκνξθσηηθνχ κέξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα επηιερζεί 

πξφγξακκα ηειεδηάζθεςεο πνπ είλαη ζπκβαηφ κε ηελ πιαηθφξκα, πηζαλφηαηα ην 

Blue Button γηαηί είλαη απιφ θαη δσξεάλ ζηε ρξήζε. Δλαιιαθηηθά, ζα δηακνξθσζεί 

ην δηδαθηηθφ κέξνο ζε βηληενζθνπεκέλν νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ην νπνίν ζα είλαη 

δηαζέζηκν επηγξακκηθά θαη νινθιεξσκέλν κε ην καζεζηαθφ κνλνπάηη.  

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζα πξέπεη λα είλαη επαξθέο γηα ην επίπεδν ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζην νπνίν απεπζχλεηαη θαη παξάιιεια θαηάιιειν γηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. 

Σν πξφηππν Scorm πεξηγξάθεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ 

δηαηίζεηαη επηγξακκηθά. Πέξαλ απηψλ, ε έληαμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε 

καζεζηαθά κνλνπάηηα απαηηεί ηελ αλαδηάηαμε ηνπ. Καζψο ηα πξνγξάκκαηα 

        

Αλάπηπμε δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο, ηζηνζειίδαο θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

Δκπινπηηζκφο επηγξακκηθήο παξνπζίαο κε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

Πξνψζεζε ηεο εηαηξίαο ζην δηαδίθηπν θαη ζηα θνηλσληθά δίθηπα 

Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο 

Παξαθνινχζεζε ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ θαη αγνξάο 

Απνηίκεζε θαη παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ 

Μεηαθνξά ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ 

πλέξγηεο θαη αληακνηβέο 
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απεπζχλνληαη ζε ηερλνινγίεο αηρκήο, ην δηαηηζέκελν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ελδερνκέλσο 

λα κελ επαξθεί θαη λα απαηηείηαη ε εμέιημε ηνπ ζε βαζκφ πνπ λα ηθαλνπνηεί ην 

πεξίγξακκα ελφο πξνγξάκκαηνο θαη ην ζρεηηθφ καζεζηαθφ κνλνπάηη. ε απηφ ζα 

ζπκβάιεη ε ζπλέξγεηα κε θνξείο ηεο αγνξάο ψζηε ε σξίκαλζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ λα επηηεπρζεί πην γξήγνξα. Ζ ζπλέξγεηα κε φκνξνπο θνξείο ζα επηηξέςεη ηελ 

εηζαγσγή λέσλ ζεκαηηθψλ πεδίσλ κε ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζε ηεο εηαηξίαο ζα απεπζπλζνχλ ζην αλαινγνχλ θνηλφ θαη 

γηα ην ιφγν απηφ ζα επηιερζνχλ ηα θαηάιιεια κέζα. Γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα έσο 24 

εηψλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, δηαθεκίζεηο ζε κεραλέο 

αλαδήηεζεο, ζε ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο θαη ζε επηγξακκηθά παηρλίδηα. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ ζα πιεξνθνξεζνχλ γηα ηελ εηαηξία θαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ψζηε 

λα αλαηξέμνπλ ζε απηέο φηαλ ην επηζπκήζνπλ. Ζ πξνζέγγηζε ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 

25-34 ζα γίλεη κέζα απφ νκάδεο ζε θνηλσληθά δίθηπα κε επαγγεικαηηθή ρξνηά φπσο 

ζην LinkedIn αιιά, κε δηαθεκίζεηο ζε ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο θαη κε 

ζπκκεηνρή ζε εθδειψζεηο. Ζ πξνζέγγηζε ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 35-64 ζα γίλεη κέζα 

απφ θνηλσληθά δίθηπα κε επαγγεικαηηθή ρξνηά φπσο ην LinkedIn, κε δεκνζηεχκαηα 

ζε κέζα ελεκέξσζεο κε επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, θαη απφ ζπλέξγηεο κε 

παξαγσγηθνχο θνξείο. Σέινο νη παξαγσγηθνί θνξείο ζα πξνζεγγηζηνχλ κε ζπκκεηνρή 

ζε εθδειψζεηο, κε ζπλέξγηεο θαη κέζα απφ θνηλσληθά δίθηπα κε επαγγεικαηηθή ρξνηά 

φπσο ην LinkedIn. Ζ πξνζέγγηζε ζα γίλεη θαηά βάζε κε ειεθηξνληθή κνξθή φπνπ ζα 

είλαη δηαζέζηκα ηφζν πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν γηα ηελ εηαηξία θαη ηα δηαηηζέκελα 

πξνγξάκκαηα φζν θαη πξνζνκνηψζεηο ηνπ παξερνκέλνπ πιηθνχ. Έκθαζε ζα δνζεί 

ζηε θηιηθφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο πξνο ην ρξήζηε θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

πξνγξακκάησλ ιφγν ηεο θαηλνηφκνπ πξνζέγγηζεο ηεο πινπνίεζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ. Παξάιιεια, ζα επηζεκαίλεηαη ε ζπλάθεηα ησλ πξνγξακκάησλ κε ηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαη ε δπλαηφηεηα ζπλέξγηαο κε ηνπο παξαγσγηθνχο θνξείο γηα 

επίηεπμε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο σθέιεηαο ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ. 

Ζ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο ζα γίλεηαη κε ρξήζε 

πιαηθφξκαο ηειεθπαίδεπζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πιαηθφξκα Moodle ηεο εηαηξίαο. 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ησλ πξνγξακκάησλ ζα έρεη πξνεηνηκαζηεί απφ ηελ εηαηξία 

ελψ ην δηδαθηηθφ θνκκάηη ζα ππνζηεξίδεηαη απφ θαηάιιειν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνχκελσλ ζηα πξνγξάκκαηα απαηηείηαη ε εγγξαθή 

ηνπο ζηελ πιαηθφξκα. Ζ πξφνδνο ηνπο παξαθνινπζείηαη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε 

ζπλνρή ηεο πξνζπάζεηαο ηνπο κε ην καζεζηαθφ κνλνπάηη. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο 

επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο ζα θαινχληαη νη ζπκκεηέρνληεο λα πξνβνχλ ζε 

πηζηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απέθηεζαλ θαη κέζα απφ ηε 

δηαδηθαζία απηή λα αλαγλσξηζηεί ε αμία ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο θαζψο θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηα πξνγξάκκαηα ηεο εηαηξίαο ζα ζπλδπαζηνχλ γηα λα ηνλίζνπλ ην 

πξνθίι ηεο εηαηξίαο ζηελ αγνξά θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα απμεζεί ε θήκε ηεο. 

Δπίζεο ζα παξαθνινπζείηαη ε ζηαδηνδξνκία ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα λα δηαπηζησζεί ε 

αλαγλψξηζε ηεο αγνξάο ζηηο πηζηνπνηεκέλεο εμεηδηθεχζεηο πνπ απνθνκίδνληαη απφ ηα 

πξνγξάκκαηα ηηο εηαηξίαο. Με κηα παξάιιειε δξάζε ζα παξαθνινπζείηαη θαη ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ απφ ηελ ζηειέρσζε ηεο εμεηδηθεπκέλεο ζέζεο 

απαζρφιεζεο πνπ αλαδεηνχζαλ κε απφθνηηφ ησλ πξνγξακκάησλ ηεο εηαηξίαο. Σέινο, 

ζα δηεξεπλψληαη πεδία ζπλεξγαζίαο ζηελ θαηεχζπλζε αλάπηπμεο λέσλ 

εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ.  
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Ζ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζα γίλεη κε 

δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά θαη εθιατθεπκέλα ςεθηαθά κέζα θαη παξάιιεια δηα 

δψζεο ζε εθδειψζεηο. Με ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ απνζθνπείηαη ε 

ελίζρπζε ηεο θήκεο ηεο εηαηξίαο ζην ρψξν θαη ε αλαδήηεζε ζπλεξγαζηψλ ζε επίπεδν 

εξεπλεηηθφ αιιά θαη παξαγσγηθφ πξνο ηξίηεο ρψξεο. Σαπηφρξνλα ζα απνηειέζεη έλα 

εξγαιείν πξνζέγγηζεο ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ νη αλάγθεο 

ηνπο θαη λα πξνζεγγηζηνχλ θαιχηεξα κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο ππεξεζίεο 

ηεο εηαηξίαο.  

Γηα ηελ δηεπθφιπλζε θαη δηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ πειαηψλ θαη ζπλεξγαηψλ 

ηεο εηαηξίαο ζρεδηάδεηαη έλα πξφγξακκα επηβξάβεπζεο. Σν πξφγξακκα ζα δηαλέκεη 

θνππφληα έθπησζεο γηα ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ηεο TUTORAMATHESIS αιιά 

θαη ζπλεξγαηψλ. Δπίζεο ζα ζρεκαηίζεη έλα κεραληζκφ νηθνλνκηθήο επηβξάβεπζεο κε 

βάζε ηε κέζνδν crowd-sourcing. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα δηαηεξεζεί εληζρπζεί ην 

ελδηαθέξνλ ζπλεξγαζίαο κε ηελ εηαηξία θαη ε πίζηεο ησλ ζπλεξγαηψλ θαη πειαηψλ 

ηεο. 

 

5.6.2. Οξγάλωζε 

Ζ νξγάλσζε ηεο εηαηξίαο ζα έρεη ηελ δνκή ηνπ ζρήκαηνο. Πξφεδξνο ηεο εηαηξίαο ζα 

αλαιάβεη ν ΜΒΑ χκβνπινο ιφγν ηνπ πξνθίι ηνπ θαη ηεο απήρεζεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ ηαρεία αλαγλψξηζε ηεο λέαο εηαηξίαο απφ ηελ αγνξά θαη ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο θήκεο ηεο. Ρφινο ηνπ ζα είλαη επίζεο λα ζπληνλίδεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γ/λζεο Μάξθεηηλγθ θαη Πσιήζεσλ κε ζθνπφ ηελ δηεχξπλζε ηεο 

βάζεο ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κε ηελ εηαηξία. Σελ Γ/λζε Τπνδνκψλ θαη Λνγηζκηθνχ 

ΣΠΔ ζα αλαιάβεη ν Γηπισκαηνχρνο Πιεξνθνξηθήο κε ζθνπφ ηελ δηακφξθσζε θαη 

ππνζηήξημε ιεηηνπξγηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξίαο. Ζ 

εκπεηξία ηνπ ζε ηερλνινγίεο ΣΠΔ ζα επηηαρχλεη ηελ δηήζεζε ηεο ηερλνινγίαο απφ ηα 

κέιε ηεο εηαηξίαο γηα ηελ απνδνηηθφηεξε επηηέιεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο. Σε Γ/λζε 

Δθπαηδεπηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ζα αλαιάβεη ν Γξ. Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο θαη 

Μεραληθφο Ζ/Τ κε ζηφρν ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πιηθφ γηα ηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε αιιά θαη ηελ δηακφξθσζε ηεο ππνδνκήο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

καζεζηαθψλ κνλνπαηηψλ. Σε Γ/λζε Δπηκφξθσζεο ζα αλαιάβεη ν Δθπαηδεπηηθφο 

ΔΠΑ γηα ηελ ακεζφηεξε ζπλεξγαζία θαη παξαθνινχζεζε ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ηελ 

εθπαίδεπζε. Σε Γ/λζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Πειαηνινγίνπ ζα αλαιάβεη ν Γξ. 

Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο, ΜΒΑ κε ζηφρν ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή δηείζδπζε ηεο 

εηαηξίαο ζηελ αγνξά θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο θήκεο ηεο. Σέινο, ν MSc 

Οηθνλνκνιφγνο θαη MSc Δθπαηδεπηηθήο Μεζνδνινγίαο ζα αλαιάβεη ηελ Γ/λζε 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ γηα ηελ απξφζθνπηε ππνζηήξημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

εηαηξίαο. 
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Εηθόλα 7 Οξγαλόγξακκα TUTORAMATHESIS O.E. 

 

5.6.3. Έδξα ηεο εηαηξίαο 

Ζ TUTORAMATHESIS δξαζηεξηνπνηείηαη επηγξακκηθά θαη θαηά ζπλέπεηα δελ 

απαηηείηαη ε θπζηθή πξφζβαζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ. 

Παξφια απηά ρξεηάδεηαη ε θπζηθή ππφζηαζε ηεο εηαηξίαο ψζηε λα γίλεηαη αλαθνξά 

ζε απηή γηα θάζε δήηεκα πνπ αλαθχςεη. Με ηελ πξννπηηθή απηή ε έδξα ηεο εηαηξίαο 

ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη θνληά ζην κεγαιχηεξν ζχλνιν νκάδαο ζηφρνπ ηεο ψζηε λα 

δηεπθνιχλεη θάζε δπλαηή αιιειεπίδξαζε ηνπο. Παξάιιεια, ε TUTORAMATHESIS 

είλαη κηα εηαηξία αηρκήο ηερλνινγίαο πνπ ρξεηάδεηαη πξνβνιή κέζα απφ ην πξνθίι ηεο 

γηα λα πξνζειθχζεη θνηλφ. ηελ θαηεχζπλζε απηή ε έδξα ηεο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη 

ζε έλα ζχγρξνλν θηίξην κε αλάινγε αξρηηεθηνληθή πθή ψζηε λα ηαηξηάδεη κε ην 

επηζπκεηφ ζηπι. Ο ρψξνο ηεο έδξαο ζα πξέπεη λα είλαη επαξθήο γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο TUTORAMATHESIS, δειαδή γηα ηα 6 κέιε ηεο νκάδαο 

δηαρείξηζεο θαη ην πξνζσπηθφ κε ην νπνίν ζα αξρίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ ε έδξα ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε πεξηνρή κε 

ζπγθέληξσζε παξαγσγηθψλ θνξέσλ ζε ηερλνινγίεο αηρκήο αιιά θαη ζπγθέληξσζεο 

πιεζπζκνχ κε ζθνπφ λα κεγηζηνπνηήζεη ηνλ πιεζπζκφ ησλ νκάδσλ ζηφρνπ πνπ 

κπνξεί λα πξνζεγγίζεη. Δπηιέγεηαη ε δψλεο ηεο πξσηεχνπζαο θαη ζπγθεθξηκέλα ε 

πεξηνρή ηνπ Ακαξνπζίνπ σο δψλε κε ηηο πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο ζε ηερλνινγίεο αηρκήο. 

