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NEW FORMS OF WORK ORGANIZATION. CONTEMPORARY DEMANDS 
FOR THE SUPPORT OF HUMAN RESOURCES. 

COUNSELLING AND VOCATIONAL GUIDANCE 
 

 
(ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ) 

 
Lampros TOUMBAS, Sociologist, ΜΑ, National Centre for Vocational Orientation (EKEP) 
 
 
The presentation explores the development of new forms of work organization in 
relation to the contemporary role of the state in managing human resources and 
Counselling and Vocational Guidance systems. It is divided in the following parts:    
 
The dynamic development of new forms of work organization 

 
The first part highlights the dynamic development of new forms of work organization 
since the early 1980s. The main factors for this development are analyzed, namely the 
process of deindustrialization and the corresponding increase of services sector jobs 
that are identified by the enlargement of skills, the demise of Fordism, the marked 
intensification of economic competition, the influence of Japanese management 
principles, the adoption of new widely applicable technologies and the increase of 
high skilled people entering the labour market. The concept of labour flexibility is the 
key feature in contemporary employee relations and work forms and is divided 
between functional and numerical flexibility. The former places emphasis to the 
quality of work and the need of adequate training, while the latter to the quantitative 
use of labour through the forms of part-time working, fixed term contracts, sub-
contracting e.t.c.. In this context, the new forms of work organization can be 
identified through the concepts of multi-skilling, job rotation, job enrichment and the 
forms of part-time working, team working, Total Quality Management systems, tele-
working e.t.c.. Undoubtedly, these forms set the relevant demands for the support of 
human resources in today's complex employment conditions. 
 

The contemporary demands for the coordination and support of the policies 
towards human resources 
 

The second part of the presentation considers the coordinating role of the 
contemporary state to promote new work forms by supporting human resources and 
relating education and training to employment. As for the European countries, in 
particular, the challenges which derive from the global competition, the high 
unemployment rates since the mid-1980s and the threat of social exclusion, for some 
social groups, promote the adoption of a development policy aiming at the 
coordination between competitiveness, economic development and social prosperity. 
The current state policies are not just restricted to the creation of new jobs. The 
knowledge society, multi skilling work and the endless flow of information impose on 
state a crucial coordinating function. This means that the contemporary state will have 
to enable people to have direct access to information, to support the connection 
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between education and employment and, in conjunction with social partners, to 
promote employment and social rights. 
 
In this context, some key features of the Greek labour market are identified, mainly 
the low rates of part time working and continuous vocational training, the relatively 
high use of fixed terms contracts and the high rates of long-term unemployment. 
Unemployment is a major issue as far as Greece is concerned. The Greek labour 
market is identified by some key structural features that have to be pointed out. These 
encompass: 
 
• the high unemployment rates for young people aged  15 – 24, 
• the negative correlation between education levels and employment for the young 

people  aged  20  - 24, 
• the low employment rates for the people aged 20 - 29. 
 
These findings demonstrate that the structural special characteristics of the Greek 
labour market concern the group of citizens aged 20-29 and thus underline their 
limited access to the labour market. It seems that in Greece, the majority of young 
people delay in entering the labour market in order to find a ''good'' full-time and 
permanent job. This trend should be taken into account because in contemporary work 
conditions of rapid changes and labour market fluctuations, every belated access to 
the labour market might prove detrimental to one’s future employment prospects. 
Thus, the active support and systematic information offered to citizens about current 
employment conditions, before and after their entrance into the labour market, should 
be one of the basic priorities of current employment policies and of Counselling and 
Vocational Guidance systems in order to achieve the target of relating economic 
development to work quality. 
 
The operation of the Greek National Centre for Vocational Orientation (EKEP) 

 
The final part presents the operation of the Greek National Centre of Vocational 
Orientation (EKEP) as a competent institutional body for the coordination, support, 
certification, provision of quality information and consolidation of those offering 
Counselling and Vocational Guidance services in Greece at the sectors education, 
training and employment. 
 

 
 
Εισαγωγή 

Η παρούσα εισήγηση αποτελεί µία παρουσίαση της δυναµικής ανάπτυξης των νέων 
µορφών οργάνωσης της εργασίας, όπως αυτή συνέβη από τη δεκαετία του 1980 
κυρίως λόγω σηµαντικών οικονοµικών και κοινωνικών αλλαγών. Θεωρώντας ότι οι 
εξελίξεις αυτές υπογραµµίζουν τις σύγχρονες πολιτικές διαχείρισης του ανθρώπινου 
δυναµικού, προβάλλεται η συντονιστική και υποστηρικτική λειτουργία του κράτους 
και της κοινωνίας για την ικανοποίηση των σηµερινών αναγκαιοτήτων στο χώρο της 
εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό αναλύονται ειδικότερα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της 
ελληνικής αγοράς εργασίας (κατά κύριο λόγο η ανεργία των νέων και η αδυναµία 
πρόσβασης τους στην αγοράς εργασίας) και παρουσιάζεται η λειτουργία του 
Ελληνικού Εθνικού Κέντρου Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΕΚΕΠ) ως φορέας 
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συντονισµού και υποστήριξης των σύγχρονων υπηρεσιών συµβουλευτικής και 
επαγγελµατικού προσανατολισµού.  

