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Οι μικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ της απασχόλησης
Η κατανομή της συνολικής απασχόλησης των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων
φαίνεται στο σχήμα 2. Οι μικρές επιχειρήσεις συνήθως αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεταξύ 40%
και 60% της συνολικής απασχόλησης. Δύο εξαιρέσεις αποτελούν η Ελλάδα στο υψηλό άκρο
και το Ηνωμένο Βασίλειο στο χαμηλό άκρο. Παρατηρώντας τα σχήματα 1 και 2 ταυτόχρονα,
βλέπουμε ότι σχεδόν το 100% των μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν το 75%
της συνολικής απασχόλησης, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο το 98% των μικρών επιχειρήσεων
αντιπροσωπεύουν μόλις το 37% της συνολικής απασχόλησης.

Πηγή: Eurostat

Ανασκόπηση της κατάστασης e-learning στην Ελλάδα
Ανέκδοτα στοιχεία δείχνουν ότι το e-learning της αγοράς στην Ελλάδα για το έτος 2015
αντιστοιχεί σε περίπου 8-10% σε σχέση με τα συνολικά Προγράμματα εκπαίδευσης που
προσφέρονται στη χώρα. Το E-learning στην Ελλάδα παρέχεται κυρίως από το Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), στην Πάτρα. Στόχος της αποστολής του ΕΑΠ είναι η παροχή
εκπαίδευσης από απόσταση τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Για την
επίτευξη αυτού του στόχου, το E-Learning λειτουργεί για να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν
κατάλληλα υλικά μάθησης και μεθόδους διδασκαλίας.
Ωστόσο, τα περισσότερα δημόσια πανεπιστήμια χρησιμοποιούν πλατφόρμες e-learning και
προσφέρουν e-learning μαθήματα τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο,
προκειμένου να υποστηρίξουν τη διαδικασία της μάθησης. Στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης , το Δίκτυο των ελληνικών σχολείων και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είναι
αρμόδια για τις διαδικασίες ηλεκτρονικής μάθησης.
Το «Δίκτυο ελληνικών σχολείων » είναι το εκπαιδευτικό ενδοδίκτυο του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο συνδέει όλα τα σχολεία και παρέχει βασικές και
προηγμένες υπηρεσίες.
Το E-ΥΛΙΚΟ είναι η επίσημη εκπαιδευτική πύλη του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου
Μάθησης και αποτελεί πραγματικά ένα μέρος για τα μέλη του τομέα να συναντήσουν και να
κερδίσουν την υποστήριξη, συμπεριλαμβάνοντας χρήσιμους συνδέσμους, εκπαιδευτικά
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λογισμικά, άρθρα, προτάσεις διδασκαλίας, υποστηρικτικό υλικό και πληροφορίες σχετικά με
συνέδρια και διαγωνισμούς. Όλες αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται on-line για την ταυτόχρονη
υποστήριξη, τόσο των εκπαιδευτικών , όσο και των καθηγητών της εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευσης. Ένας επιπλέον κρίσιμος ρόλος, όσον αφορά την εκπαίδευση και την εφαρμογή
των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, πραγματοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - μια
ανεξάρτητη δημόσια οργάνωση που ιδρύθηκε το 1964 και είναι το αρχαιότερο ερευνητικό και
συμβουλευτικό κέντρο σχετικά με τα θέματα της εκπαίδευσης – το οποίο συνεισφέρει στην
εθνική εκπαιδευτική πολιτική μέσω του Υπουργείου Εκπαίδευσης και Δημοσίων Υποθέσεων.
ΙΔΕΚΕ - μέσω της πλατφόρμας e-learning - προσφέρει τώρα διάφορα προγράμματα e-learning
για την εκπαίδευση ενηλίκων που καλύπτουν τις ΤΠΕ, την οικονομία, το περιβάλλον και τον
τουρισμό, και ένα τεράστιο αριθμό από διάφορα θέματα, τα οποία χωρίζονται σε πέντε υποενότητες 50 ωρών το καθένα.
Εκτός από τους δημοσίους οργανισμούς, οι δυνατότητες της ηλεκτρονικής μάθησης, παρέχονται
επίσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών από ιδιωτικά εκπαιδευτικά κέντρα που
ονομάζονται Δια βίου μάθησης με επίκεντρο τα προγράμματα για τους αυτοαπασχολούμενους,
τους εργαζόμενους και τους ανέργους.