Παξάιιεια ην Μαξνχζη είλαη θνληά ζε θάζε πεξηνρή ηεο νηθηζηηθήο δψλεο ηεο 

Αζήλαο ιφγν ησλ ζπγθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ ηνπ αιιά θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 

(πξναζηηαθφο). Θα αλαδεηεζεί ρψξνο ζχγρξνλν θηίξην γξαθείσλ πνπ δελ βξίζθεηαη 

επί ησλ θεληξηθψλ νδηθψλ αμφλσλ, αιιά ζε παξάδξνκνπο. Θα δηεξεπλεζνχλ νη 

πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε παξαγσγηθνχο θνξείο αιιά πην θνληά ζε εκπνξηθή 

δψλε, κε ην ζθεπηηθφ φηη φπνηνο ζα έξζεη ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο ζα ζπλδπάζεη θαη 

άιιε δξαζηεξηφηεηα. Σέινο, ζα δνζεί έκθαζε ζηε δπλαηφηεηα εχθνιεο δηέιεπζεο θαη 

ζηάζκεπζεο αιιά θαη δηαζχλδεζεο κε ηα ΜΜΔ ψζηε φζνη πξνζέιζνπλ ζηελ έδξα ηε 

εηαηξίαο λα κελ ηαιαηπσξεζνχλ απφ ην θπθινθνξηαθφ θνξηίν. Σέηνηεο πεξηνρέο είλαη 

απηέο ηνπ σξνχ, ηνπ Φαιιηδίνπ θαη ησλ Αλαβξχησλ. 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

Τπνδνκψλ & 

Λνγηζκηθνχ 

ΣΠΔ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

Δθπαηδεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

Δπηκφξθσζεο 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

Αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ & 

Πειαηνινγίνπ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

Μάξθεηηλγθ 

θαη 

Πσιήζεσλ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

Οηθνλνκηθψλ

Τπεξεζηψλ 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ 
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5.6.4. Πξνγξακκαηηζκόο Πξνζωπηθνύ 

Ζ TUTORAMATHESIS είλαη κηα εηαηξία πςειήο ηερλνινγίαο θαη ζθνπεχεη λα 

απηνκαηνπνηήζεη ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο. Οη 

πξνβιεπφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο έρνπλ λα θάλνπλ κε ην παξαγσγηθφ ηεο αληηθείκελν 

θαη δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

 

Πίλαθαο 5 Πξνβιέςεηο πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ 

 Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Ε5 

πγγξαθείο - Εθπαηδεπηέο 0 0 1 1 1 

Πξνγξακκαηηζηέο 1 1 2 2 2 

Μεηαθξαζηέο 0 0 1 1 1 

Γξακκαηεία 1 1 1 1 1 

Λνγηζηήξην 0 0 0 0 1 

Σύνολο 2 2 5 5 6 

 

Ζ εηαηξία θαηά ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο απαηηεί ηελ πξνπαξαζθεπή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ απαηηείηαη ε ππνζηήξημε 

ηεο δξάζεο κε αλζξψπηλν δπλακηθφ. Με ζηφρν ηελ ππνζηήξημε 4-6 λέσλ ζεκαηηθψλ 

πεδίσλ αλά έηνο θαη ηελ ππφζεζε φηη ε πξνπαξαζθεπή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ αλά ζεκαηηθφ πεδίν ρξεηάδεηαη έμη κήλεο, πξνβιέπεηαη ε απαζρφιεζε 

ελφο (1) αηφκνπ κε ηελ αχμεζε ηνπ πειαηνινγίνπ ηεο εηαηξίαο. Παξάιιεια, γηα ηελ 

δηακφξθσζε θαη δηαηήξεζε ηεο πιαηθφξκαο ηεο εηαηξίαο θαηάιιεια γηα ηελ 

πξνζσπνπνηεκέλε παξνρή ππεξεζηψλ αιιά θαη ηεο δπλαηφηεηαο επηινγήο 

δηαθνξεηηθψλ καζεζηαθψλ κνλνπαηηψλ απαηηείηαη αξηζκφο πξνγξακκαηηζηψλ. Απηνί 

ζα βαξχλνληαη επίζεο κε ηελ ιεηηνπξγηθή ππνζηήξημε ηεο ππνδνκήο θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ. Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξίαο ζα 

θαιχπηνληαη κε πεξηζηαζηαθέο ζπκβάζεηο αηφκσλ απφ ηελ αγνξά γηα ηα αληηθείκελα 

πνπ δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο. Καηά ηελ θάζε 

εμάπισζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξίαο ζε δηεζλείο αγνξέο ζα απαηηεζεί ε 

κεηάθξαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη γηα ην ζθνπφ απηφ πξνβιέπεηαη ε 

πξφζιεςε κεηαθξαζηψλ νη νπνίνη ζα έρνπλ εκπεηξία ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

γηα λα απνδψζνπλ ην πεξηερφκελν ζηε πιένλ ζπκβαηή ην κνξθή γηα ηελ αγνξά ζηφρν. 

Σν πξνζσπηθφ ζα ζπκπιεξψζεη ε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαζψο θαη ε ινγηζηηθή 

ππνζηήξημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξίαο. 

 

5.6.5. πλεξγάηεο 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο απαηηείηαη ε παξνπζία ηεο ζην 

δηαδίθηπν θαη ζπγθεθξηκέλα ε θηινμελία ηεο ζε πάξνρν ππεξεζηψλ ζχλλεθνπ (cloud). 

Γηα ηελ ακεζφηεξε πξνζέγγηζε ησλ νκάδσλ ζηφρνπ επηιέγεηαη εγρψξηνο πάξνρνο, ε 

Lamda Helix, ελψ ζα δηεξεπλεζεί ε κεηάβαζεο ζην αληίζηνηρν ηεο Microsoft φηαλ 

απηφ ζα θαηαζηεί ιεηηνπξγηθφ. Ζ πξνκήζεηα ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη ζην κνληέιν IaaS 

κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ θφζηνπο ηεο εηαηξίαο ρσξίο λα 

εθρσξείηαη ν έιεγρνο ηνπ θξίζηκνπ ινγηζκηθνχ κέξνπο. ηνλ ίδην πάξνρν αιιά ζε 

κνληέιν SaaS ζα πινπνηεζεί ε ζπλεξγαζία γηα ηελ θηινμελία ηεο ηζηνζειίδαο ηεο 

εηαηξίαο. Καη γηα ηα δχν πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζα δηακνξθσζεί αξρηηεθηνληθή 

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο θαη επαιιειίαο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 
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επηρεηξεζηαθή ζπλέρεηα. Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο αληίγξαθα ηνπο ζα βξίζθνληαη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ σο cold standby ιχζε θαη 

ηαπηφρξνλα γηα δνθηκέο. 

Ζ πξνψζεζε ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ ζθνπνχ ηεο ζα γίλεη κέζα απφ ην δηαδίθηπν. Θα 

επηδησρζεί ζπλεξγαζία κε επηιεγκέλεο πιαηθφξκεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο ην 

LinkedIn γηα ηελ πην νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ. 

Σαπηφρξνλα ζα ζπλαθζνχλ ζρέζεηο κε κεραλέο αλαδήηεζεο φπσο ε Google γηα 

δηακφξθσζε δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο Moodle δελ απαηηεί 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζπλεξγαζία, φκσο ζα επηδησρζεί ζπλεξγαζία κε ηνπο παξφρνπο 

ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ πξντφληνο. Ζ νινθιήξσζε ζηελ 

πιαηθφξκα πεξηβαιιφλησλ πξνζνκνίσζεο φπσο ηεο Cisco, ηνπ SPSS ή άιισλ 

ινγηζκηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία απαηηεί ηελ 

ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο απηνχο. 

Ζ πινπνίεζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο απαηηεί θαη 

εμεηδηθεπκέλνπο εθπαηδεπηέο. Ζ αλεχξεζε ηνπ πξνθίι ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ ηαηξηάδεη 

κε ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη κηα επίπνλε δηαδηθαζία, αληίζηνηρε απηήο ηεο 

αλαδήηεζεο εξγαζίαο. Γηα ην ιφγν απηφ ε εηαηξία ζα δεκηνπξγήζεη κηα νκάδα ζε 

θνηλσληθά δίθηπα ζηελ νπνία ζα πξνζθαιέζεη λα εληαρζνχλ εθπαηδεπηέο κε θνηλά 

ελδηαθέξνληα θαη κε ην πξφγξακκα επηβξάβεπζεο ζα πξνζπαζήζεη λα δεκηνπξγήζεη 

κηα ραιαξή ζπλνκνζπνλδία ψζηε λα ηνπο αμηνπνηήζεη φηαλ απαηηεζεί.  

Σα θνηλσληθά δίθηπα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ επίζεο γηα ηελ πξνζέγγηζε θαη 

πξνζέιθπζε παξαγσγηθψλ θνξέσλ, αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο 

αλαγθαηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξνγξακκάησλ. Με ζηφρεπζε ηηο εηαηξίεο 

ηερλνινγηψλ αηρκήο ζα επηδησρζεί ε δηακφξθσζε κε ζρέζεσλ θαη δηαηήξεζε ησλ 

επαθψλ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί κηα θξίζηκε κάδα δηάρπζεο ησλ ζθνπψλ ηεο 

εηαηξίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξνγξακκάησλ ηεο. 

Γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο ξνήο ησλ ρξεκάησλ ζα ζπλαθζεί ζπλεξγαζία κε ηξαπεδηθφ 

νξγαληζκφ. Ζ ζρέζε δελ ζα πεξηιακβάλεη κφλν ηελ επηγξακκηθή πιεξσκή αιιά θαη 

ππεξεζίεο ηξαπεδηθήο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο εηαηξίαο. Παξάιιεια 

φκσο ζα επηδησρζεί ζρέζε κε επηρεηξεκαηηθφ άγγειν ζηελ πεξηνρή ησλ 

θξππηνλνκηζκάησλ ν νπνίνο ζα θαζνδεγήζεη ηελ εηαηξία ζηελ αλάπηπμε ζπζηήκαηνο 

ζπλαιιαγήο κε απηά. Μέζα απφ αλάινγε δηαδηθαζία ζα πινπνηεζεί θαη ην ζχζηεκα 

επηβξάβεπζεο ηεο εηαηξίαο, εκπιέθνληαο θαη δηαδηθαζίεο crowd-sourcing. 

 

5.7. Ππόγπαμμα ςλοποίηζηρ 

Ζ πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ζα μεθηλήζεη κε ηελ ζπγθέληξσζε θαη 

επεμεξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηα πέληε ζεκαηηθά πεδία ελδηαθέξνληνο 

θαηά ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξίαο. Σελ εξγαζία απηή ζα θάλνπλ ηα 

κέιε ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο. Ζ δηάξθεηα ηεο είλαη έμη κήλεο αιιά ζηνπο 3 κήλεο ζα 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία γηα κία ζεκαηηθή πεξηνρή πηιφην. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο 

πξνπαξαζθεπήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζα μεθηλήζεη ε αλάξηεζε ηνπ ζηελ 

πιαηθφξκα. Ζ αλάξηεζε ελδερνκέλσο λα εκπινπηηζηεί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο 

δηακφξθσζεο ζε καζεζηαθά κνλνπάηηα. Ζ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο 

αλακέλεηαη λα αγγίμεη ηνλ έλα κήλα. 

Παξάιιεια ζα πξνεηνηκαζηεί ε πιαηθφξκα θαη ε ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο, 

δηαδηθαζία ε νπνία ζα δηαξθέζεη έλα κήλα. Καηφπηλ απηνχ ζα ππάξμεη κηα πεξίνδνο 
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δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο ελφο κελφο. Αθνινχζσο ζα αλαπηπρζνχλ 

δηεπαθέο κε ζπλεξγάηεο-παξφρνπο ππεξεζηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη ηξάπεδεο 

θαζψο θαη ε δνθηκαζηηθή ηνπο ιεηηνπξγία, ε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο πξνβιέπεηαη 

αλ είλαη έλαο κήλαο. Αθνινχζσο ζα αξρίζεη ε πιήξσζε ηεο πιαηθφξκαο κε ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηεο ζεκαηηθήο πεξηνρήο πηιφην, θαη ε δηακφξθσζε ηνπ ζε 

καζεζηαθά κνλνπάηηα, κε δηάξθεηα ελφο κελφο. 

Ζ δπλαηφηεηα πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο κπνξεί λα 

μεθηλήζεη κεηά ην πξψην ηεηξάκελν αιιά ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ηεο ηζηνζειίδαο ζα 

είλαη έηνηκν κεηά ην δεχηεξν κήλα. Ζ πξνζέγγηζε ελδηαθεξνκέλσλ κπνξεί λα 

μεθηλήζεη απφ ην δεχηεξν κήλα κε ζθνπφ λα ζπγθεληξσζεί ν απαηηνχκελνο αξηζκφο 

ελδηαθεξνκέλσλ ψζηε λα πινπνηεζεί ην πξφγξακκα εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο. 

Μέρξη λα παξέιζεη ην πξψην δίκελν, κπνξεί λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία έληαμεο ζε 

θνηλσληθά δίθηπα θαη δηακφξθσζεο ηνπο ψζηε απφ ηνλ πξψην κήλα θαη κέρξη ηνλ 

δεχηεξν λα έρνπλ νινθιεξσζεί νη νκάδεο θαη νη αλαξηήζεηο ζε απηά.  

Οη ζπλεξγαζίεο κε ηνπο παξφρνπο κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή κε 

ζηφρν λα έρνπλ νινθιεξσζεί κέζα ζην πξψην δίκελν. ην δηάζηεκα κεηαμχ δεχηεξνπ 

θαη πέκπηνπ κήλα κπνξεί λα μεθηλήζεη ε επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ γηα λα πξνζιεθζεί 

πξηλ ηελ έλαξμε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ.  

Σν ρξνληθφ ζεκείν ηεο πξψηεο πινπνίεζεο πξνγξάκκαηνο νξίδεηαη πέληε κήλεο απφ 

ηελ έλαξμε δξαζηεξηνηήησλ. Σφηε ζα ιάβεη ρψξα πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο πηιφηνπ 

θαη έθηνηε ζα πινπνηνχληαη πξνγξάκκαηα άκα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ 

αξηζκνχ ελδηαθεξνκέλσλ.  

Σν αθφινπζν δηάγξακκα Gantt πεξηγξάθεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξίαο γηα ην 

πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο. 

 

Εηθόλα 8 Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο TUTORAMATHESIS O.E. (πξώην έηνο) 

 

5.7.1. Κίλδπλνη 

Οη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη ε εηαηξία είλαη ηφζν ελδνγελείο φζν θαη εμσγελείο. 

Απφ ηνπο ελδνγελείο μερσξίδεη ε αδπλακία ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο λα ζπλεξγαζηεί 

αγαζηά ζηα πιαίζηα ηεο εηαηξίαο θαη λα ππάξμεη δηάζπαζε ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο ή 

αθφκα θαη απνρψξεζε κέινπο ηεο. ηελ πεξίπησζε απηή ην εγρείξεκα είλαη 

πηζαλφηεξν λα απνηχρεη κηαο θαη ε δπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

εγρεηξήκαηνο είλαη πνιχ κηθξέο. Ο θίλδπλνο ππάξρεη γηαηί ε νκάδα δελ έρεη 
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ζπλεξγαζηεί ζην ζχλνιφ ηεο μαλά ζην παξειζφλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα αμηνπνηεζεί ε 

πεξίνδνο πξηλ ηελ εθθίλεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, πεξίνδνο πνπ 

ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο ίδξπζεο θαη αδεηνδφηεζεο ηεο, γηα λα 

εξγαζηνχλ καδί ππφ ηελ επίβιεςε ζπκβνχινπ. ηφρνο είλαη λα δηαπηζησζνχλ ηπρφλ 

απνθιείζεηο θαη λα ιεηαλζνχλ πξηλ απηέο θαηαιήμνπλ ζε απνηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο. 