 
Η δυναµική ανάπτυξη των νέων µορφών οργάνωσης της εργασίας 
 
Η διαµόρφωση των σύγχρονων εργασιακών σχέσεων και µορφών οργάνωσης της 
εργασίας (όπως είναι η πολυειδίκευση, µερική απασχόληση, οµαδική εργασία – team 
working -, εναλλαγή των εργασιακών ρόλων - job rotation-,  τηλεργασία κ.α.) είναι το 
αποτέλεσµα µίας σύνθετης διαδικασίας εξέλιξης, που προσδιορίζεται χρονικά  από τις 
αρχές της δεκαετίας του 1980. Η περίοδος αυτή καθόρισε τη δυναµική της ανάπτυξης 
των σύγχρονων µορφών εργασίας, κυρίως λόγω των σηµαντικών αλλαγών που 
έλαβαν χώρα στα επίπεδα της οικονοµίας, κοινωνίας και πολιτικής αντίστοιχα. 
Επιπρόσθετα, κάτω από την όξυνση της  έντασης του οικονοµικού ανταγωνισµού, της 
αποβιοµηχάνισης και της από-µαζικοποίησης των σχέσεων εργασίας αποτύπωσε µία 
αναλυτική επεξεργασία των εργασιακών σχέσεων στη βάση της ''συνέχειας'' ή της 
''ασυνέχειας'' αντίθετα των καθιερωµένων διαδικασιών οργάνωσης τους (Blyton and 
Turnbull, 1998: 3-14). Οι κυριότεροι παράγοντες της ανάπτυξης των νέων µορφών 
οργάνωσης της εργασίας µπορούν να συνοψιστούν στους εξής :   
 

• στην οικονοµική κρίση του 1973 και την αποδόµηση της βιοµηχανικής παραγωγής 
µε την παράλληλη αύξηση του τοµέα των υπηρεσιών που χαρακτηρίζεται από τη 
διεύρυνση των εργασιακών δεξιοτήτων, 

• στην εξάντληση των ορίων του Φορντικού συστήµατος παραγωγής και της 
Ταυλορικής οργάνωσης της εργασίας, που προσδιόρισαν την οικονοµία και 
εσωτερική οργάνωση των µεγάλων επιχειρήσεων, τη µηχανοποίηση και 
τυποποίηση των εργασιακών καθηκόντων, 

• στην όξυνση του παγκόσµιου οικονοµικού ανταγωνισµού και στην αύξηση του 
διεθνούς καταµερισµού της εργασίας, 

•  στην αύξηση των ποσοστών ανεργίας στις χώρες της ∆ύσης από τα µέσα της 
δεκαετίας του 1980, 

• στην εφαρµογή της νέας τεχνολογίας (µικροηλεκτρονικής), 

• στην αυξηµένη επίδραση των συστηµάτων διοίκησης των Ιαπωνικών 
επιχειρήσεων, 

• στην αυξηµένη επιρροή των νεο-φιλελεύθερων πολιτικών απορύθµισης των 
αγορών εργασίας και τέλος, 

• στην αύξηση των ποσοστών αυτών που εισέρχονται στην αγορά εργασίας µε 
αυξηµένα τυπικά προσόντα. 

 
Κεντρική θέση στις νέες συνθήκες οργάνωσης της εργασίας κατέχει ο όρος ευελιξία 
της εργασίας (labour flεxibility),  ο οποίος θα λέγαµε ''υπογραµµίζει'' ολόκληρο το 
νέο πλαίσιο ανάλυσης που προσδιορίζει τη διάρθρωση των αγορών εργασίας και 
επιχειρήσεων και την οργάνωση των πολιτικών απασχόλησης. Η ευελιξία της 
εργασίας χωρίζεται σε λειτουργική – ποιοτική (πολυειδίκευση, οµαδική εργασία, 
αναβάθµιση των δεξιοτήτων, εµπλουτισµός της εργασίας – job enrichment- κ.α.) και 
σε αριθµητική ευελιξία (που σηµαίνει την ποσοτική χρήση της εργασίας σύµφωνα µε 
τις διακυµάνσεις της ζήτησης –µερική απασχόληση, προσωρινή εργασία κ.α.-). Στη 
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βάση της ανάπτυξης της ευέλικτης εργασίας προέκυψαν µορφές οργάνωσης της 
εργασίας και µοντέλα, όπως ο περίφηµος τύπος της ''Ευέλικτης Επιχείρησης'' από τον 
Atkinson (1984: 28-31), ο οποίος διέκρινε την ευέλικτη δοµή των επιχειρήσεων µε 
βάση την κατηγοριοποίηση του προσωπικού σε ‘‘ βασικούς’’ και ‘‘ περιφερειακούς’’ 
εργαζοµένους. Οι πρώτοι κατέχουν θέσεις µόνιµης και πλήρους απασχόλησης, που 
χαρακτηρίζονται από πολλαπλές δεξιότητες, υψηλό επαγγελµατικό στάτους και 
προυοποθέσεις προαγωγής, ενώ οι δεύτεροι κατέχουν θέσεις προσωρινής ή µερικής 
απασχόλησης, ηµι-ειδικευµένης ή ανειδίκευτης εργασίας µε αβέβαιες επαγγελµατικές 
προοπτικές και κακές συνθήκες εργασίας. Σ’ ένα ευρύτερο επίπεδο ανάλυσης 
αναδύθηκε το µοντέλο της ‘‘ Ευέλικτης Εξειδίκευσης’’ από τους Piore και Sabel 
(1984) οι οποίοι έκαναν λόγο για τη διαµόρφωση ενός εναλλακτικού προτύπου 
παραγωγής που βασίζεται σε δίκτυα µικρών ευέλικτων επιχειρήσεων τα οποία 
συνδυάζουν την παραγωγή εξειδικευµένων ποιοτικών προϊόντων µε την εφαρµογή 
της µικροηλεκτρονικής τεχνολογίας. Ειδικά η χρήση της µικροηλεκτρονικής και των 
υπολογιστών διαµορφώνει νέες συνθήκες τεχνικού καταµερισµού της εργασίας και 
µία ενεργητικότερη σχέση εργαζοµένου και τεχνολογίας, καθώς απαιτεί τη 
δραστηριοποίηση του πρώτου για την απόκτηση της κατάλληλης τεχνογνωσίας 
διαχείρισης των νέων συστηµάτων και την ανάληψη νέων εργασιακών ρόλων. 
 