Η διείσδυση του Διαδικτύου στην Ελλάδα
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα αποτελέσματα δείχνουν την Ελλάδα στο κατώτερο μέρος της λίστας
των κρατών-μελών στους θεμελιώδεις δείκτες ΤΠΕ, όπως η τεχνολογική υποδομή, η πρόσβαση
στο Internet και στα νοικοκυριά και η παροχή ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών, αν και έχει
σημειώσει σημαντική πρόοδο στον τομέα των ΤΠΕ κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την «Μέτρηση του e-Europe / i2010 (που καθορίζεται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή) για την Ελλάδα- αποτελέσματα 2008 " έρευνα Eurostat (Έκθεση για την
ψηφιακή ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης , 2009):
• Η Ελλάδα κατέχει την 23η θέση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ-27 όσον αφορά την
ευρυζωνική διείσδυση.
• Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 25η θέση με βάση την πρόσβαση των νοικοκυριών στο
Διαδίκτυο -39,4%, σε σύγκριση με 60% για τους ΕΕ27 και 64% για την ΕΕ15.
• Ο μισός πληθυσμός (56%), δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το Διαδίκτυο (30% για την ΕΕ των
27), κατάταξη 26η σε ΕΕ27.
• Το 34% των Ελλήνων (26ή κατάταξη) είναι τακτικοί χρήστες - ορίζεται ως εκείνοι που το
χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα - (EU27: 56% και ΕΕ-15: 60%) και 23%
(και πάλι, 26η θέση) είναι συχνοί χρήστες – καθημερινή χρήση του Διαδικτύου ή σχεδόν
καθημερινά - (EU27: 43%).
•Το 18,2% των Ελλήνων έχουν παιδεία στην πληροφοριακή, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος
είναι 31%.
• Η ηλεκτρονική διαθεσιμότητα των δημοσίων υπηρεσιών στους τομείς του δημοσίου, της
υγείας και της εκπαίδευσης παραμένει από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. Η online παράδοση
των βασικών δημόσιων υπηρεσιών για τους πολίτες αποτελεί το 33% (κατάταξη 21) σε
σύγκριση με το 66% για τους ΕΕ27.
Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία τείνουν να απεικονίσουν μια κατάσταση υστέρησης με την
Ελλάδα να αντιμετωπίζει ένα αναπτυξιακό πρόβλημα, όσον αφορά την τεχνολογία. Μια ένδειξη
αυτής της τεχνολογικής άποψης είναι ότι οι μελέτες αυτές είναι εν γένει προορισμένες για
ειδικούς υπολογιστών χωρίς εκπαίδευση στις κοινωνικές επιστήμες. Εν προκειμένω, η έρευνα
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έχει επικεντρωθεί στην παροχή εξαμηνιαίων εκθέσεων/αναφορών σχετικά με την ευρυζωνική
διείσδυση και, το πιο σημαντικό, η σημαντική βελτίωση των υποδομών πληροφοριών όσον
αφορά τις ευρυζωνικές συνδέσεις, χρησιμοποιείται πολύ συχνά, εξηγώντας την παρατηρούμενη
αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με την άποψη αυτή οι
εκθέσεις υποστηρίζουν, επίσης, ότι η Ελλάδα πλησιάζει και μειώνει το χάσμα λόγω της
προόδου των ευρυζωνικών συνδέσεων παράδοσης (Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία
της Πληροφορίας β.).
Η εικόνα που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 10
εργαζόμενους είναι ανάλογη με εκείνη των αντίστοιχων εταιριών στην υπόλοιπη Ευρώπη, σε
επίπεδο βασικής χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Το 2007
ανακαλύφθηκε ότι το 94,2% των επιχειρήσεων έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, και το 27,7% των
εργαζομένων τους το χρησιμοποιούν καθημερινά. Από τις επιχειρήσεις με πρόσβαση στο
Διαδίκτυο, το 67,8% από αυτές έχουν ευρυζωνική σύνδεση. Παρά το γεγονός ότι περίπου το
10% των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να αγοράζουν και να πωλούν τα
προϊόντα τους, το ηλεκτρονικό εμπόριο συνεισφέρει μόλις το 0,8% του συνολικού κύκλου
εργασιών.
Μια μεγάλη διαφορά εξακολουθεί να υπάρχει σε μικρότερες επιχειρήσεις (με 1-9 άτομα
προσωπικό), σχετικά με την υιοθέτηση των σύγχρονων τεχνολογιών. Κατά τη διάρκεια των
τριών τελευταίων ετών, ωστόσο, ο όγκος της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει αυξηθεί
(57% το 2007 σε σύγκριση με 51% το 2005), και υπήρξε μια αύξηση στον αριθμό των
υπολογιστών. Υπήρξε επίσης μια σημαντική αύξηση στην τάση για ευρυζωνικές συνδέσεις (63%
το 2007 σε σύγκριση με 12% το 2005).