Δπφκελνο θίλδπλνο πξνέξρεηαη απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ εγρεηξήκαηνο, αλ ν ζρεδηαζκφο 

είλαη ππεξαηζηφδνμνο ή ππναπαηζηφδνμνο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ν ππνζέζεηο ζα 

είλαη εζθαικέλεο θαη ε εμέιημε ηεο εηαηξείαο ζα είλαη πνιχ δχζθνιε σο αδχλαηε. Γηα 

ην ιφγν απηφ ζα αλαδεηεζεί ζχκβνπινο κε εκπεηξία ζηελ ζρεηηθή αγνξά γηα λα 

γλσκνδνηήζεη ζρεηηθά. 

εκαληηθφ ζηνηρείν ζηνπο ζηφρνπο ηεο εηαηξίαο είλαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. Αλ 

ε εηαηξία δελ θαηαθέξεη λα αλαπηχμεη ηηο θαηάιιειεο δηεπαθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε ηφηε ζα απσιέζεη ην ζεκαληηθφηεξν 

πιενλέθηεκα ηεο έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα αμηνινγήζεη ην 

ζρεδηαζκφ ηεο θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πηιφηνπ θαη ζα πξνζαξκφζεη 

ηα πξνγξάκκαηα αλαιφγσο.  

Οπζηαζηηθφ ζηνηρείν ηεο επηηπρίαο ηεο εηαηξίαο είλαη ε αληηζηνίρεζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ ησλ πξνγξακκάησλ ηεο κε ζέζεηο εξγαζίαο. Αλ ε παξαγσγηθνί θνξείο 

δελ πηζηνχλ γηα ηελ αμία ησλ απνθνίησλ ησλ πξνγξακκάησλ ηεο εηαηξίαο ηφηε απηή 

δελ έρεη αληηθείκελν χπαξμεο. Ζ ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο παξαγσγηθνχ θνξείο γηα 

ηελ δηαπίζησζε θαη πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εμεηδηθεχζεσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο είλαη 

αθξνγσληαίνο ιίζνο γηα ηελ επηβίσζε ηεο εηαηξίαο αιιά θαη γηα ηελ απνδνηηθή ηνπο 

ιεηηνπξγία. 

 

5.7.2. Δπθαηξίεο  

Ζ αίζζεζε ηνπ πειάηε πσο ε πξνζπάζεηα ηνπ λα επηκνξθσζεί ζα έρεη ηειηθά 

νδεγήζεη ζε επηβξάβεπζε ηνπ είλαη ζεκαληηθή γηα λα απνθαζίζεη λα εληαρζεί ζε 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο. Ζ δπλακηθή ηεο εηαηξίαο λα πξνζθέξεη πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο πνπ αληαλαθινχλ ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο ζπλεηζθέξεη ζε απηή ηελ 

θαηεχζπλζε.  

Ζ ηειηθή απφθαζε έληαμεο ζε έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο έξρεηαη κε ηελ αμηνιφγεζε 

θφζηνπο σθέιεηαο. Σα πξνγξάκκαηα ηεο εηαηξίαο πξνζθέξνληαη ζε αληαγσληζηηθέο 

ηηκέο θαη ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη επηπξφζζεηα είλαη λα αλαδεηρζεί ε πξνζηηζέκελε 

αμία ηνπο απφ ηελ πιεπξά ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ. Ζ ζπλέξγεηα κε ηνπο θνξείο 

απηνχο ζα ελδπλακψζεη ηελ πξννπηηθή απηή. 

Ζ θαηλνηνκία ησλ ελαιιαθηηθψλ καζεζηαθψλ κνλνπαηηψλ ζα αιιάμεη ηηο ζρέζεηο ησλ 

πειαηψλ κε ην ζχζηεκα θαζψο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο απφ απηφ. Ζ αλαβάζκηζε ηεο 

εκπεηξίαο ηνπο, ζπλδπαζκέλε κε βειηησκέλεο επηδφζεηο, ζα επηθέξεη ελζνπζηαζκφ ν 

νπνίνο ζα δηαρπζεί κε ηε κέζνδν απφ ζηφκα ζε ζηφκα, ηελ πην ηζρπξή κεζνδνινγία 

δηαθήκηζεο.  

Ζ θαηλνηνκία ησλ ελαιιαθηηθψλ καζεζηαθψλ κνλνπαηηψλ ζα βνεζήζεη ηελ εηαηξία 

λα γίλεη εγέηεο ζηελ εγρψξηα αγνξά θαη λα ζπλεξγαζηεί κε φκνξνπο θνξείο ηνπ 

εμσηεξηθνχ γηα λα εμειίμεη πεξαηηέξσ ηελ θαηλνηνκία. Απηφ ηελ θαζηζηά εηαηξία 

ηερλνινγηψλ αηρκήο εληζρχνληαο ην πξνθίι ηεο. 
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Σέινο, ε αδπλακία ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο λα ππνζηεξίμεη ηηο 

αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο εθζέηεη πνιιά ρξφληα ηψξα ην παξαγσγηθφ ζχζηεκα ζε 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα. Ζ ζπλέξγεηα κε ηνπο θνξείο απηνχο κέζα απφ έλα 

ζηξαηεγηθφ πιαίζην πξνζφλησλ ζα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε απνηχπσζε ησλ 

αλαγθψλ ηνπο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ζηειέρσζε ηνπο. 

 

5.7.3. Αδπλακίεο 

Απνπζία πιενλαδφλησλ πφξσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο. 

Ζ θαηάζηαζε απηή νδεγεί ζε αδπλακία εθπιήξσζεο ηνπ ζθνπνχ ηεο εηαηξίαο αλ 

κεηαβιεζνχλ νη ζπλζήθεο ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ (π.ρ. νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ). 

Απνπζία θνπιηνχξαο αξηζηείαο απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ θαηάζηαζε απηή 

νθείιεηαη ζε αγθπιψζεηο ηνπ έκςπρνπ δπλακηθνχ ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ νη 

νπνίεο ππνιείπνληαη ησλ αληίζηνηρσλ δηεζλψλ θνξέσλ. Απνηέιεζκα ηεο είλαη ε 

αδπλακία εθπιήξσζεο ηνπ ζθνπνχ ηεο εηαηξίαο. 

Αδπλακία πξνζηαζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο 

ππεξεζηψλ. Λφγν ηνπ άπινπ ησλ αγαζψλ πνπ παξάγεη ε εηαηξία, είλαη δπλαηφ θάπνηνο 

λα ζειήζεη λα ηα νηθεηνπνηεζεί. Έλαο κεραληζκφο αληηκεηψπηζεο ησλ παξαβηάζεσλ 

ησλ πλεπκαηηθψλ θαη εκπνξηθψλ δηθαησκάησλ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ην 

ελδερφκελν απηφ. Λφγν φκσο ην καθξνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο δηθαζηηθήο 

δηαδηθαζίαο, πξνζθηιέζηεξνο ηξφπνο είλαη λα πινπνηεζεί ην ζχζηεκα γξήγνξα θαη 

επηηπρεκέλα ζηελ αγνξά ψζηε λα ηχρεη ηεο αλαγλψξηζεο ηεο. 

 

5.7.4. Γπλαηά ζεκεία 

Σν πξνθίι ηεο εηαηξίαο φπσο αξρηθά δηακνξθψλεηαη απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο 

δηαρείξηζεο αιιά θαη φπσο ζηε ζπλέρεηα εμειίζζεηαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

εηαηξίαο είλαη λέν θαη ειθπζηηθφ γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο.  

Ζ πηζηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο εηαηξίαο απφ δηεζλνχο θήκεο νξγαληζκνχο 

δηεπθνιχλεη ηελ απνξξφθεζε ησλ απνθνίησλ ηεο απφ ηνπο παξαγσγηθνχο θνξείο θαη 

έηζη ηελ θήκε ηεο εηαηξίαο. 

Ζ εηζαγσγή θαηλνηνκίαο ζην ζχζηεκα θαηάξηηζεο ε νπνία εληζρχεη ηελ αίζζεζε θαη 

άξα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ θαηαξηηδφκελνπ ηειηθά απνθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη 

γηα ηα δχν κέξε.  

Ζ ζπλερήο εμέιημε ηεο θαηλνηνκίαο αιιά θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζα 

δηαηεξήζεη ηελ εηαηξία ζηελ εθηίκεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ζα δηεπθνιχλεη ηελ 

αιιειεπίδξαζε καδί ηνπο. 

 

5.7.5. Αζθαιηζηηθά κέηξα 

Με βάζε ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, ε εηαηξία ζα πξέπεη λα αζθαιηζηεί έλαληη 

ηνπ θηλδχλνπ έιιεηςεο πφξσλ ιφγν κεηαβνιήο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ.  

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα αζθαιηζηεί έλαληη αζηηθήο επζχλεο ζε πεξίπησζε αζηνρίαο ησλ 

κέηξσλ αζθάιεηαο πιεξνθνξίαο θαη δηαξξνήο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ 

ζπλεξγαδνκέλσλ κε ηελ εηαηξία. 
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Σέινο ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη έλα ζρέδην αληηκεηψπηζεο ηεο παξαβίαζεο ησλ 

πλεπκαηηθψλ θαη εκπνξηθψλ ηεο δηθαησκάησλ γηα λα πεξηνξίζεη ηελ απψιεηα εζφδσλ. 

 

5.8. Οικονομικά και Χπημαηοδόηηζη 

5.8.1. Πιάλν ρξεκαηνδόηεζεο 

Γηα ησλ πξνυπνινγηζκφ ησλ εζφδσλ ηεο εηαηξίαο ρξεζηκνπνηήζακε ηηο ππνζέζεηο πνπ 

αλαιχζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θαζψο επίζεο φηη ε νκάδα δηαρείξηζεο ζα ακεηθζεί κε 

κέξηζκα επί ησλ εζφδσλ ελψ πξνζθέξεη πιήξε απαζρφιεζε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο εηαηξίαο. Σν πιάλν θηάλεη ζε βάζνο εμαεηίαο γηα λα θαιχςεη θαη ηελ 

κειινληηθή αμία ηεο επηρείξεζεο. Απφ ηελ αλάιπζε ηακεηαθψλ ξνψλ πξνθχπηεη φηη ε 

εηαηξία έρεη ζεκείν θακπήο ηα 3 ρξφληα κε ζπλνιηθή αλάγθε ρξεκαηνδφηεζεο ζηα 

150.000 € πεξίπνπ. 
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Εηθόλα 9 Δηάγξακκα ξνήο εζόδσλ (πξνζέγγηζε Α) 

 

Με αξρηθή επέλδπζε 150.000€ επηηπγράλεη IRR 41% θαη παξνχζα αμία 290.000€. Γηα 

απηά απνηειέζκαηα δελ έρεη δηακνηξαζηεί κέξηζκα ζηελ νκάδα δηαρείξηζεο νχηε 

θέξδε γηα ηνλ επελδπηή. Ζ πξννπηηθή απηή δελ είλαη βηψζηκε αλ ιάβνπκε ππφςε φηη 

νη ακνηβέο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο γηα πιήξε απαζρφιεζε θαη’ έηνο 

αληηζηνηρνχλ ζην πνζφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ρξεκαηνδφηεζε πνπ γίλεηαη άπαμ. 

Δπίζεο ν επελδπηήο πεξηκέλεη θέξδνο απφ ηελ αξρηθή ηνπ επέλδπζε θαη ην νπνίν 

κπνξεί λα δηεθδηθήζεη ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή πξηλ ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο. 

Πίλαθαο 6 Αλαιπηηθόο ινγαξηαζκόο εζόδσλ-εμόδσλ 

TUTORAMATHESIS Ο.Ε. 

Profit & Loss Statement 

         

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

         

Sales        

 Δηζαγωγηθό 2.800 10.640 15.600 19.200 22.000 24.000 27.000 

 Βαζηθό 6.600 19.800 25.800 31.500 36.900 42.000 46.800 

 Δμεηδηθεπκέλν 12.500 50.260 72.000 115.000 168.000 240.000 380.000 

 πκβνπιεπηηθή εηαηξηώλ 0 0 0 0 0 0 0 
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Total sales 21.900 80.700 113.400 165.700 226.900 306.000 453.800 

         

Cost of services provided 2.157 8.421 9.282 12.651 16.287 20.940 26.574 

         

Gross margin 19.743 72.279 104.118 153.049 210.613 285.060 427.226 

 In % of sales 90% 92% 92% 93% 93% 94% 94% 

         

Operating costs        

 Development/Engineering 14.850 19.800 39.601 39.601 39.601 39.601 39.601 

 In % of sales 68% 25% 35% 24% 17% 13% 9% 

 Marketing & Sales 1.314 4.842 6.804 9.942 13.614 18.360 27.228 

 In % of sales 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 

 Administration 51.680 56.558 102.547 103.069 120.842 167.294 168.770 

 In % of sales 236% 70% 90% 62% 53% 55% 37% 

Total operating costs 67.845 81.201 148.951 152.612 174.057 225.254 235.599 

 In % of sales 310% 101% 131% 92% 77% 74% 52% 

         

Operating profit -48.102 -8.922 -44.833 437 36.556 59.806 191.627 

 In % of sales -220% -11% -40% 0% 16% 20% 42% 

         

 Financing expenditure        

 Financing income 0 0 0 0 0 0 0 

         

Profit before tax -48.102 -8.922 -44.833 437 36.556 59.806 191.627 

 Income tax 0 0 0 0 0 0 74.627 

         

Net profit -48.102 -8.922 -44.833 437 36.556 59.806 116.999 

 Income tax -220% -11% -40% 0% 16% 20% 26% 

         

TUTORAMATHESIS Ο.Ε. 