Σύµφωνα µε το πλαίσιο που έως τώρα έχουµε περιγράψει, οι νέες µορφές οργάνωσης 
της εργασίας µπορούν να προσδιοριστούν µε βάση :  
 

• Την πολυειδίκευση και τη διάχυση των εργασιακών ρόλων σε µεγάλη κλίµακα 
δραστηριοτήτων (µορφές που βρίσκουµε στις βασικές, καλές θέσεις εργασίας), 

• την ποσοτική χρήση της εργασίας µε βάση τις αυξοµειώσεις του οικονοµικού 
κύκλου και της ζήτησης (µορφές όπως η συµβάσεις ορισµένου χρόνου, η µερική 
και εποχιακή απασχόληση),  

• την προσαρµογή του εργασιακού χρόνου µε βάση την πίεση της παραγωγικής 
δραστηριότητας (βάρδιες, υπερωρίες κ.τ.λ.). 

 
     Επιπλέον, ως σύγχρονες µορφές οργάνωσης της εργασίας µπορούν να 
χαρακτηριστούν επίσης: 
 

• η οµαδική εργασία, που ορίζεται ως η εργασία κατά οµάδες 8 έως 15 ατόµων που 
είναι υπεύθυνες για την παραγωγή έργου µέσα σε αναγνωρισµένα όρια και τα µέλη 
τους λειτουργώντας ευέλικτα αναλαµβάνουν την αλληλοσυµπλήρωση των 
καθηκόντων τους επιδιώκοντας την ικανοποίηση οικονοµικών, κοινωνικών, 
πολιτιστικών κριτηρίων και επιδιώξεων ( Mueller, 1994: 383-394), 

•  τα συστήµατα ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management), που 
επιδιώκουν την προώθηση της ''ποιότητας'' σε όλες τις δοµές του οργανισµού 
(διοίκηση, εργαζόµενους, προµηθευτές, καταναλωτές) και υποστηρίζουν τη 
συνεχή βελτίωση  για το ‘‘ κοινό συµφέρον’’ όλων (Legge, 1995:219-220), 

•  Τα ευέλικτα συστήµατα  παραγωγής  just- in- time, που βασίζονται στην 
παραγωγή ''ποιοτικών'' προϊόντων σύµφωνα µε τις ρευστές απαιτήσεις της ζήτησης 
και την αντιµετώπιση των χρονικών τριβών κατά τη διάρκεια της παραγωγικής 
διαδικασίας,   



 11 

•  η τηλεργασία, που αφορά κυρίως αυτοαπασχολούµενους εργαζοµένους, οι οποίοι 
εργάζονται από το σπίτι τους στο µισό του εβδοµαδιαίου εργασιακού τους χρόνου. 
Υπολογίζεται ότι περίπου το 4,5% του εργατικού δυναµικού των ευρωπαϊκών 
χωρών απασχολείται µε τηλεργασία, ενώ στην Ελλάδα η τηλεργασία αναφέρεται 
στο 1,3% του εργατικού δυναµικού, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια τα ποσοστά της 
συνεχώς αυξάνονται (Γαβρόγλου, 2001: 41-43).    

 
Η ανάπτυξη των παραπάνω δοµικών συσχετισµών στα σύγχρονα περιβάλλοντα 
εργασίας, όπως είναι φυσιολογικό, δηµιουργεί νέες καταστάσεις και απαιτήσεις στην 
οργάνωση του ανθρώπινου δυναµικού και ανασύρει τις ανάγκες για την πρόσβαση 
του πολίτη στη γνώση και στην πληροφόρηση σχετικά µε τις νέες συνθήκες εργασίας, 
την επαγγελµατική του εκπαίδευση και κατάρτιση, τη δια βίου µάθηση και την 
εξοικείωση του µε τις νέες τεχνολογίες. Οι απαιτήσεις αυτές καθορίζουν το ρόλο των 
σηµερινών κρατών και κοινωνιών, επιβάλλοντας το αντίστοιχο πλαίσιο της πολιτικής 
υποστήριξης των αναγκών του ανθρώπινου δυναµικού και της ουσιαστικής 
διασύνδεσης της εκπαίδευσης µε την απασχόληση.  
 