Το ποσοστό των βασικών υπηρεσιών που διατίθενται online για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις
είναι 47%, αλλά μόνο το 11% του πληθυσμού χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για να κάνουν
επιχειρήσεις με το δημόσιο (έναντι 8% κατά την προηγούμενη περίοδο δύο ετών).
Μέλη της ΕΕΚ και της ηλεκτρονικής μάθησης
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ότι η Ελλάδα έχει σχετικά χαμηλά ποσοστά σε πολλούς δείκτες σε
αυτή την ομάδα σε σύγκριση με το μέσο όρο της ΕΕ. Το μερίδιο των φοιτητών που εγγράφονται
στο IVEP (Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση) είναι χαμηλό (33,1% σε σύγκριση με 50,4% για
την ΕΕ). Οι αριθμοί στις εγγραφές γυναικών διαφέρουν ακόμη περισσότερο: 26,1% των
γυναικών στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν εγγραφεί σε IVEP σε σύγκριση με
45,0% στην ΕΕ το 2012. Το ποσοστό των ενηλίκων που συμμετείχαν στη διά βίου μάθηση το
2013 (2,9%) ήταν επίσης χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ (10,5%), και πολύ χαμηλό σε
σχέση με το μέσο όρο-στόχο (15%), από το στρατηγικό πλαίσιο εκπαίδευσης και κατάρτισης
2020. Η συμμετοχή στη διά βίου μάθηση με την εκπαίδευση ενηλίκων σε χαμηλά επίπεδα
(0,4%), των άνεργων ενηλίκων (2,7%) και ενηλίκων μεγαλύτερης ηλικίας (0,8%) είναι επίσης
χαμηλότερο στην Ελλάδα από ό, τι στην ΕΕ.
Με βάση τα στοιχεία του ΕΣΕΚ για το 2010, τη συμμετοχή των εργαζομένων σε κύκλους
μαθημάτων ΣΕΚ και την εκπαίδευση εργασίας , η επιχορηγούμενη από τον κατάρτιση είναι
λιγότερο συχνή από ό, τι στην ΕΕ γενικά. Το ποσοστό των νέων αποφοίτων ΕΕΚ που
συμμετέχει σε περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση είναι χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ
(16,6% στην Ελλάδα έναντι του 30,7% για την ΕΕ το 2009). Το ποσοστό των ατόμων που
ήθελαν να εκπαιδευτούν, αλλά δεν το έκαναν (17,3%) είναι υψηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ
(9,5%) (με βάση τα στοιχεία 2011).
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Πηγή:
Cedefop 2015

Στο πλαίσιο του προγράμματος HELIOS, η πρόσληψη του e-learning και των σχετικών
εξελίξεων και οι αλλαγές στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης αξιολογούνται
συστηματικά για ορισμένες χώρες όπως η Ελλάδα, ενάντια σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, που
αποτελείται από:
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- Τη διαθεσιμότητα των υποδομών ΤΠΕ (πρόσβασης), καθώς και τον τομέα των ΤΠΕ (PC,
Διαδίκτυο και άλλες πλατφόρμες, όπως τα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης) προφίλ
χρήσης (προτιμήσεις, η μέση χρήση) στο σπίτι και στο χώρο εργασίας,
- Την κατάσταση και λειτουργική δομή του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα
(στατιστικές εκπαίδευσης, εκτέλεση πολιτικών, κ.λπ.).
Στον παρακάτω πίνακα, δίνεται μια κατάταξη της ανάπτυξης των περιοχών HELIOS στις
χώρες της ΕΕ - όπως προκύπτει από την άσκηση συγκριτικής ανάλυση – και παρέχεται, στην
κλίμακα :
• (χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης),
•• (μέσο επίπεδο ανάπτυξης),
••• (υψηλό επίπεδο ανάπτυξης).

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει ότι η Ελλάδα , σε σύγκριση με όλες τις υπόλοιπες χώρες, διαθέτει
τις ασθενέστερες περιοχές (συμπεριλαμβανομένης τη χρήση και υιοθέτηση της ηλεκτρονικής
μάθησης) με βάση την ανάπτυξη σε επίπεδο ΕΕ.
Μελέτη περίπτωσης σχετικά με τη χρήση της ηλεκτρονικής μάθησης
Το 2009 το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής (LAESP)
ιδρύθηκε επίσημα ως μέρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών από τα μέλη ΔΕΠ του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το LAESP είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και ξεκίνησε για να
πραγματοποιήσει την έρευνα και την ανάπτυξη δραστηριότητας σε όλες τις ποικίλες πτυχές της
εφαρμοσμένης οικονομίας και των ζητημάτων κοινωνικής πολιτικής.