Balance sheet at end of accounting year 

         

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Assets        

Liquid assets        

 Cash -46.680 -61.937 
-

107.469 
-

111.214 -78.974 -23.903 103.382 

 
Net receivables from 
customers 0 6.600 9.450 13.808 18.908 25.500 37.817 

 
Stock/inventory (30, 60 or 
90 days) 3.000 450 600 750 900 1.000 1.000 

Total liquid assets -43.680 -54.887 -97.419 -96.655 -59.165 2.597 142.199 

         

Gross fixed assets 5 5 13 13 16 22 22 

 
Minus cumulated 
depreciation 1 2 5 7 10 13 16 

Net fixed assets 4 3 8 6 6 9 6 

         

TOTAL ASSETS -43.676 -54.884 -97.411 -96.649 -59.159 2.606 142.205 

         

LIABILITIES        

Debt        

Short-term debt        

 
Open third-party invoices 
(creditors) 3.326 1.040 1.396 1.721 2.155 2.764 3.349 

 Provisions for wages 1.100 1.100 3.050 3.050 3.550 4.900 4.900 
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 Provisions for taxes 0 0 0 0 0 0 17.677 

Total short-term debt 4.426 2.140 4.446 4.771 5.705 7.664 25.925 

         

Long-term debt        

 Loans and mortgages 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 

Total long-term debt 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 

         

TOTAL DEBT 124.426 122.140 124.446 124.771 125.705 127.664 146.065 

         

Equity        

 Share capital 0 0 0 0 0 0 0 

 Reserves 0 0 0 0 0 0 3.207 

 Profit/loss carried forward -49.302 -59.423 -105.45 -106.22 -70.864 -12.258 106.901 

Total equity -49.502 -59.823 -106.05 -107.02 -71.864 -13.458 109.243 

         

TOTAL LIABILITIES -49.502 -59.823 -106.05 -107.02 -71.864 -13.458 109.243 

TUTORAMATHESIS Ο.Ε. 

Cash flow calculation 

         

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

         
CASH AT BEGINNING OF 
YEAR 0 72.120 55.663 8.931 3.986 35.026 88.897 

         

Cash inflow        

 Net profit -49.302 -10.122 -46.033 -763 35.356 58.606 119.159 

 
Plus 
depreciation/amortization 1 1 3 2 3 4 2 

Plus changes in:        

 
Liabilities from 
performance 3.326 -2.286 357 324 434 610 584 

 Wage provisions 1.100 0 1.950 0 500 1.350 0 

 Tax provisions 0 0 0 0 0 0 17.677 

 Long-term debt/loans 120.000 0 0 0 0 0 0 

Total cash inflow 75.125 -12.407 -43.724 -436 36.293 60.569 137.563 

         

Cash outflow        

Minus changes in:        

 
Net receivables from 
performance 0 6.600 2.850 4.358 5.100 6.592 12.317 

 Stock 3.000 -2.550 150 150 150 100 0 

 Gross fixed assets 5 0 8 0 3 6 0 

Total cash outflow 3.005 4.050 3.008 4.508 5.253 6.698 12.317 

         

CASH INCREASE/DECREASE 72.120 -16.457 -46.732 -4.945 31.040 53.871 125.246 

         
FINANCING (INCREASE IN 
EQUITY) 0 0 0 0 0 0 3.207 

         

CASH AT END OF YEAR 72.120 55.663 8.931 3.986 35.026 88.897 217.351 

NPV ($120.000) $63.406  $46.567  $668  ($4.169) $25.326  $75.745  $44.727  

IRR 23,79%        
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5.8.2. Πωιήζεηο θαη αλάιπζε επαηζζεζίαο 

Με βάζε ηηο πξνβιέςεηο νη πσιήζεηο ηεο εηαηξίαο δηα κνξθψλνληαη σο αθνινχζσο 

Πίλαθαο 7 Αλάιπζε πιήζνπο πσιήζεσλ θαη’ έηνο 

 1
ν
 έηνο 2

ν
 έηνο 3

ν
 έηνο 4

ν
 έηνο 5

ν
 έηνο 6

ν
 έηνο ΤΝΟΛΟ 

Δηζαγσγηθφ  2 4 6 8 10 12 42 

Βαζηθφ  1 2 3 4 5 6 21 

Δμεηδηθεπκέλν  1 2 3 5 8 12 31 

 Καη πνπ αλαινγνχλ ζε πιήζνο αηφκσλ 420 ηεο νκάδαο ζηφρν ειηθίαο 15-24, 315 ηεο 

νκάδαο ζηφρν ειηθίαο 25-34 θαη 310 ηεο νκάδαο ζηφρν ειηθίαο 35-64. Σα λνχκεξα 

απηά είλαη ζπκβαηά κε ηελ πξφβιεςε πξνζεηαηξηζκνχ ηεο αγνξάο πνπ έγηλε ζηελ 

αξρηθή αλάιπζε. Παξφια απηά ην πιήζνο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ δελ 

αθήλνπλ πεξηζψξηα απνηειεζκαηηθή πινπνίεζεο ηνπ πιάλνπ κε ηηο δεδνκέλεο 

ππνζέζεηο κηαο θαη δελ αξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηελ πξνζδνθψκελε πξφζνδν ηεο 

νκάδαο δηαρείξηζεο. 

Με βάζε απηφ ην δεδνκέλν δελ έρεη έλλνηα ε αλάιπζε επαηζζεζίαο κηαο θαη ηα 

κεγέζε ηελ θαηαζηνχλ αλνχζηα. Ζ κεηαβνιή ησλ αξρηθψλ ππνζέζεσλ θαη εηδηθφηεξα 

ηεο ηηκήο δηάζεζεο ησλ πξνγξακκάησλ δελ είλαη ξεαιηζηηθή κηαο θαη αγνξά δελ έρεη 

πεξηζψξηα λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηκέο κε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε απφ ηνλ 

αληαγσληζκφ. Απφ ηελ άιιε, δελ είλαη δπλαηφλ ε νκάδα δηαρείξηζεο λα απαζρνιείηαη 

πιήξσο γηα ρξφληα ρσξίο λα ακείβεηαη. 

 

5.8.3. Δηζόδεκα, θέξδνο θαη ηζνδύγην πιεξωκώλ 

Γηα πιεξφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ παξαηίζεηαη δηάγξακκα απνηειεζκάησλ 

ρξήζεο. Παξαηεξνχκε φηη ε εμέιημε είλαη εθζεηηθή αιιά ε θεξδνθνξία έξρεηαη κεηά 

ην πέκπην έηνο.  

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 
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Εηθόλα 10 Δηάγξακκα απνηειεζκάησλ ρξήζεο (πξνζέγγηζε Α) 

 

Με βάζε ην παξαπάλσ ε επέλδπζε δελ είλαη ειθπζηηθή κηαο θαη ε ηαρχηεηα 

κεηαβνιήο ηεο ηερλνινγίαο θαζηζηά ηηο αξρηθέο επελδχζεηο ακθίβνιεο κεηά ηελ 

παξέιεπζε ηνπ δηαζηήκαηνο αλαθνξάο. ε απηφ ζπκβάιεη ε ζπκκεηνρή ησλ 

εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζην κεγαιχηεξν βαζκφ ζηελ 
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θεξδνθνξία (72%) αιιά θαη κε ην κεγαιχηεξν θφζηνο παξαγσγήο θαη ηα νπνία 

απαμηψλνληαη πην γξήγνξα αλάινγα κε ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο. Ζ ζπκβνιή ησλ 

ππφινηπσλ πξνγξακκάησλ (εηζαγσγηθψλ, εμεηδηθεπκέλσλ) είλαη πεξηνξηζκέλε θαη δελ 

επαξθεί γηα λα θαιχςεη ηελ βησζηκφηεηα ηεο εηαηξίαο ιφγν ηνπ ηζρπξνχ 

αληαγσληζκνχ θαη ηεο ζπκπίεζεο ησλ ηηκψλ. 

 

5.8.4. Αμία ηεο επηρείξεζεο 

Όπσο αλαθέξακε ε αμία ηεο επηρείξεζεο εθηηκάηαη ζε 290.000€. Απηφ φκσο 

ζπκβαίλεη ρσξίο ην θέξδνο θαη ηελ επηζηξνθή θεθαιαίνπ ηνπ επελδπηή. Αλ 

ππνινγίζνπκε ηελ επηζηξνθή ηνπ θεθαιαίνπ ζην ηέινο ηεο επέλδπζεο θαη έλα 

πνζνζηφ 24% επί ησλ θεξδψλ ηεο εηαηξίαο ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο ζαλ 

επηρεηξεκαηηθά θέξδε ηζνθαηαλεκεκέλν θαη’ έηνο ηφηε ε αμία ηεο επηρείξεζεο ζηελ 

πεληαεηία είλαη κφιηο 82.000€. αθψο ην πεξηζψξην είλαη πεξηνξηζκέλν γηα λα είλαη 

ειθπζηηθφ γηα ηελ πνιππιεζή νκάδα δηαρείξηζεο. 
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ΜΕΡΟ IΙΙ – ΑΝΑΛΤΗ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 

6. Αλάιπζε θαη ζπδήηεζε επί ηωλ απνηειεζκάηωλ 

6.1. Αποηίμηζη ηων επεςνηηικών ςποθέζεων 

Με βάζε ηελ έξεπλα πεδίνπ πνπ πξνεγήζεθε, ε αγνξά ηεο εμ απνζηάζεσο 

θαηάξηηζεο ζηελ ρψξα είλαη ππαξθηή θαη ε δπλακηθή ηεο είλαη ζηάζηκε. Παξφια πνπ 

ην ελδηαθέξνλ ηεο αγνξάο παξακέλεη έληνλν, ε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

ζπνπδψλ είλαη πεξηνξηζκέλε. Απηφ θαζηζηά ηα πξνγξάκκαηα ειθπζηηθά αιιά ρσξίο 

ηθαλέο ζπκκεηνρέο ιφγν ηνπ θφζηνπο. Ζ δπζρέξεηα απηή έρεη εληείλεη ηνλ 

αληαγσληζκφ θαη πεξηνξίζεη ηελ ηηκή δηάζεζεο ζην θφζηνο. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη 

ε αδπλακία παξαγσγήο λέσλ πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ζεκαηηθά πεδία ζηελ αηρκή 

ηεο ηερλνινγίαο θαη άξα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο. Ζ εγρψξηα αγνξά εηζάγεη 

πξνγξάκκαηα απφ πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο αγνξέο θαη ηα πξνζαξκφδεη ζηηο 

αλάγθεο ηεο ηνπηθήο. Σν γεγνλφο απηφ πεξηνξίδεη ην πεξηζψξην θέξδνπο κηαο θαη ηα 

ηνπηθά πξνγξάκκαηα πινπνηνχληαη ζηε ζθηά δηεζλψλ θνξέσλ κε ζεκαληηθή θήκε. 

Ζ αδπλακία αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ επηβαξχλεη θαη ηελ δηαδηθαζία 

ελδπλάκσζεο ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Καζψο νη 

παξαγσγηθνί θνξείο αθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο ηεο αγνξάο, νη αλάγθεο ηνπο 

εζηηάδνληαη ζε ζέκαηα αηρκήο ηεο ηερλνινγίαο. Ζ ηθαλφηεηα ηεο εγρψξηαο αγνξάο λα 

επελδχζεη ζε αλάπηπμε λέσλ πξνγξακκάησλ πξνζθξνχεη ζηελ θεξδνθνξία θαη άιια 

ζηελ βησζηκφηεηα ηνπο. Απνηέιεζκα είλαη νη παξαγσγηθνί θνξείο λα απεπζχλνληαη ζε 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ δελ απνθνηηά απφ ηηο δνκέο θαηάξηηζεο ηεο ρψξαο. Ζ 

θαηάζηαζε απηή επηηείλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην πιένλ ηθαλφ εξγαηηθφ δπλακηθφ 

ηεο ρψξαο βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθφ θαη γηα ην ιφγν απηφ πηνζεηήζεθε ην κέηξν 

αληηκεηψπηζεο ηνπ brain-drain. Με ην κέηξν απηφ ζα επαλέιζεη ζηελ ρψξα εξγαηηθφ 

δπλακηθφ κε εμεηδίθεπζε ζηηο ηερλνινγίεο αηρκήο, εληζρχνληαο ην θχθιν εξγαζηψλ 

ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ. Σελ ίδηα ζηηγκή φκσο αλαηξεί ην ξφιν ησλ θνξέσλ 

θαηάξηηζεο ιφγν κε εμεηδίθεπζεο ζηα δεηνχκελα αληηθείκελα ηεο αγνξάο. 

Ζ εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζε έρεη έλλνηα γηα ηα άηνκα πνπ δελ κπνξνχλ λα 

κεηαθηλεζνχλ πξνο ηα εθπαηδεπηηθά θέληξα, θαη πνπ ζπλήζσο είλαη εξγαδφκελνη. Γηα 

ηα άηνκα απηά ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο είλαη ε βειηίσζε ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο 

θαη πεξηκέλνπλ απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα λα επηβξαβεπζνχλ ζηελ 

θαηεχζπλζε απηή. Ζ πηζηνπνίεζε ησλ ζπνπδψλ είλαη ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα απηή ηελ επηβξάβεπζε. Παξφια απηά, ε δνκή θαη ε ζηφρεπζε ησλ πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο πνπ δηαηίζεληαη ζήκεξα δελ ππνζηεξίδνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

θαηεχζπλζε απηή επαξθψο. Ζ δπλαηφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο λα έρνπλ κηα νινθιεξσκέλε εκπεηξία αμηνπνηψληαο ηηο ΣΠΔ γηα λα 

δηακνξθψζνπλ ην δηθφ ηνπο ξπζκφ κάζεζεο είλαη πξσηαξρηθή γηα ηελ ελδπλάκσζε 

ηεο πηζαλφηεηαο επηηπρίαο ηνπο. Ζ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί κε 

πνιιαπιά καζεζηαθά κνλνπάηηα ηνπ ελδεδεηγκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

Ζ δπλαηφηεηα επηβξάβεπζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

έξρεηαη ζπλήζσο κεηά απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, δειαδή δελ ην απνιακβάλεη ην 

ρξφλν πνπ ζπκβαίλεη. Γηα λα εληαζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη 

ζπλεξγαηψλ ησλ θνξέσλ θαηάξηηζεο ρξεηάδεηαη έλα ζχζηεκα επηβξάβεπζεο κε άκεζν 

αληίθηππν. Απηφ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ην ζηφρν θαη ζθνπφ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

λα βαζηζηεί ζηελ ζπιινγή θαη αλαδηαλνκή πφξσλ κε ηε κέζνδν ηνπ crowd-sourcing. 

Ζ κέζνδνο απηή ζα βνεζήζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα έρνπλ έλα επηπξφζζεην θίλεηξν 
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ελαζρφιεζεο κε ην πξφγξακκα θαη κέζα απφ απηφ λα απμήζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο. 

Απηφ ζπκβάιεη ζηελ ζεηηθή απνηίκεζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνο θάζε θαηεχζπλζε θαη 

αλαηξνθνδνηεί ηελ αμία ηνπ κεραληζκνχ ηεο επηβξάβεπζεο. 