Οι σύγχρονες ανάγκες για το συντονισµό των πολιτικών υποστήριξης του 
ανθρώπινου δυναµικού 
 
∆εδοµένου των  µετεξελίξεων στους χώρους της εργασίας, της οικονοµίας και 
κοινωνίας, οι ρόλοι που αναλαµβάνουν τα σύγχρονα κράτη σε συνεργασία µε τους 
κοινωνικούς εταίρους εµφανίζονται ιδιαίτερα σηµαντικοί, αφού καλούνται να 
υποστηρίξουν την οικονοµική ανάπτυξη µε την κοινωνική ευηµερία των πολιτών. 
Σήµερα πλέον, τα κράτη δεν περιορίζονται στη δηµιουργία νέων  θέσεων 
απασχόλησης. Η κοινωνία της γνώσης, των πολλών δεξιοτήτων και η ακατάπαυστη 
ροή των πληροφοριών µεταβιβάζουν στο κράτος µία κρίσιµη συντονιστική και 
υποστηρικτική λειτουργία που να εξασφαλίζει στο ανθρώπινο δυναµικό την άµεση 
πρόσβαση στην πληροφορία, να υποστηρίζει τη διασύνδεση της εκπαίδευσης µε την 
απασχόληση και σε συνεργασία µε τους κοινωνικούς εταίρους να προωθεί τα 
κοινωνικά και εργασιακά δικαιώµατα. 
 
Προβλήµατα που απασχολούν τις χώρες στο παγκόσµιο επίπεδο, όπως η ανεργία, η 
ανεπαρκής συµµετοχή στην απασχόληση και οι φτωχές συνθήκες εργασίας τέθηκαν 
ήδη από το 1994 στη δέσµη µέτρων των χωρών του ΟΟΣΑ για τη θέσπιση 
στρατηγικών απασχόλησης (jobs strategy) που αποδίδουν έµφαση στη 
µακροοικονοµική ανάπτυξη, την ολοκληρωµένη διάδοση της τεχνογνωσίας, την 
αύξηση της ευελιξίας του εργάσιµου χρόνου, την προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας, τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και την υποστήριξη των 
εργασιακών δεξιοτήτων (OECD, 1999 : 142).  
 
Στις χώρες της Ευρώπης, ειδικότερα, η όξυνση του παγκόσµιου οικονοµικού 
ανταγωνισµού, τα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας από τα µέσα της δεκαετίας του 
1980 και η απειλή του κοινωνικού αποκλεισµού ορισµένων κοινωνικών στρωµάτων 
οδήγησαν στην προώθηση ενός αναπτυξιακού προτύπου που έχει ως στόχο το 
συνδυασµό της ανταγωνιστικότητας µε την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη. 
Έτσι, τα Συµβούλια του Άµστερνταµ 1997 και της Νίκαιας το 2000,  θέσπισαν την 
ατζέντα για την αντιµετώπιση της ανεργίας και την προώθηση της κοινωνικής 
πολιτικής, ενώ το Συµβούλιο της Λισσαβόνας το 2000 έθεσε το στόχο για 
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περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης µε κριτήριο την αύξηση των 
ποσοστών απασχόλησης στο όριο του 70%  µέχρι το 2010. 
Οι παραπάνω στόχοι και οι σύγχρονες ανάγκες για εκπαίδευση, απασχόληση, 
εργασιακή και κοινωνική ποιότητα αφορούν τα κράτη στο σύνολο τους. Η επίτευξη 
τους οφείλει να βασιστεί στην εναρµόνιση των επιµέρους πολιτικών των ευρωπαϊκών 
κρατών, να συνδυάσει δηλαδή τα ιδιαίτερα θεσµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά 
χαρακτηριστικά που διακρίνουν την κάθε ευρωπαϊκή χώρα ξεχωριστά.  Παρακάτω 
παρουσιάζεται η εξέλιξη διαρθρωτικών δοµών της ελληνικής αγοράς εργασίας και 
κυρίαρχα χαρακτηριστικά που ανασύρουν τις ανάλογες απαιτήσεις για την επίτευξη 
των στόχων αυτών. Αρκεί να σηµειωθούν, στο σηµείο αυτό, τα µεγάλα ποσοστά 
ανεργίας των νέων στη χώρα µας, ιδιαίτερα των νέων µεταξύ 15 και 24 ετών και η 
αδυναµία πρόσβασης τους στην αγορά εργασίας. Παρουσιάζεται τέλος,  η σηµερινή 
σηµασία της συντονισµένης πολιτικής της Συµβουλευτικής και του Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού, ως λειτουργία που καλείται να προωθήσει τη διασύνδεση 
εκπαίδευσης - απασχόλησης, την προώθηση της ενηµέρωσης γύρω από τρέχοντα 
ζητήµατα εκπαίδευσης, κατάρτισης, εργασίας και την πρόσβαση του ανθρώπινου 
δυναµικού στην πληροφόρηση.   
 
 
∆οµές και εξελίξεις στην ελληνική αγορά εργασίας 
 
Ιδιαίτερα γνωρίσµατα της ελληνικής αγοράς εργασίας αποτελούν η αυξηµένη 
παρουσία των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην ελληνική παραγωγή, η ανάπτυξη µη-
τυπικών εργασιακών δεξιοτήτων, τα υψηλά ποσοστά της αυτοαπασχόλησης και του 
αγροτικού τοµέα, τα χαµηλά ποσοστά των εργαζοµένων που συµµετέχουν σε 
συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση (Η Ελλάδα σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής διατηρεί το χαµηλότερο ποσοστό µε 15% - European 
Commission, 2002: 31), τα χαµηλά ποσοστά της µερικής απασχόλησης και τη 
σχετικά εκτεταµένη παρουσία της απασχόλησης ορισµένου χρόνου (∆ιαγράµµατα 1 
&2). 
 
Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα παρουσίασε αυξητικές τάσεις κατά τη διάρκεια 
της περιόδου µεταξύ 1990 και 2001, αγγίζοντας το 11,6% το 1999 (European 
Commission, 2002: 177 - ∆ιάγραµµα 3), ενώ σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία, το 
2000 παρουσίασε φθίνουσα πορεία και µόλις το 2002 έπεσε κάτω από το όριο του 
10% αγγίζοντας το 9,6%, (Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική -Πληροφορική 
Α.Ε. (ΠΑΕΠ), 2003 : 42-43).  
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∆ιάγραµµα 1.
Ποσοστά µερικής απασχόλησης σε Ελλάδα και Ευρώπη µ.ο. (1990-

2001)
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Πηγή: European Comission, 2002: 173,177

 
 
 
                      

∆ιάγραµµα 2.
Ποσοστά απασχόλησης ορισµένου χρόνου στην Ευρώπη, 

1997-1999-2001 
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Πηγή: European Comission, 2002: 173-188

 
 
 
Αυτό όµως που πρέπει να σηµειώσουµε είναι το γεγονός ότι η ανεργία στην Ελλάδα 
παρουσιάζει κάποιες ιδιαίτερες διαρθρωτικές παραµέτρους και δεν προσδιορίζεται 
από τις ανισορροπίες µεταξύ ζήτησης και προσφοράς εργασίας, καθόσον δεν 
αποτελεί προϊόν απολύσεων και συνυπάρχει µε κενές θέσεις εργασίας (αναντιστοιχίες 
δεξιοτήτων), χαρακτηριστικά που σηµειώνονται και στο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για 
την Απασχόληση του 2002. Οι ειδικές παράµετροι που παρουσιάζονται είναι το 
ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ανεργίας στους νέους, ιδιαίτερα στους νέους µε αυξηµένα 
τυπικά προσόντα, και το αντίστοιχο υψηλό ποσοστό της µακροχρόνιας ανεργίας  
(∆ιάγραµµα 4). Συνοψίζοντας, παρατηρούµε :  
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• τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων µεταξύ 15-24 ετών. 
• την αρνητική συσχέτιση µεταξύ εκπαιδευτικού επιπέδου και απασχόλησης για την 
ηλικιακή κατηγορία των 20-24 ετών. 
• τα χαµηλά ποσοστά απασχόλησης της ηλικιακής κατηγορίας 20-29 ετών 

                      

∆ιάγραµµα 3.
Ποσοστό Ανεργίας στην Ελλάδα 

(1990-2001)
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∆ιάγραµµα 4.
Ποσοστά Μακροχρονίας Ανεργίας στην  Ελλάδα και Ευρώπη 

(1990-2001) (% στο εργατικό  δυναµικό)
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Πηγή: European Comission, 2002:173,177

 

Αναλυτικότερα, τα συγκριτικά στοιχεία φανερώνουν ότι το ποσοστό ανεργίας στην 
Ελλάδα για την ηλικιακή κατηγορία µεταξύ 15 και 24 ετών, σε αντίθεση µε τον 
Ευρωπαϊκό µέσο όρο, παρουσίασε µία αύξηση της τάξης του 6,6 % την τελευταία 
δεκαετία αγγίζοντας το ποσοστό του 28,1% το 2001 έναντι 14,9 του Ευρωπαϊκού 
µέσου όρου (European Commission, 2002: 173, 177 - ∆ιάγραµµα 5.) Ενώ, τα 
ποσοστά απασχόλησης για την ηλικιακή κατηγορία µεταξύ των 15-24 ετών 
ανέρχονται σε 41% στον Ευρωπαϊκό µέσο όρο και ποικίλουν από 60% σε χώρες όπως 
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η ∆ανία και Ολλανδία και κάτω από 30% στην Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο και Γαλλία 
(European Commission, 2002: 18). 