 

6.2. Αποηύπωζη εςπημάηων 

Ζ βαζηθή εξεπλεηέα ππφζεζε επαιεζεχεηαη ζην ζθέινο ηνπ κεγέζνπο, ηεο δηάθξηζεο 

ησλ νκάδσλ ζηφρνπ. Γελ επαιεζεχεηαη φκσο αλαθνξηθά κε ηα ζεκαηηθά πεδία θαη 

ηελ βησζηκφηεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηλνηφκνπ επηρείξεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο εμ 

απνζηάζεσο θαηάξηηζεο. εκαληηθφηεξε αηηία γηα απηφ είλαη ε πεξηνξηζκέλε ηηκή 

ζηελ νπνία είλαη δηαηηζέκελνη νη ελδηαθεξφκελνη λα πιεξψζνπλ γηα λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζηα πξνγξάκκαηα. Απφ ηελ άιιε, ε ζπλερήο εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο απαηηεί ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ λα επηθαηξνπνηείηαη ζπλερψο θάηη πνπ έρεη θφζηνο. Όηαλ απηφ 

πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζε πεξηβάιινλ εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο, ην θφζηνο απηφ 

γίλεηαη ζεκαληηθφ, ηφζν πνπ λα θαζηζηά ην εγρείξεκα αζχκθνξν. 

Ζ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ πεξηνρή ηεο εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο 

απαηηεί ηελ πξφζβαζε ζε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζηα ζεκαηηθά αληηθείκελα 

ελδηαθέξνληνο. Απηφ γίλεηαη κε κίζζσζε εθπαηδεπηψλ απφ ηελ αγνξά ή κε κίζζσζε 

πεξηερνκέλνπ απφ δηεζλήο θνξείο. Ζ ηειεπηαία πξαθηηθή είλαη θαη ε πιένλ πξνζθηιήο 

ιφγν ηεο θήκεο ησλ δηεζλψλ θνξέσλ. Γηα ηελ απνδνηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ πιηθνχ 

είλαη δεηνχκελν ε ζχλαςε ζπλεξγαζηψλ κε παξαγσγηθνχο θνξείο γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο πιεξφηεηαο θαη ηεο έληαζεο ππνζηήξημεο ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο. Απηφ 

ζα εληζρχζεη ηελ θήκε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θνξέα, κέζα απφ ηελ επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ. 

Σα πξνγξάκκαηα εηζαγσγηθήο θαη βαζηθήο θαηάξηηζεο θαιχπηνληαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ηελ αγνξά θαη ρξεκαηνδνηνχληαη είηε απφ πνιηηηθέο είηε απφ ηηο ίδηεο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ κε απνηέιεζκα λα είλαη νηθνλνκηθά 

βηψζηκα. Απφ ηελ κεξηά φκσο, ε αληηζηνίρεζε ηνπο κε εμεηδηθεχζεηο ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο είλαη κεξηθή κηαο θαη ν βαζκφο επηθαηξνπνίεζεο ηνπο ππνιείπεηαη ησλ 

ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ. 
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https://www.ebooks4greeks.gr/methodologia-ereynas-kai-eisagwgh-sth-statistikh-analysh-dedomenwn-me-to-ibm-spss-statistics
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι  Αληηθείκελν εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαηά θύιν, θαηάζηαζε απαζρόιεζεο θαη 
νκάδεο ειηθηώλ 

  

ΦΤΛΟ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΟΜΑΓΔ ΖΛΗΚΗΧΝ 

Άληξαο Γπλαίθα Γελ δήιωζε 
Δξγαδό
κελνο Άλεξγνο 

Με 
ελεξγόο 18-24 25-34 35-54 55-64 

Πιήζνο 
αηόκωλ  % 

Πιήζνο 
αηόκωλ  % 

Πιή
ζνο 
αηόκ
ωλ  % 

Πιήζνο 
αηόκωλ 

Πιήζνο 
αηόκωλ 

Πιήζνο 
αηόκωλ 

Πιήζνο 
αηόκωλ  % 

Πιήζνο 
αηόκωλ  % 

Πιήζνο 
αηόκωλ  % 

Πιήζνο 
αηόκωλ  % 

Γεληθά Πξνγξάκκαηα 
11891 3,9% 19125 5,3% 0 0,0% 3243 2382 25391 19729 4,4% 5134 3,6% 5584 7,8% 569 

20,6
% 

Δπηζηήκεο ηεο 
Δθπαίδεπζεο 

3316 1,1% 38571 10,7% 0 0,0% 15269 4785 21832 17781 4,0% 12103 8,5% 12003 16,7% 0 0,0% 

Αλζξωπηζηηθέο 
επηζηήκεο θαη Σέρλεο 

25981 8,5% 72554 20,1% 0 0,0% 19142 16282 63111 53112 
11,8

% 
27208 

19,1
% 

17519 24,4% 695 
25,2

% 
Ξέλεο Γιώζζεο 0 0,0% 4231 1,2% 0 0,0% 2533 0 1698 1698 0,4% 0 0,0% 2533 3,5% 0 0,0% 

Οηθνλνκηθά, Πνιηηηθέο 
Δπηζηήκεο, Φπρνινγία, 
Κνηλωληνινγία, 
Γεκνζηνγξαθία 

34524 11,3% 43613 12,1% 0 0,0% 16479 4071 57587 63434 
14,1

% 
11014 7,7% 3689 5,1% 0 0,0% 

Ννκηθά, Λνγηζηηθά, 
Φνξνηερληθή, 
Υξεκαηννηθνλνκηθά, 
Αζθαιηζηηθή Δπηζηήκε, 
Marketing, Γηαθήκεζε, 
Γξακκαηεία θαη 
Δξγαζία Γξαθείνπ, 

43195 14,2% 66332 18,4% 0 0,0% 30820 956 77751 81205 
18,1

% 
16103 

11,3
% 

11657 16,2% 563 
20,4

% 

Δπηζηήκεο ηεο Εωήο 1556 0,5% 8778 2,4% 0 0,0% 0 661 9673 9397 2,1% 937 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο 3622 1,2% 6750 1,9% 0 0,0% 1187 994 8191 9481 2,1% 0 0,0% 891 1,2% 0 0,0% 

Μαζεκαηηθά θαη 
ηαηηζηηθή 

9320 3,1% 0 0,0% 0 0,0% 1730 1374 6217 6142 1,4% 1448 1,0% 1730 2,4% 0 0,0% 

Πιεξνθνξηθή 35677 11,7% 10351 2,9% 0 0,0% 10143 4950 30935 30730 6,8% 10991 7,7% 4307 6,0% 0 0,0% 

Υξήζε Τπνινγηζηώλ 0 0,0% 1199 0,3% 0 0,0% 1199 0 0 1199 0,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Μεραλνινγία, 
Βηνκεραλία, 
Καηαζθεπέο 

76635 25,1% 20721 5,7% 0 0,0% 23400 8084 65872 60204 
13,4

% 
31377 

22,0
% 

5776 8,0% 0 0,0% 

Γεωξγία θαη 
Κηεληαηξηθή 

17022 5,6% 9136 2,5% 0 0,0% 1782 4762 19615 16486 3,7% 9218 6,5% 0 0,0% 455 
16,5

% 
Δπηζηήκεο ηεο Τγείαο 

15172 5,0% 28863 8,0% 0 0,0% 7852 10512 25670 37304 8,3% 6253 4,4% 0 0,0% 478 
17,3

% 
Τπεξεζίεο 

25302 8,3% 29560 8,2% 1558 
100,0

% 
6558 16360 30386 39436 8,8% 9258 6,5% 6168 8,6% 0 0,0% 

Γελ απάληεζε 1639 0,5% 1281 0,4% 0 0,0% 0 2920 0 1281 0,3% 1639 1,1% 0 0,0% 0 0,0% 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ Business Model Canvas 

  Designed for: Designed by: Date: Version: 

Business Model Canvas TUTORAMETHESIS  Δπαγγειία Παλαγηηνύιηα     

     
Key Partners Key Activities Value Propositions Customer Relationships Customer Segments 

 Πάξνρνο επηγξακκηθώλ 
ππεξεζηώλ 

 Φνξείο εμεηδηθεπκέλνπ 
ινγηζκηθνύ 

 Παξαγωγηθνί θνξείο 

 Δπηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο 

 

 Παξνρή ππεξεζηώλ εμ 
απνζηάζεωο θαηάξηηζεο 

 Παξαγωγή εθπαηδεηηθνύ 
πεξηερνκέλνπ 

 Μεηάθξαζε ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ζε άιιεο 
γιώζζεο 

 Παξνπζία ζηα επηγξακκηθά 
δίθηπα 

 

 Δλίζρπζε ζηαδηνδξνκίαο 

 Πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο 
θαηάξηηζεο ρωξίο 
κεηαθίλεζε 

 Μνλνπάηη κάζεζεο 
πξνζαξκνζκέλν ζηνπο 
ξπζκνύο ηνπ 
θαηαξηηδόκελνπ 

 Δμεύξεζε εμεηδηθεπκέλνπ 
πξνζωπηθνύ 

 
 
 

 Πξνζηηζέκελε αμία 
θαηάξηηζεο κε 
αλαγλωξηζκέλε 
πηζηνπνίεζε 

 ύλδεζε κε αγνξά εξγαζίαο 

 Γηακόξθωζε νκάδαο 
ζεκάηωλ εμηδηθεπκέλεο 
θαηάξηηζεο θαη 
απαζρόιεζεο  

 Άηνκα ειηθίαο 35-65 κε 
βαζηθό ηίηιν ζπνπδωλ 

 Άηνκα ειηθίαο 25-34 κε 
βαζηθό ηίηιν ζπνπδώλ 

 Άηνκα ειηθίαο 15-24 ρωξίο 
βαζηθό ηίηιν ζπνπδώλ 

 Παξαγωγηθνί θνξείο  
 
 

  

Key Resources Channels 

 Φήκε ζηελ αγνξά 

 Υξεζηηθό portal κε εύθνιν 
γξαθηθό πεξηβάιινλ ρξήζηε 
(GUI) 

 Δθπαηδεηηθό πιηθό 
θαηάιιεια δηακνξθωκέλν 
γηα εμ απνζηάζεωο 
θαηάξηηζε 

 Καηλνηνκία πνιιαπιώλ 
καζεζηαθώλ κνλνπαηηώλ 

 

 Γηαδξαζηηθή ηζηνζειίδα  

 Γηαθήκεζε ζην δηαδίθηπν 

 Οκάδεο ζε θνηλωληθά δίθηπα 

 πλέδξηα, επηηξνπέο θαη 
θεδειώζεηο 

Cost Structure Revenue Streams 

 Αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε επηγξακκηθήο παξνπζίαο 

 Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνύ πεξηξρνκέλνπ 

 Λεηηνπξγηθό θαη εξγαηηθό θόζηνο 

 Κόζηνο ρξεκαηνδόηηζεο 
 

 πκκεηνρέο αλά πξόγξακκα 

 πλδξνκέο νκαδηθέο ή αλάρξνληθό δηάζηεκα 

 Δπηρνξεγήζεηο θνξέωλ αγνξάο  

 Μεραληζκόο επηβξάβεπζεο κε ζπιινγή πόξωλ κέζω crowd-sourcing 

Designed by: The Business Model Foundry (www.businessmodelgeneration.com/canvas). Word implementation by: Neos Chronos Limited (https://neoschronos.com). License: CC BY-SA 3.0 

http://www.businessmodelgeneration.com/canvas
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – Πίλαθαο δεκνζίωλ ΙΔΚ θαη 
Δηδηθνηήηωλ 

 
ΑΣΣΗΚΖ 

 ΗΔΚ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ  
o ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΗΓ. ΑΦΑΛΔΗΑ 
o ΔΛ ΥΔΓΗΑΣΖ ΜΔΧ ΤΣΖΜΑΣΧΝ Ζ/Τ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΗΑΚΟΜΖΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

INTRANET – INTERNETΗ 

 ΔΚ ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΗΑΚΟΜΖΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΦΤΞΖ ΑΔΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΠΑΗΥΝΗΓΗΧΝ ΚΑΗ ΦΤΥΑΓΧΓΗΚΧΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ (VIDEO GAMES) 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ IΣΟΣΟΥΧΡΧΝ (WEB 

DESIGNER-DEVELOPER) 

 ΗΔΚ ΑΓ. ΣΔΦΑΝΟΤ 
o ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΗΓ. ΑΦΑΛΔΗΑ 
o ΔΛ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ 
o ΔΛ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΔΛΔΥΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΓΑΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 
o ΔΛ ΦΤΛΑΚΑ ΜΟΤΔΗΧΝ ΚΑΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ 

 ΗΔΚ ΑΗΓΑΛΔΧ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΦΟΡΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 
o ΔΛ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΑΠΔΗΚΟΝΗΔΧΝ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ Ζ/Τ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 

 ΗΔΚ ΑΗΓΗΝΑ 
o ΔΛ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΔΛΔΥΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 
o ΔΛ ΚΟΜΜΧΣΖ – ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ ΚΟΜΖ 
o ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 

ΔΚΦΡΑΖ 

 ΗΔΚ ΑΜΑΡΟΤΗΟΤ 
o ΔΛ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
o ΔΛ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΒΗΟΥΖΜΗΚΟΤ ΚΑΗ 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΓΟΖ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΔΜΦΔΡΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

 ΗΔΚ ΑΥΑΡΝΧΝ 
o ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΗΚΣΤΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΘΔΡΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 
o ΣΔΔ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

 ΗΔΚ ΒΑΡΖ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΗΘΖΣΗΚΖ 
o ΔΛ ΚΟΜΜΧΣΖ – ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ ΚΟΜΖ 
o ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ – ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΑ 

 ΗΔΚ ΓΑΛΑΣΗΟΤ 
o ΔΛ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΔΛΔΥΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΦΟΡΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 
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o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΗΣΟΔΛΗΓΧΝ (WEB 
DESIGNER-DEVELOPER) 

o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΥΔΗΡΟΠΟΗΖΣΟΤ ΚΟΜΖΜΑΣΟ 

 ΗΔΚ ΓΛΤΦΑΓΑ 
o ΔΛ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
o ΔΛ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΜΑΚΗΓΗΑΕ 
o ΔΛ ΣΔΛΔΥΟ ΓΗΔΘΝΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ INTERNET 

 ΗΔΚ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
o ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΧΝ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΜΔ ΠΟΛΤΜΔΑ 

(MULTIMEDIA) 

 ΗΔΚ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ 
o ΔΛ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΟΤ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 
o ΔΛ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΑΚΣΗΝΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 
o ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ 
o ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 
o ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 

ΔΚΦΡΑΖ 

 ΗΔΚ ΚΖΦΗΗΑ 
o ΔΛ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΤΝΣΑΚΣΔ ΚΑΗ ΡΔΠΟΡΣΔΡ 
o ΔΛ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΜΑΚΗΓΗΑΕ 
o ΔΛ ΖΥΟΛΖΠΣΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΗΑΚΟΜΖΖ 

 ΗΔΚ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ 
o ΔΛ ΓΡΑΦΗΣΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΔΧΝ 
o ΔΛ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΒΗΟΥΖΜΗΚΟΤ ΚΑΗ 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΗΣΟΔΛΗΓΧΝ (WEB 