 
         

∆ιάγραµµα 5.
Ποσοστά ανεργίας στην  ηλικία 15-24 ετών  στην  Ελλάδα και 

Ευρώπη µ.ο. (1990-2001)
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Αναφορικά µε την ανεργία σε σχέση µε το εκπαιδευτικό επίπεδο των νέων µεταξύ 20 
και 24 ετών, διακρίνουµε ότι το ποσοστό ανεργίας µεταξύ των κατόχων απολυτηρίου 
ανωτάτων σχολών εκπαίδευσης κυµαίνεται στο 24,50 % , των κατόχων µέσης 
εκπαίδευσης σε 12,50% και αυτών µε απολυτήριο 3τάξιας µέσης εκπαίδευσης σε 
18,90% (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 2002:14 - ∆ιάγραµµα 
6). Παρατηρούµε δηλαδή ότι στην Ελλάδα παρουσιάζεται ένα υψηλό ποσοστό 
ανεργίας στους νέους µεταξύ 20 και 24 ετών, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από υψηλά 
τυπικά προσόντα και παρουσιάζουν µία σχετική αδυναµία πρόσβασης στην αγορά 
εργασίας. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία αν συνδυαστεί µε τη θετική 
συσχέτιση που υπάρχει ανάµεσα στην τυπική εκπαίδευση και τα ποσοστά 
απασχόλησης του πληθυσµού. ∆ίχως καµία αµφιβολία, οι σύγχρονες εξελίξεις που 
συµβαίνουν στο χώρο της εργασίας απαιτούν την αναβάθµιση του περιεχοµένου των 
εργασιακών δεξιοτήτων και τα ποσοστά απασχόλησης των υψηλά εκπαιδευοµένων 
ανθρώπων είναι αρκετά υψηλότερα από αυτά των χαµηλά εκπαιδευοµένων στη 
συνολική ηλικιακή κλίµακα µεταξύ 15 και 64 ετών (Πίνακας 1). Έτσι, ενώ η κατοχή 
ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης φαίνεται να εξασφαλίζει υψηλότερα ποσοστά 
απασχόλησης και χαµηλότερα ποσοστά ανεργίας συγκριτικά µε τις χαµηλότερες 
βαθµίδες εκπαίδευσης, στην Ελλάδα παρατηρείται ένας αρνητικός συσχετισµός 
µεταξύ  εκπαίδευσης και απασχόλησης µεταξύ 20 και 24 ετών.    
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∆ιάγραµµα 6.
Ποσοστά ανεργίας νέων (20-24 ετών) στην Ελλάδα ανά εκπαιδευτικό 

επίπεδο - 2001 
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                          πηγή : Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 2002:14

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 
Ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας στην Ελλάδα και Ευρώπη (Μ.Ο.) ανά 

εκπαιδευτικό επίπεδο το 2001 (15 - 64 ετών)  
 

  Σύνολο Τριτοβάθµια          
Εκπαίδευση 

Μέση Εκπαίδευση Χαµηλή 

 Απα  -  Ανεργ Απα        Ανεργ Απα           Ανεργ Απα          Ανεργ 
Ελλάδα 55.6        10.4 79                7.4 56.2             13.4 48.2                  9 
Ευρώπη 63.8          7.6 82.8             4.5 70.2               7.2 49                10.8 

 
Πηγή: European Commision, 2002 : 24 

 
Τέλος, τα ποσοστά απασχόλησης σε ολόκληρη της ηλικιακή κλίµακα του πληθυσµού 
αποτυπώνουν χαµηλότερα ποσοστά απασχόλησης στην ηλικιακή κατηγορία µεταξύ 
20 και 29 ετών. 'Έτσι, ενώ το ποσοστό απασχόλησης στην Ελλάδα για το β' τριµ. του 
2002 ανέρχεται σε 55,9% παρατηρούµε ότι η ηλικιακή κατηγορία  που συγκεντρώνει 
το βάρος της απασχόλησης είναι αυτή µεταξύ 30 και 44 ετών. (Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 2002:19 - ∆ιάγραµµα 7). Επιπρόσθετα, οφείλουµε να 
παρατηρήσουµε ό,τι η Ελλάδα κατέχει το υψηλότερο ποσοστό µη-ενεργών ατόµων 
που δηλώνουν ότι δεν επιθυµούν εργασία (35,6% έναντι 26,7% του ευρωπαϊκού 
µέσου όρου) κυρίως λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, εκπαιδευτικών 
υποχρεώσεων και συντάξεων (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
2002: 23-25).  
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∆ιάγραµµα 7.
Ποσοστά απασχόλησης στην Ελλάδα ανά ηλικιακή οµάδα 

(2002)
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πηγή : Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 2002:19

 
 