DESIGNER-DEVELOPER) 

 ΗΔΚ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ 
o ΔΛ ΒΟΖΘΟ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ-ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΗΘΖΣΗΚΖ 
o ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

 ΗΔΚ ΜΔΓΑΡΧΝ 
o ΔΛ ΒΟΖΘΟ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ-ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 
o ΔΛ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΟΓΖΓΧΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΚΑΗ 

ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΧΝ 
o ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 

ΔΚΦΡΑΖ 
o ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΖΜΔΡΖΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ 

ΑΝΑΓΚΔ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΜΠΔΛΟΤΡΓΗΑ ΟΗΝΟΣΔΥΝΗΑ 

 ΗΔΚ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
o ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΖΜΔΡΖΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ 

ΑΝΑΓΚΔ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΦΤΞΖ ΑΔΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ 
o ΔΛ ΦΤΛΑΚΑ ΜΟΤΔΗΧΝ ΚΑΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ 

 ΗΔΚ ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
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o ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ INTERNET 

 ΗΔΚ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ 
o ΔΛ ΑΡΓΤΡΟΥΡΤΟΥΟΨΑ 
o ΔΛ ΓΡΑΦΗΣΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΔΧΝ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟΤ 
o ΔΛ ΚΟΜΜΧΣΖ – ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ ΚΟΜΖ 
o ΔΛ ΣΔΗΡΔΗΑ-ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΟΡΑΖ ΥΔΗΡΗΣΔ 

ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ 

 ΗΔΚ ΝΗΚΑΗΑ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΗΘΖΣΗΚΖ 
o ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 
o ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

 ΗΔΚ ΠΔΗΡΑΗΑ 
o ΔΛ ΓΡΑΦΗΣΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΔΧΝ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΑ, ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΧΘΖΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

(MARKETING) 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΡΣΟΠΟΗΨΑ-ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ 

 ΗΔΚ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ 
o ΔΛ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΔΛΔΥΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΦΟΡΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΗΚΣΤΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΦΤΞΖ ΑΔΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ 

 ΗΔΚ ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ 
o ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΗΓ. ΑΦΑΛΔΗΑ 
o ΔΛ ΒΟΖΘΟ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ-ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΔΝΓΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΖ ΜΟΓΑ 
o ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ 

 ΗΔΚ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 
o ΔΛ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΔΛΔΥΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 
o ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΖΜΔΡΖΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ 

ΑΝΑΓΚΔ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΗΣΟΔΛΗΓΧΝ (WEB 

DESIGNER-DEVELOPER) 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΔΜΦΔΡΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

 ΗΔΚ ΓΡΑΜΑ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΜΠΔΛΟΤΡΓΗΑ ΟΗΝΟΣΔΥΝΗΑ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΛΖΦΖ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ 

 ΗΔΚ ΚΑΒΑΛΑ 
o ΔΛ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΒΗΟΥΖΜΗΚΟΤ ΚΑΗ 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 
o ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 
o ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 

ΔΚΦΡΑΖ 
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o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΗΣΟΔΛΗΓΧΝ (WEB 

DESIGNER-DEVELOPER) 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΔΜΦΔΡΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

 ΗΔΚ ΚΟΜΟΣΖΝΖ 
o ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΗΓ. ΑΦΑΛΔΗΑ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΗΘΖΣΗΚΖ 
o ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΖΜΔΡΖΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ 

ΑΝΑΓΚΔ 

 ΗΔΚ ΞΑΝΘΖ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ (G.I.S.) 
o ΔΛ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ 
o ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ 

ΒΟΡΔΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

 ΗΔΚ ΜΤΣΗΛΖΝΖ 
o ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΗΓ. ΑΦΑΛΔΗΑ 
o ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 

ΔΚΦΡΑΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΧΝ ΣΔΥΝΖ 

 ΗΔΚ ΜΤΣΗΛΖΝΖ-ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΥΗΟΤ 
o ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 
o ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 

ΔΚΦΡΑΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΗΣΟΔΛΗΓΧΝ (WEB 

DESIGNER-DEVELOPER) 
o ΔΛ ΦΤΛΑΚΑ ΜΟΤΔΗΧΝ ΚΑΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ 

 ΗΔΚ ΑΜΟΤ 
o ΔΛ ΓΗΑΧΣΖ – ΠΛΖΡΧΜΑ ΑΘΔΝΟΦΟΡΟΤ 
o ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 

ΔΚΦΡΑΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 
o ΔΛ ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 

 ΗΔΚ ΑΜΟΤ-ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΛΖΜΝΟΤ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΦΟΡΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΜΠΔΛΟΤΡΓΗΑ ΟΗΝΟΣΔΥΝΗΑ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ 
o ΔΛ ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 

ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 ΗΔΚ ΑΓΡΗΝΗΟΤ 
o ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΗΓ. ΑΦΑΛΔΗΑ 
o ΔΛ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΔΛΔΥΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 
o ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 

ΔΚΦΡΑΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 
o ΣΔΔ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

 ΗΔΚ ΑΗΓΗΟΤ 
o ΔΛ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΟΓΖΓΧΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΚΑΗ 

ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΧΝ 
o ΔΛ ΚΟΜΜΧΣΖ – ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ ΚΟΜΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ INTERNET 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΔΜΦΔΡΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

 ΗΔΚ ΠΑΣΡΑ 
o ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΒΟΖΘΟ ΑΡΣΟΠΟΗΟΤ – ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΖ 
o ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΒΟΖΘΟ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ 
o ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΣΔΥΝΗΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΤΓΡΔΤΖ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 
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o ΔΛ ΒΟΖΘΟ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ-ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 
ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 

o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΦΟΡΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 
o ΔΛ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ 
o ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 

ΔΚΦΡΑΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ Ζ/Τ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 

 ΗΔΚ ΠΤΡΓΟΤ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΗΘΖΣΗΚΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΜΔΛΗΟΚΟΜΗΑ – ΖΡΟΣΡΟΦΗΑ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 
o ΔΛ ΦΤΛΑΚΑ ΜΟΤΔΗΧΝ ΚΑΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ  

ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

 ΗΔΚ ΓΡΔΒΔΝΧΝ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΓΑΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ 
o ΣΔΔ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

 ΗΔΚ ΚΑΣΟΡΗΑ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
o ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΖΜΔΡΖΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ 

ΑΝΑΓΚΔ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ – ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΑ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΗΣΟΔΛΗΓΧΝ (WEB 

DESIGNER-DEVELOPER) 

 ΗΔΚ ΚΟΕΑΝΖ 
o ΔΛ ΒΟΖΘΟ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ-ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 
o ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 
o ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 

ΔΚΦΡΑΖ 

 ΗΔΚ ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ 
o ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΗΓ. ΑΦΑΛΔΗΑ 
o ΔΛ ΒΟΖΘΟ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ-ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 
o ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΗΣΟΔΛΗΓΧΝ (WEB 

DESIGNER-DEVELOPER) 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΔΜΦΔΡΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

 ΗΔΚ ΦΛΧΡΗΝΑ 
o ΔΛ ΤΝΟΓΟ ΒΟΤΝΟΤ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ – ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΑ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

ΖΠΔΗΡΟ 

 ΗΔΚ ΑΡΣΑ 
o ΔΛ ΓΗΑΧΣΖ – ΠΛΖΡΧΜΑ ΑΘΔΝΟΦΟΡΟΤ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΗΘΖΣΗΚΖ 
o ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 
o ΣΔΔ ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΗΘΖΣΗΚΖ 

 ΗΔΚ ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΦΟΡΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 
o ΔΛ ΚΟΜΜΧΣΖ – ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ ΚΟΜΖ 

 ΗΔΚ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΗΘΖΣΗΚΖ 
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o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΦΟΡΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 
o ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 
o ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 

ΔΚΦΡΑΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΜΔ ΠΟΛΤΜΔΑ 

(MULTIMEDIA) 

 ΗΔΚ ΠΡΔΒΔΕΑ 
o ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΒΟΖΘΟ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ 
o ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΗΓ. ΑΦΑΛΔΗΑ 
o ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 

ΔΚΦΡΑΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ – ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΑ 

ΘΔΑΛΗΑ 

 ΗΔΚ ΒΟΛΟΤ 
o ΔΛ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΔΛΔΥΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 
o ΔΛ ΚΟΜΜΧΣΖ – ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ ΚΟΜΖ 
o ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΔΜΦΔΡΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 
o ΔΛ ΦΤΛΑΚΑ ΜΟΤΔΗΧΝ ΚΑΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ 

 ΗΔΚ ΚΑΡΓΗΣΑ 
o ΔΛ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
o ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΔΜΦΔΡΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

 ΗΔΚ ΛΑΡΗΑ 
o ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΒΟΖΘΟ ΑΡΣΟΠΟΗΟΤ – ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΖ 
o ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΣΔΥΝΗΣΖ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ ΝΤΥΗΧΝ 
o ΔΛ ΒΟΖΘΟ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ-ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΗΣΟΔΛΗΓΧΝ (WEB 

DESIGNER-DEVELOPER) 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΔΜΦΔΡΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

 ΗΔΚ ΛΑΡΗΑ 2 
o ΔΛ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΟΤ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 
o ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 
o ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΖΜΔΡΖΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ 

ΑΝΑΓΚΔ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΡΣΟΠΟΗΨΑ-ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ 

 ΗΔΚ ΣΡΗΚΑΛΧΝ 
o ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΗΓ. ΑΦΑΛΔΗΑ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
o ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΗΚΣΤΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 

ΗΟΝΗΑ ΝΖΗΑ 

 ΗΔΚ ΕΑΚΤΝΘΟΤ 
o ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΗΓ. ΑΦΑΛΔΗΑ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ 
o ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 

 ΗΔΚ ΚΔΡΚΤΡΑ 
o ΔΛ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΔΛΔΥΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΗΘΖΣΗΚΖ 
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o ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ 
o ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 

ΔΚΦΡΑΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΔΜΦΔΡΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

 ΗΔΚ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 
o ΔΛ ΑΗΘΖΣΗΚΟ ΠΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΑΛΛΧΠΗΜΟΤ ΝΤΥΗΧΝ 
o ΔΛ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΔΛΔΥΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ – ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΑ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ 
o ΔΛ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

 ΗΔΚ ΒΔΡΟΗΑ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΗΘΖΣΗΚΖ 
o ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 

ΔΚΦΡΑΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ Ζ/Τ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΔΜΦΔΡΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

 ΗΔΚ ΔΓΔΑ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΗΘΖΣΗΚΖ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
o ΔΛ ΗΑΣΡΗΚΟ ΔΠΗΚΔΠΣΖ 
o ΔΛ ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ ΑΘΛΖΜΑΣΟ 

 ΗΔΚ ΔΓΔΑ-ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΡΗΓΑΗΑ 
o ΔΛ ΒΟΖΘΟ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ Δ ΗΑΜΑΣΗΚΔ ΠΖΓΔ ΚΑΗ ΛΟΤΣΡΑ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΓΑΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 
o ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 

ΔΚΦΡΑΖ 

 ΗΔΚ ΔΓΔΑ-ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΓΗΑΝΝΗΣΧΝ 
o ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΗΓ. ΑΦΑΛΔΗΑ 
o ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΖΜΔΡΖΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ 

ΑΝΑΓΚΔ 

 ΗΔΚ ΔΠΑΝΟΜΖ 
o ΔΛ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΤΝΣΑΚΣΔ ΚΑΗ ΡΔΠΟΡΣΔΡ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΗΘΖΣΗΚΖ 
o ΔΛ ΖΥΟΛΖΠΣΖ 
o ΔΛ ΚΟΜΜΧΣΖ – ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ ΚΟΜΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ – ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΑ 

 ΗΔΚ ΔΤΟΜΟΤ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΑ, ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΧΘΖΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

(MARKETING) 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟΤ 
o ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 
o ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ 

 ΗΔΚ ΘΔΡΜΖ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΑ, ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΧΘΖΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

(MARKETING) 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΦΟΡΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 
o ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 

ΔΚΦΡΑΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

 ΗΔΚ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
o ΔΛ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ 
o ΔΛ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΔΛΔΥΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

 ΗΔΚ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ-ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΛΑΓΚΑΓΑ 
o ΔΛ ΒΟΖΘΟ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΟΤ 



 176 

o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΗΣΟΔΛΗΓΧΝ (WEB 

DESIGNER-DEVELOPER) 

 ΗΔΚ ΚΑΣΔΡΗΝΖ 
o ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΗΓ. ΑΦΑΛΔΗΑ 
o ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 
o ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 

ΔΚΦΡΑΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΡΣΟΠΟΗΨΑ-ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ 

 ΗΔΚ ΚΗΛΚΗ 
o ΔΛ ΒΟΖΘΟ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ-ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 
o ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 
o ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 

ΔΚΦΡΑΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ 

 ΗΔΚ ΚΟΤΦΑΛΗΧΝ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΗΘΖΣΗΚΖ 
o ΔΛ ΚΟΜΜΧΣΖ – ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ ΚΟΜΖ 
o ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 

ΔΚΦΡΑΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΡΣΟΠΟΗΨΑ-ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ 

 ΗΔΚ ΝΔΑΠΟΛΖ 
o ΔΛ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟΜΖΥΑΝΧΝ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ C.N.C. 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΘΔΡΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

 ΗΔΚ ΝΔΧΝ ΜΟΤΓΑΝΗΧΝ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΗΘΖΣΗΚΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΡΣΟΠΟΗΨΑ-ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ 
o ΔΛ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ 

 ΗΔΚ ΔΡΡΧΝ 
o ΔΛ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΤΝΣΑΚΣΔ ΚΑΗ ΡΔΠΟΡΣΔΡ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΗΣΟΔΛΗΓΧΝ (WEB 

DESIGNER-DEVELOPER) 

 ΗΔΚ ΔΡΡΧΝ-ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ν. ΕΗΥΝΖ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΗΘΖΣΗΚΖ 
o ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΖΜΔΡΖΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ 

ΑΝΑΓΚΔ 

 ΗΔΚ ΔΡΡΧΝ-ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΓΖΡΟΚΑΣΡΟΤ 
o ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΒΟΖΘΟ ΑΡΣΟΠΟΗΟΤ – ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΗΚΣΤΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

 ΗΔΚ ΗΝΓΟΤ 
o ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΒΟΖΘΟ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ 
o ΔΛ ΓΡΑΦΗΣΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΔΧΝ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΗΘΖΣΗΚΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΔΜΦΔΡΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

 ΗΔΚ ΣΡΗΑΝΓΡΗΑ 
o ΔΛ ΓΡΑΦΗΣΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΔΧΝ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΓΗΑΗΣΖΣΗΚΖ 
o ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 