Τι µας δείχνουν όλα αυτά τα στατιστικά στοιχεία ; Παρατηρούµε ότι οι ιδιαίτερες 
παράµετροι στη διάρθρωση της ελληνικής αγοράς εργασίας εντοπίζονται κατά κύριο 
λόγο στο ηλικιακό στάδιο µεταξύ των 20 και 30 ετών όπου και αποτυπώνονται τα 
φαινόµενα των υψηλών ποσοστών της ανεργίας των νέων, ιδιαίτερα των νέων µε 
αυξηµένα τυπικά προσόντα, και χαµηλών ποσοστών απασχόλησης. Το γεγονός αυτό, 
σε συνδυασµό µε το φαινόµενο της εκούσιας αποχής από την εργασία, που 
παρουσιάζεται στην Ελλάδα, υποδηλώνει µία αδυναµία ένταξης στην αγορά εργασίας 
και µία παρατεταµένη προετοιµασία για την εξασφάλιση µίας θέσης εργασίας 
µόνιµης και πλήρους απασχόλησης. Βέβαια, στις σηµερινές συνθήκες δυναµικής 
κίνησης και ρευστότητας των αγορών εργασίας κάθε παρατεταµένη αποχή, εκούσια ή 
ακούσια, από την αγορά εργασίας θεωρείται παρακινδυνευµένη,  λόγω της ταχύτητας 
εξέλιξης των τεχνολογιών, επαγγελµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο 
αυτό, η ενεργοποίηση, υποστήριξη και πληροφόρηση των πολιτών γύρω από 
τρέχοντα ζητήµατα εργασίας, τόσο πριν, όσο και µετά την ένταξη τους στην εργασία 
πρέπει να αποτελεί πρώτιστη ανάγκη των σηµερινών πολιτικών απασχόλησης και των 
συστηµάτων Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού για την 
ουσιαστική σύνδεση της οικονοµικής ανάπτυξης µε την εξασφάλιση της ποιότητας 
στην επαγγελµατική και κατ' επέκταση κοινωνική ζωή των πολιτών.   
 
 
Η λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Επαγγελµατικού Προσανατολισµού  
 
Οι σύγχρονες µορφές οργάνωσης της εργασίας επηρεάζουν αναπόφευκτα τη 
λειτουργία της συµβουλευτικής και του επαγγελµατικού προσανατολισµού. Η ίδια η 
έννοια της σταδιοδροµίας αποτελεί στοιχείο αναπροσδιορισµού καθώς η αντίληψη 
για την αντικειµενική και ''γραφειοκρατική'' σταδιοδροµία της βιοµηχανικής εποχής 
υποχωρεί, προς όφελος µίας υποκειµενικής και δια-βίου ανάπτυξης της 
σταδιοδροµίας, όπου το άτοµο, οι δεξιότητες και ικανότητες του βρίσκονται σε µία 
διαλεκτική διαπραγµάτευση µε το επαγγελµατικό και κοινωνικό του περιβάλλον 
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(Κρίβας, 2001:53-62). Αυτό πρακτικά σηµαίνει η σύγχρονη σχέση ατόµου και 
εργασίας είναι σε όλα της τα στάδια περισσότερο ενεργητική εποµένως η 
συµβουλευτική, ο επαγγελµατικός προσανατολισµός, η επιστηµονική βοήθεια, η 
στήριξη και η διεύρυνση των δεξιοτήτων του ατόµου καθορίζουν τη δράση του πριν 
και µετά την είσοδο του στην επαγγελµατική ζωή. Η ενεργοποίηση του ανθρώπινου 
δυναµικού για  πληροφόρηση γύρω από τις αναγκαιότητες των σύγχρονων µορφών 
οργάνωσης της εργασίας θεωρούνται βασικά προαπαιτούµενα µίας ολοκληρωµένης 
σύνδεσης του µε τον κόσµο της εργασίας. Στο πλαίσιο της συντονιστικής λειτουργίας 
των υπηρεσιών και πολιτικών, η υποστήριξη του ανθρώπινου δυναµικού, τόσο πριν 
όσο και µετά την ένταξη του στην αγορά εργασίας αποτελεί βασική δραστηριότητα 
ενός συστήµατος Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού που 
προωθεί την οικονοµική ανάπτυξη και εξασφαλίζει την κοινωνική και επαγγελµατική 
ποιότητα.  
 
Στη χώρα µας το Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΕΚΕΠ) 
αποτελεί τον κεντρικό συντονιστικό φορέα Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού. Ιδρύθηκε µε το Ν.2525/97 και λειτουργεί από το 2000 µε το Π.∆. 
232/ΦΕΚ 179/29-7-1998 , υπό την εποπτεία των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µε στόχο να αποτελέσει 
το συνδετικό κρίκο ανάµεσα στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας. Το ΕΚΕΠ 
διαδραµατίζει ένα ρόλο επιτελικό, συµβουλευτικό και συντονιστικό και αποτελεί 
φορέα πληροφόρησης, υποστήριξης, πιστοποίησης και ενδυνάµωσης της δράσης των 
φορέων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελµατικού προσανατολισµού στην Ελλάδα. 
Παράλληλα, αποσκοπεί στην εναρµόνιση της εκπαίδευσης και κατάρτισης µε τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας και στη σύζευξη Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, 
Εκπαίδευσης, Επαγγελµατικής Κατάρτισης, Απασχόλησης. Για το σκοπό αυτό 
συνεργάζεται µε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τον ΟΑΕ∆, αλλά και οργανισµούς 
όπως τον ΟΕΕΚ, τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, τη Γενική Γραµµατεία 
Ισότητας, τη Γενική Γραµµατεία Επιµόρφωσης Ενηλίκων, τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης 
των ΑΕΙ/ΤΕΙ και άλλους φορείς που αναπτύσσουν δραστηριότητες επαγγελµατικής 
πληροφόρησης και προώθησης στην αγορά εργασίας. 
 