ΔΚΦΡΑΖ 
o ΔΛ ΦΤΛΑΚΑ ΜΟΤΔΗΧΝ ΚΑΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ 

 ΗΔΚ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 
o ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΣΔΥΝΗΣΖ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ ΝΤΥΗΧΝ 
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o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΓΑΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 
o ΔΛ ΚΟΜΜΧΣΖ – ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ ΚΟΜΖ 
o ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ 
o ΣΔΔ ΣΔΥΝΗΚΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ INTERNET 

ΚΡΖΣΖ 

 ΗΔΚ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 
o ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΣΔΥΝΗΣΖ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ ΚΑΗ ΗΓΖΡΟΤ 
o ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 
o ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 

ΔΚΦΡΑΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

INTRANET – INTERNET 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΗΚΣΤΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 

 ΗΔΚ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ-ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 2 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΗΣΟΔΛΗΓΧΝ (WEB 

DESIGNER-DEVELOPER) 
o ΔΛ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ 

 ΗΔΚ ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ 
o ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΒΟΖΘΟ ΑΡΣΟΠΟΗΟΤ – ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΖ 
o ΔΛ ΚΟΜΜΧΣΖ – ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ ΚΟΜΖ 
o ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 

ΔΚΦΡΑΖ 

 ΗΔΚ ΡΔΘΤΜΝΟΤ 
o ΔΛ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΔΛΔΥΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΗΣΟΔΛΗΓΧΝ (WEB 

DESIGNER-DEVELOPER) 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΔΜΦΔΡΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 
o ΔΛ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ 

 ΗΔΚ ΖΣΔΗΑ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΗΘΖΣΗΚΖ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΦΟΡΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 
o ΔΛ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ 

 ΗΔΚ ΥΑΝΗΧΝ 
o ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 

ΔΚΦΡΑΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΗΣΟΔΛΗΓΧΝ (WEB 

DESIGNER-DEVELOPER) 
o ΔΛ ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 

ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

 ΗΔΚ ΚΑΛΤΜΝΟΤ 
o ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΗΓ. ΑΦΑΛΔΗΑ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
o ΔΛ ΚΟΜΜΧΣΖ – ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ ΚΟΜΖ 

 ΗΔΚ ΚΧ 
o ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΗΓ. ΑΦΑΛΔΗΑ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
o ΔΛ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ 

 ΗΔΚ ΡΟΓΟΤ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΦΟΡΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 
o ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ 
o ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 

ΔΚΦΡΑΖ 
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o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, ΓΗΚΣΤΧΝ ΚΑΗ 
ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 

o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΔΜΦΔΡΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 
o ΔΛ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ 

 ΗΔΚ ΤΡΟΤ 
o ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΗΓ. ΑΦΑΛΔΗΑ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΔΜΦΔΡΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ 

 ΗΔΚ ΑΡΓΟΛΗΓΑ 
o ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΗΓ. ΑΦΑΛΔΗΑ 
o ΔΛ ΒΟΖΘΟ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ-ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 
o ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 
o ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 

ΔΚΦΡΑΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, ΓΗΚΣΤΧΝ ΚΑΗ 

ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 

 ΗΔΚ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 
o ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΗΓ. ΑΦΑΛΔΗΑ 
o ΔΛ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΔΛΔΥΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 
o ΔΛ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ 

 ΗΔΚ ΚΟΡΗΝΘΟΤ-ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ 
o ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΗΓ. ΑΦΑΛΔΗΑ 
o ΔΛ ΚΟΜΜΧΣΖ – ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ ΚΟΜΖ 
o ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 
o ΔΛ ΦΤΛΑΚΑ ΜΟΤΔΗΧΝ ΚΑΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ 

 ΗΔΚ ΠΑΡΣΖ 
o ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΗΓ. ΑΦΑΛΔΗΑ 
o ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΖΜΔΡΖΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ 

ΑΝΑΓΚΔ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΗΣΟΔΛΗΓΧΝ (WEB 

DESIGNER-DEVELOPER) 

 ΗΔΚ ΣΡΗΠΟΛΖ 
o ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΗΓ. ΑΦΑΛΔΗΑ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΓΑΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΦΟΡΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 

ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 
ΔΚΦΡΑΖ 

o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

 ΗΔΚ ΑΜΦΗΑ 
o ΔΛ ΚΟΜΜΧΣΖ – ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ ΚΟΜΖ 
o ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 

ΔΚΦΡΑΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ – ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΑ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΜΟΣΟΠΟΓΖΛΑΣΧΝ ΚΑΗ ΜΟΣΟΗΚΛΔΣΧΝ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΗΣΟΔΛΗΓΧΝ (WEB 

DESIGNER-DEVELOPER) 

 ΗΔΚ ΛΑΜΗΑ 
o ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΗΓ. ΑΦΑΛΔΗΑ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΗΘΖΣΗΚΖ 
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o ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ Ζ/Τ, ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ 

 ΗΔΚ ΛΑΜΗΑ-ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΑΡΠΔΝΖΗOY 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΓΑΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 
o ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 

ΔΚΦΡΑΖ 
o ΔΛ ΤΝΟΓΟ ΒΟΤΝΟΤ 

 ΗΔΚ ΥΑΛΚΗΓΑ 
o ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΗΓ. ΑΦΑΛΔΗΑ 
o ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
o ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΦΤΞΖ ΑΔΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – Δξωηεκαηνιόγην Φνξέωλ 
Καηάξηηζεο 



1.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

ΝΑΙ Παράβλεψη και μετάβαση στην ερώτηση 2

ΟΧΙ Παράβλεψη και μετάβαση στην ενότητα 3 (ΤΕΛΟΣ)

ΝΑΙ

2.

3.

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ 
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει την αγορά υπηρεσιών εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης στην εγχώρια αγορά και ειδικότερα στην επαγγελματική κατάρτιση. 
Η έρευνα διεξάγεται από την Ευαγγελία Παναγιωτούλια, φοιτήτρια του Τμήματος Οικονομικής 
Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων».  
Καλείστε να συμμετάσχετε στην έρευνα πεδίου συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο. Η 
συμμετοχή στην έρευνα είναι ανώνυμη και τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν 
για στατιστική επεξεργασία αποκλειστικά για την έρευνα. Το ερωτηματολόγιο απαρτίζεται από 
έναν αριθμό ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και έναν αριθμό ερωτήσεων ανοικτού τύπου όπου 
συμπληρώνονται αριθμοί. Η απάντηση στις ερωτήσεις δεν είναι υποχρεωτική και ο/η συμμετέχων 
μπορεί να αποχωρήσει ανά πάσα στιγμή. Οι απαντήσεις σας καταγράφονται μόνο με την οριστική 
υποβολή του ερωτηματολογίου. 
Κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου θα απαιτηθεί να επιλέξετε «Επόμενο» 
για να προχωρήσετε σε επόμενα πεδία της έρευνας αλλά η ολοκλήρωση της συμμετοχής γίνεται 
με την επιλογή «Υποβολή» του ερωτηματολογίου. Ο χρόνος που απαιτείται για την συμπλήρωση 
του ερωτηματολογίου εκτιμάται σε 25 λεπτά.

* Απαιτείται

Η μονάδα σας παρέχει προγράμματα εξ αποστάσεως κατάρτισης ; *

Ποιο είναι το πλήθος των προγραμμάτων εξ αποστάσεως κατάρτισης εισαγωγικού

επιπέδου που υποστηρίζει η μονάδα σας;

Εισαγωγικό επίπεδο κατάρτισης θεωρείται το επίπεδο αυτό όπου οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να αποκτήσουν
ουσιαστικά ερείσματα στην αγορά εργασίας. Συνήθως δεν συνοδεύεται από διεθνείς πιστοποιήσεις. Εισάγετε μόνο
την αριθμητική τιμή.

Ποιο είναι το πλήθος των προγραμμάτων εξ αποστάσεως κατάρτισης βασικού

επιπέδου που υποστηρίζει η μονάδα σας;

Βασικό επίπεδο κατάρτισης θεωρείται το επίπεδο αυτό όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να αποκτήσουν
ερείσματα στην αγορά εργασίας. Συνήθως συνοδεύεται από διεθνείς πιστοποιήσεις. Εισάγετε μόνο την αριθμητική
τιμή.



4.

5.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη ανά σειρά.

6.

7.

8.

Ποιο είναι το πλήθος των προγραμμάτων εξ αποστάσεως κατάρτισης εξειδικευμένου

επιπέδου που υποστηρίζει η μονάδα σας;

Εξειδικευμένο επίπεδο κατάρτισης θεωρείται το επίπεδο αυτό όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να αποκτήσουν
σημαντικά ερείσματα στην αγορά εργασίας. Συνήθως συνοδεύεται από διεθνείς πιστοποιήσεις, όπου αυτό είναι
εφικτό. Εισάγετε μόνο την αριθμητική τιμή.

Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, το πλήθος των προγραμμάτων εξ αποστάσεως

κατάρτισης ήταν μεγαλύτερο ή μικρότερο;

Μεγαλύτερο Το ίδιο Μικρότερο Δεν ξέρω/δεν απαντώ

Εισαγωγικού επιπέδου

Βασικού επιπέδου

Εξειδικευμένου επιπέδου

Εισαγωγικού επιπέδου

Βασικού επιπέδου

Εξειδικευμένου επιπέδου

Ποιος είναι ο αριθμός των νέων θεματικών προγραμμάτων εξ αποστάσεως

κατάρτισης που υλοποιήθηκαν για πρώτη φορά;

Εισάγετε μόνο την αριθμητική τιμή.

Ποιο είναι το πλήθος των συμμετεχόντων ηλικίας 15-24 ετών στα προγράμματα εξ

αποστάσεως κατάρτισης που υποστηρίζει η μονάδα σας;

Εισάγετε μόνο την αριθμητική τιμή.

Ποιο είναι το πλήθος των συμμετεχόντων ηλικίας 25-34 ετών στα προγράμματα εξ

αποστάσεως κατάρτισης που υποστηρίζει η μονάδα σας;

Εισάγετε μόνο την αριθμητική τιμή.



9.

10.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη ανά σειρά.

11.

12.

13.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη ανά σειρά.

Ποιο είναι το πλήθος των συμμετεχόντων ηλικίας 35-64 ετών στα προγράμματα εξ

αποστάσεως κατάρτισης που υποστηρίζει η μονάδα σας;

Εισάγετε μόνο την αριθμητική τιμή.

Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, το πλήθος των συμμετεχόντων σε προγράμματα

κατάρτισης ήταν μεγαλύτερο ή μικρότερο;

Μεγαλύτερο Το ίδιο Μικρότερο Δεν ξέρω/Δεν απαντώ

Εισαγωγικού επιπέδου

Βασικού επιπέδου

Εξειεδικευμένου επιπέδου

Εισαγωγικού επιπέδου

Βασικού επιπέδου

Εξειεδικευμένου επιπέδου

Ποιο ποσοστό του συνόλου των συμμετεχόντων είναι εργαζόμενοι;

Εισάγετε μόνο την αριθμητική τιμή.

Ποιο ποσοστό του συνόλου των συμμετεχόντων είναι γυναίκες;

Εισάγετε μόνο την αριθμητική τιμή.

Ποια ηλικιακή ομάδα συμμετέχει κατά πλειοψηφία στα προγράμματα κατάρτισης

κάθε βαθμίδας;

Ηλικίες 15-
24

Ηλικίες 25-
34

Ηλικίες 35-
64

Δεν ξέρω/Δεν
απαντώ

Εισαγωγικού επιπέδου

Βασικού επιπέδου

Εξειδικευμένου
επιπέδου

Εισαγωγικού επιπέδου

Βασικού επιπέδου

Εξειδικευμένου
επιπέδου



14.

15.

16.

17.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη ανά σειρά.

18.

19.

Ποια είναι η τιμή διάθεσης σε ευρώ των προγραμμάτων εξ αποστάσεως κατάρτισης

εισαγωγικού επιπέδου που υποστηρίζει η μονάδα σας;

Ως τιμή να αναφέρετε την μέση τιμή των προγραμμάτων εισαγωγικού επιπέδου. Εισάγετε μόνο την αριθμητική
τιμή.

Ποια είναι η τιμή διάθεσης σε ευρώ των προγραμμάτων εξ αποστάσεως κατάρτισης

βασικού επιπέδου που υποστηρίζει η μονάδα σας;

Ως τιμή να αναφέρετε την μέση τιμή των προγραμμάτων βασικού επιπέδου. Εισάγετε μόνο την αριθμητική τιμή.

Ποια είναι η τιμή διάθεσης σε ευρώ των προγραμμάτων εξ αποστάσεως κατάρτισης

εξειδικευμένου επιπέδου που υποστηρίζει η μονάδα σας;

Ως τιμή να αναφέρετε την μέση τιμή των προγραμμάτων εξειδικευμένου επιπέδου. Εισάγετε μόνο την
αριθμητική τιμή.

Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η τιμή διέθεσης σε ευρώ προγραμμάτων εξ

αποστάσεως κατάρτισης ήταν μεγαλύτερη ή μικρότερη;

Μεγαλύτερη Η ίδια Μικρότερη Δεν ξέρω/Δεν απαντώ

Εισαγωγικού επιπέδου

Βασικού επιπέδου

Εξειεδικευμένου επιπέδου

Εισαγωγικού επιπέδου

Βασικού επιπέδου

Εξειεδικευμένου επιπέδου

Ποιος είναι ο συνολικός κύκλος εργασιών της μονάδας σε χιλιάδες ευρώ;

Εισάγετε μόνο την αριθμητική τιμή.

Ποια είναι τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων από τα προγράμματα εξ

αποστάσεως κατάρτισης εισαγωγικού επιπέδου σε χιλιάδες ευρώ;

Εισάγετε μόνο την αριθμητική τιμή.



20.

21.

22.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Απόλυτα ικανοποιητική

Ικανοποιητική

Ουδέτερη

Απογοητευτική

Απόλυτα απογοητευτική

Δεν ξέρω/Δεν απαντώ

Ποια είναι τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων από τα προγράμματα εξ

αποστάσεως κατάρτισης βασικού επιπέδου σε χιλιάδες ευρώ;

Εισάγετε μόνο την αριθμητική τιμή.

Ποια είναι τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων από τα προγράμματα εξ

αποστάσεως κατάρτισης εξειδικευμένου επιπέδου σε χιλιάδες ευρώ;

Εισάγετε μόνο την αριθμητική τιμή.

Πως αξιολογείτε την επίτευξη των στόχων της μονάδας σας από την υλοποίηση των

προγραμμάτων εξ αποστάσεως κατάρτισης;



23.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη ανά σειρά.

24.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη ανά σειρά.