Συνοπτικά παρουσιάζουµε τα κυριότερα έργα  που έχουν αναπτυχθεί απο  το ΕΚΕΠ:  
 
1. Είναι ο επιτελικός φορέας για το σχεδιασµό και την παρακολούθηση του 

Συστήµατος Συµβουλευτικής, Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Σύνδεσης 
µε την Αγορά Εργασίας (επιµέρους Σύστηµα 6 - Σ6) του Εθνικού Συστήµατος 
Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση 
(Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.). Σύµφωνα µε το Νόµο Υπ' Αριθµ. 3191 (ΦΕΚ 258/ 7-11-2003), 
βασικές λειτουργίες του Συστήµατος Συµβουλευτικής, Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού και Σύνδεσης µε την Αγορά Εργασίας (Σ6) είναι :  

 
α. Η ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων για επαγγελµατική εκπαίδευση ή 

κατάρτιση και των γονέων τους για τις ειδικότητες και εξειδικεύσεις της 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης, η 
διερεύνηση των προσόντων, ικανοτήτων και κλίσεων των ενδιαφεροµένων 
και η συµβουλευτική υποστήριξη τους στην επιλογή της κατάλληλης 
ειδικότητας ή εξειδίκευσης και του κατάλληλου προγράµµατος σπουδών 
(συµβουλευτική και επαγγελµατικός προσανατολισµός). 
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β. Η υποστήριξη της σύνδεσης των εκπαιδευοµένων, των καταρτιζοµένων και 
των αποφοίτων µε την αγορά εργασίας, και η παρακολούθηση της 
απασχολησιµότητας τους. 

γ. Η υποστήριξη των ανέργων για την ένταξη ή επανένταξη τους στην αγορά 
εργασίας, καθώς και των ήδη εργαζοµένων για την πρόληψη της ανεργίας. 

 
Οι λειτουργίες του Σ6 καλύπτονται από τις δραστηριότητες του Ε.Κ.Ε.Π., τις 

δραστηριότητες των αρµοδίων υπηρεσιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) στο πλαίσιο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
τις δραστηριότητες του Ο.Α.Ε.∆. µέσω των αρµόδιων υπηρεσιών και 
εποπτευόµενων φορέων του και τις δραστηριότητες του Ο.Ε.Ε.Κ. µέσω των 
αρµόδιων υπηρεσιών και οργάνων του. 

 

2. ∆ιαµόρφωση κριτηρίων πιστοποίησης της επάρκειας των προσόντων λειτουργών 
Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, 

3. Εκπαίδευση, κατάρτιση και επιµόρφωση στελεχών του τοµέα του Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού σε συνεργασία ή και συµπληρωµατικά µε τους υπάρχοντες 
(δοµές) των δύο υπουργείων. 

4. Ενηµέρωση σε θέµατα εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης, συµβουλευτικής 
και επαγγελµατικού προσανατολισµού, δια βίου µάθησης και κινητικότητας µέσω 
της ιστοσελίδας του (www.ekep.gr).   

5. Παροχή τεχνογνωσίας σε θέµατα συµβουλευτικής και επαγγελµατικού 
προσανατολισµού µέσω της εξοπλισµένης σε τεχνικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό 
βιβλιοθήκης του.  

6. ∆ιοργάνωση συνεδρίων, ηµερίδων και άλλων παρεµφερών εκδηλώσεων σχετικά 
µε τα θέµατα της αρµοδιότητας του. 

7. Έναρξη της υλοποίησης µίας ολοκληρωµένης βάσης δεδοµένων που θα απαντά 
µέσω του διαδικτύου σε ερωτήµατα σχετικά µε την εκπαίδευση - κατάρτιση, 
απασχόληση, συµβουλευτική και επαγγελµατικό προσανατολισµό.  

8. Συµµετοχή στο ∆ίκτυο Euroguidance µε στόχο την επικοινωνία, παραγωγή και τη 
διάχυση της ποιοτικής πληροφόρησης για τον επαγγελµατικό προσανατολισµό 
µεταξύ των χωρών της Ε.Ε. 

9. ∆ιαχείριση και συνεχή ανανέωση της ∆ικτυακής Πύλης Ploteus (www.ploteus.net) 
που παρέχει πληροφορίες για τις ευκαιρίες µάθησης, τα εκπαιδευτικά συστήµατα, 
προγράµµατα σπουδών, τις υποτροφίες, τη διαµονή και την κοινωνική ασφάλιση 
στις χώρες της Ευρώπης. 

 
Το ΕΚΕΠ αναλαµβάνει ουσιαστικό ενεργό ρόλο στη διασύνδεση του συστήµατος 
υπηρεσιών πληροφόρησης και επαγγελµατικού προσανατολισµού, της εκπαίδευσης, 
κατάρτισης  µε την απασχόληση, προωθεί τη γνώση και υποστηρίζει την αναβάθµιση 
του ανθρώπινου δυναµικού, είτε αυτό προετοιµάζεται εκπαιδευτικά και κοινωνικά για 
την είσοδο του στην επαγγελµατική ζωή είτε έχει ενταχθεί ενεργά στην αγορά 
εργασίας.   
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