Ποιος είναι συγκριτικά ο αριθμός των συμμετεχόντων στα προγράμματα κατάρτισης

που υποστηρίζει η μονάδα σας και που εντάσσονται στην ακόλουθη κατάταξη των

θεματικών τους πεδίων;

Μέγιστος Μεγαλύτερος Μέσος Μικρότερος Ελάχιστος

Δεν
ξέρω/
Δεν

απαντώ

Επιχειρηματικότητα

Προγραμματισμός
Η/Υ

Επικοινωνίες

Στατιστική

Ηγεσία και
Μάνατζμεντ

Κανένα από τα
παραπάνω

Επιχειρηματικότητα

Προγραμματισμός
Η/Υ

Επικοινωνίες

Στατιστική

Ηγεσία και
Μάνατζμεντ

Κανένα από τα
παραπάνω

Ποιο από τα ακόλουθα ήταν ο σημαντικότερος παράγοντας κόστους για την υλοποίηση

των προγραμμάτων εξ αποστάσεως κατάρτισης ανά θεματικό πεδίο;

Λειτουργικό
κόστος

Εργατικό
κόστος

Διαφήμιση -
Μάρκετινγκ

Εκπαιδευτικό
υλικό

Άδειες
χρήσης

Δεν
ξέρω/
Δεν

απαντώ

Επιχειρηματικότητα

Προγραμματισμός
Η/Υ

Επικοινωνίες

Στατιστική

Ηγεσία και
Μάνατζμεντ

Σε κανένα από τα
παραπάνω

Επιχειρηματικότητα

Προγραμματισμός
Η/Υ

Επικοινωνίες

Στατιστική

Ηγεσία και
Μάνατζμεντ

Σε κανένα από τα
παραπάνω



25.

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.

ΤΕΛΟΣ

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Παρακαλώ προχωρήστε σε ΥΠΟΒΟΛΗ για να ολοκληρώσατε την 
συμμετοχή σας στην έρευνα. Με την υποβολή θα καταχωρηθούν οι απαντήσεις που δώσατε στα 
ερωτήματα της έρευνας.

Αυτό το περιεχόμενο δεν έχει δημιουργηθεί και δεν έχει εγκριθεί από την Google.

Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κατάρτισης πέτυχαν τους στόχους για τους

οποίους συμμετείχαν στα προγράμματα, όπως αυτοί αναλύονται ακολούθως;

Εύρεση
εργασίας

Καλύτερες συνθήκες
εργασίας

Προσωπική εξέλιξη

Ηλικιακή ομάδα 15-
24

Ηλικιακή ομάδα 25-
34

Ηλικιακή ομάδα 35-
64

Ηλικιακή ομάδα 15-
24

Ηλικιακή ομάδα 25-
34

Ηλικιακή ομάδα 35-
64
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Δξωηεκαηνιόγην πκκεηερόληωλ 

 



1.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

ΝΑΙ Παράβλεψη και μετάβαση στην ερώτηση 2

ΟΧΙ

ΝΑΙ

2.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Άλλο:

15-24 ετών

25-34 ετών

35-64 ετών

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ 
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει την αγορά υπηρεσιών εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης στην εγχώρια αγορά και ειδικότερα στην επαγγελματική κατάρτιση. 
Η έρευνα διεξάγεται από την Ευαγγελία Παναγιωτούλια, φοιτήτρια του Τμήματος Οικονομικής 
Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων».  
Καλείστε να συμμετάσχετε στην έρευνα πεδίου συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο. Η 
συμμετοχή στην έρευνα είναι ανώνυμη και τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν 
για στατιστική επεξεργασία αποκλειστικά για την έρευνα. Το ερωτηματολόγιο απαρτίζεται από 
έναν αριθμό ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και έναν αριθμό ερωτήσεων ανοικτού τύπου όπου 
συμπληρώνονται αριθμοί. Η απάντηση στις ερωτήσεις δεν είναι υποχρεωτική και ο/η συμμετέχων 
μπορεί να αποχωρήσει ανά πάσα στιγμή. Οι απαντήσεις σας καταγράφονται μόνο με την οριστική 
υποβολή του ερωτηματολογίου. 
Κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου θα απαιτηθεί να επιλέξετε «Επόμενο» 
για να προχωρήσετε σε επόμενα πεδία της έρευνας αλλά η ολοκλήρωση της συμμετοχής γίνεται 
με την επιλογή «Υποβολή» του ερωτηματολογίου. Ο χρόνος που απαιτείται για την συμπλήρωση 
του ερωτηματολογίου εκτιμάται σε 15 λεπτά. 

* Απαιτείται

Συμμετείχατε σε προγράμματα εξ αποστάσεως κατάρτισης; *

Σε ποια ηλικιακή ομάδα ανήκετε;

Επιλέξτε μια από τις ακόλουθες ενδεχόμενες απαντήσεις



3.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Άλλο:

Άντρας

Γυναίκα

4.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Άλλο:

Εργαζόμενος

Άνεργος

5.

6.

7.

Ποιο είναι το φύλο σας;

Επιλέξτε μια από τις ακόλουθες ενδεχόμενες απαντήσεις

Ποια είναι η εργασιακή σας κατάσταση;

Επιλέξτε μια από τις ακόλουθες ενδεχόμενες απαντήσεις

Ποιο είναι το ετήσιο εισόδημα σας;

Εισάγετε την αριθμητική τιμή σε ευρώ

Ποιο είναι το ύψος των δαπανών σας για κατάρτιση το τελευταίο έτος;

Εισάγετε την αριθμητική τιμή σε ευρώ

Ποιο είναι το πλήθος των προγραμμάτων εξ αποστάσεως κατάρτισης εισαγωγικού

επιπέδου που συμμετείχατε το τελευταίο ημερολογιακό έτος;

Εισαγωγικό επίπεδο κατάρτισης θεωρείται το επίπεδο αυτό όπου οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να αποκτήσουν
ουσιαστικά ερείσματα στην αγορά εργασίας. Συνήθως δεν συνοδεύεται από διεθνείς πιστοποιήσεις. Εισάγετε μόνο
την αριθμητική τιμή.



8.

9.

10.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη ανά σειρά.

11.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Επιχειρηματικότητα

Προγραμματισμός Η/Υ

Επικοινωνίες

Στατιστική

Ηγεσία και Μάνατζμεντ

Σε κανένα από τα παραπάνω

Ποιο είναι το πλήθος των προγραμμάτων εξ αποστάσεως κατάρτισης βασικού

επιπέδου που συμμετείχατε το τελευταίο ημερολογιακό έτος;

Βασικό επίπεδο κατάρτισης θεωρείται το επίπεδο αυτό όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να αποκτήσουν
ερείσματα στην αγορά εργασίας. Συνήθως συνοδεύεται από διεθνείς πιστοποιήσεις. Εισάγετε μόνο την αριθμητική
τιμή.

Ποιο είναι το πλήθος των προγραμμάτων εξ αποστάσεως κατάρτισης εξειδικευμένου

επιπέδου που συμμετείχατε το τελευταίο ημερολογιακό έτος;

Εξειδικευμένο επίπεδο κατάρτισης θεωρείται το επίπεδο αυτό όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να αποκτήσουν
σημαντικά ερείσματα στην αγορά εργασίας. Συνήθως συνοδεύεται από διεθνείς πιστοποιήσεις, όπου αυτό είναι
εφικτό. Εισάγετε μόνο την αριθμητική τιμή.

Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, το πλήθος των προγραμμάτων κατάρτισης που

συμμετείχατε ήταν μεγαλύτερο ή μικρότερο;

Μεγαλύτερο Το ίδιο Μικρότερο Δεν ξέρω/δεν απαντώ

Εισαγωγικού επιπέδου

Βασικού επιπέδου

Εξειδικευμένου επιπέδου

Εισαγωγικού επιπέδου

Βασικού επιπέδου

Εξειδικευμένου επιπέδου

Σε ποιο από τα ακόλουθα θεματικά πεδία προγραμμάτων εξ αποστάσεως

κατάρτισης συμμετείχατε;



12.

13.

14.

15.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Εύρεση εργασίας

Διατήρηση εργασιακών συνθηκών

Βελτίωση εργασιακών συνθηκών

Απόκτηση γνώσεων

Δεν ξέρω/Δεν απαντώ

Ποιο είναι το κόστος συμμετοχής σας σε προγράμματα εξ αποστάσεως κατάρτισης

εισαγωγικού επιπέδου σε ευρώ;

Ως τιμή να αναφέρετε την μέση τιμή των προγραμμάτων εισαγωγικού επιπέδου. Εισάγετε μόνο την αριθμητική
τιμή.

Ποιο είναι το κόστος συμμετοχής σας σε προγράμματα εξ αποστάσεως κατάρτισης

βασικού επιπέδου σας σε ευρώ;

Ως τιμή να αναφέρετε την μέση τιμή των προγραμμάτων βασικού επιπέδου. Εισάγετε μόνο την αριθμητική τιμή.

Ποιο είναι το κόστος συμμετοχής σας σε προγράμματα εξ αποστάσεως κατάρτισης

εξειδικευμένου επιπέδου σε ευρώ;

Ως τιμή να αναφέρετε την μέση τιμή των προγραμμάτων εξειδικευμένου επιπέδου. Εισάγετε μόνο την
αριθμητική τιμή.

Ποιος είναι ο πρωταρχικός στόχος σας από την συμμετοχή σας στα προγράμματα εξ

αποστάσεως κατάρτισης;



16.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Απόλυτα ικανοποιητική

Ικανοποιητική

Ουδέτερη

Απογοητευτική

Απόλυτα απογοητευτική

Δεν ξέρω/Δεν απαντώ

ΤΕΛΟΣ

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Παρακαλώ προχωρήστε σε ΥΠΟΒΟΛΗ για να ολοκληρώσατε την 
συμμετοχή σας στην έρευνα. Με την υποβολή θα καταχωρηθούν οι απαντήσεις που δώσατε στα 
ερωτήματα της έρευνας.

Αυτό το περιεχόμενο δεν έχει δημιουργηθεί και δεν έχει εγκριθεί από την Google.

Πως αξιολογείτε την επίτευξη του στόχου σας από την υλοποίηση των προγραμμάτων

εξ αποστάσεως κατάρτισης;
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ – Δξωηεκαηνιόγην Παξαγωγηθώλ 
Φνξέωλ 

 



1.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

ΝΑΙ Παράβλεψη και μετάβαση στην ερώτηση 2

ΟΧΙ Παράβλεψη και μετάβαση στην ενότητα 3 (ΤΕΛΟΣ)

ΝΑΙ

2.

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ 
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει την αγορά υπηρεσιών εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης στην εγχώρια αγορά και ειδικότερα στην επαγγελματική κατάρτιση. 
Η έρευνα διεξάγεται από την Ευαγγελία Παναγιωτούλια, φοιτήτρια του Τμήματος Οικονομικής 
Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων».  
Καλείστε να συμμετάσχετε στην έρευνα πεδίου συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο. Η 
συμμετοχή στην έρευνα είναι ανώνυμη και τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν 
για στατιστική επεξεργασία αποκλειστικά για την έρευνα. Το ερωτηματολόγιο απαρτίζεται από 
έναν αριθμό ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και έναν αριθμό ερωτήσεων ανοικτού τύπου όπου 
συμπληρώνονται αριθμοί. Η απάντηση στις ερωτήσεις δεν είναι υποχρεωτική και ο/η συμμετέχων 
μπορεί να αποχωρήσει ανά πάσα στιγμή. Οι απαντήσεις σας καταγράφονται μόνο με την οριστική 
υποβολή του ερωτηματολογίου. 
Κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου θα απαιτηθεί να επιλέξετε «Επόμενο» 
για να προχωρήσετε σε επόμενα πεδία της έρευνας αλλά η ολοκλήρωση της συμμετοχής γίνεται 
με την επιλογή «Υποβολή» του ερωτηματολογίου. Ο χρόνος που απαιτείται για την συμπλήρωση 
του ερωτηματολογίου εκτιμάται σε 5 λεπτά. 

* Απαιτείται

Ο φορέας σας έχει προσλάβει ή σκοπεύει να προσλάβει αποφοίτους προγραμμάτων

εξ αποστάσεως κατάρτισης ; *

Ποιο είναι το πλήθος των κενών θέσεων εργασίας εξειδικευμένου προσωπικού του

φορέα σας;

Εισάγετε μόνο την αριθμητική τιμή.



3.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη ανά σειρά.

4.

5.

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.

Ποια η κατηγοριοποίηση των υφιστάμενων κενών θέσεων εργασίας εξειδικευμένου

προσωπικού σε σχέση με τα ακόλουθα θεματικά πεδία του φορέα σας;

Κατατάξτε με βάση την συνάφεια των θεματικών πεδίων και σε πενταβάθμια κλίμακα με βάση το πλήθος τους.

Μέγιστος Μεγαλύτερος Μέσος Μικρότερος Ελάχιστος

Δεν
ξέρω/
Δεν

απαντώ

Επιχειρηματικότητα

Προγραμματισμός
Η/Υ

Επικοινωνίες

Στατιστική

Ηγεσία και
Μάνατζμεντ

Κανένα από τα
παραπάνω

Επιχειρηματικότητα

Προγραμματισμός
Η/Υ

Επικοινωνίες

Στατιστική

Ηγεσία και
Μάνατζμεντ

Κανένα από τα
παραπάνω

Ποιο είναι το πλήθος των θέσεων εργασίας εξειδικευμένου προσωπικού που

καλήφθηκαν στο παρελθόν με αποφοίτους προγραμμάτων κατάρτισης στον φορέα

σας;

Εισάγετε μόνο την αριθμητική τιμή.

Σε ποια ηλικιακή ομάδα και φύλο ανήκουν αυτοί που κάλυψαν τις κενές θέσεις

εργασίας στον φορέα σας;

Επιλέξτε όλες τις κατηγορίες που εμπίπτουν στην απάντηση σας.

Ηλικίες 15-24 Ηλικίες 25-34 Ηλικίες 35-64 Δεν ξέρω/Δεν απαντώ

Άνδρας

Γυναίκα

Άνδρας

Γυναίκα



6.

7.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Απόλυτα ικανοποιητική

Ικανοποιητική

Ουδέτερη

Απογοητευτική

Απόλυτα απογοητευτική

Δεν ξέρω/Δεν απαντώ

ΤΕΛΟΣ

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Παρακαλώ προχωρήστε σε ΥΠΟΒΟΛΗ για να ολοκληρώσατε την 
συμμετοχή σας στην έρευνα. Με την υποβολή θα καταχωρηθούν οι απαντήσεις που δώσατε στα 
ερωτήματα της έρευνας.

Αυτό το περιεχόμενο δεν έχει δημιουργηθεί και δεν έχει εγκριθεί από την Google.

Ποιος είναι ο συνολικός κύκλος εργασιών του φορέα σε χιλιάδες ευρώ;

Εισάγετε μόνο την αριθμητική τιμή.

Πως αξιολογείτε την επίτευξη των στόχων του φορέα σας από την πρόσληψη

αποφοίτων προγραμμάτων κατάρτισης;
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