Οι στόχοι του LAESP:
- Διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας
- Υποστήριξη δραστηριοτήτων έρευνας και διδασκαλίας
- Ενεργεί ως παρατηρητήριο για την αγορά εργασίας και την κοινωνική ευημερία
- Αξιολόγηση των δημοσίων πολιτικών και παροχή συμβουλών πολιτικής σχετικά με θέματα
κοινωνικής και αγοράς εργασίας
- Παροχή υπηρεσιών συμβούλου / στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και
οικοσυστήματος
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Από το 2010 το LAESP έχει προσφέρει μια σειρά από σχεδόν 100 μαθήματα στο κοινό, κάτω
από μια ασύγχρονη πλατφόρμα e-learning. Ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς, το LAESP
στοχεύει στην παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους. Η πελατειακή βάση του εργαστηρίου είναι οι
ΜΜΕ που τους παρέχει τη δυνατότητα για περαιτέρω κατάρτιση των στελεχών και των
εργαζομένων τους. Τα μαθήματα πληρώνονται ιδιωτικά από τους εργοδότες ή τους
εκπαιδευόμενους. Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευομένων που συμμετέχουν στα
προγράμματα e-learning που προσφέρονται από το LAESP είναι απασχολούμενοι ή
αυτοαπασχολούμενοι (80%), ενώ ένας σημαντικός αριθμός των εκπαιδευομένων είναι άνεργοι
(20%) που επιθυμούν να επεκτείνουν τις δεξιότητές τους ή ψάχνουν για να κάνουν το πρώτο
βήμα προς τη νέα σταδιοδρομία. Περίπου ο ίδιος αριθμός ανδρών και γυναικών εκπαιδεύονται
κάθε χρόνο στο LAESP.
Η ολοκληρωμένη μάθηση είναι μια αποτελεσματική λύση επειδή επιτρέπει στους μεμονωμένους
εκπαιδευόμενους και τους διευθυντές εκπαίδευσης την σύνδεση λύσεων μάθησης για τους
επιχειρηματικούς στόχους και έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει τις ικανότητες των ατόμων,
την πρόοδο, να αυξήσει την κατακράτηση, και να διαχειριστεί την κατάρτιση σε ολόκληρη την
εταιρεία, προσφέροντας έτσι καλύτερη απόδοση στην επένδυση του χρόνου και των χρημάτων.
Η μέσω του LAESP Ολοκληρωμένη Μάθηση αποτελείται από πέντε στοιχεία:
-Αξιολόγηση: Κινεί τη διαδικασία μάθησης βοηθώντας τους σπουδαστές και τις επιχειρήσεις να
προσδιορίσουν τους στόχους τους, να καθορίσουν ποιος τύπος κατάρτισης απαιτείται για να
πετύχουν αυτούς τους στόχους, και να επιλέξει τις σωστές λύσεις ώστε να μεγιστοποιηθεί η
επένδυσή της εκπαίδευσης.
-Μάθηση: Προσφέρει λύσεις που συνδυάζουν τόσο τη μάθηση στην τάξη , όσο και την
ηλεκτρονική μάθηση, π.χ. Online Live Learning, Ηλεκτρονική Μάθηση ANYTIME, κ.λπ.
-Ενίσχυση: Παρέχει εργαλεία για την ενίσχυση για την αύξηση της αφομοίωσης από το υλικό
των μαθημάτων και προώθησης της διαδικασίας της μάθησης, π.χ. Οδηγοί εκμάθησης, eδιδακτικό υλικό, learning kits, ηλεκτρονικά βιβλία αναφοράς, προετοιμασία εξετάσεων, εικονικά
και μαθητικά εργαστήρια.
-Υποστήριξη. Παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης που έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε
να δώσει την προσωπική προσοχή σε κάθε πελάτη, όπως π.χ. συνεχή διαβούλευση εκτελεστικού
λογαριασμού, τεχνική υποστήριξη help - desk και εκπαιδευτική διοίκηση.
-Επικύρωση. Προσφέρει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πρόοδο
τους στη διαδικασία επίτευξης των επιθυμητών στόχων τους, π.χ. Φυσικές αξιολογήσεις,
εκτιμήσεις, μετά το μάθημα μελέτες και εξετάσεις πιστοποίησης.
Συμπεράσματα
Με βάση τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία, συμπεραίνουμε ότι η αγορά της ηλεκτρονικής
μάθησης στην Ελλάδα είναι μάλλον υπανάπτυκτη. Η βαθιά οικονομική κρίση και η τρέχουσα
κατάσταση στην Ελλάδα θα μπορούσε να δικαιολογήσει εν μέρει αυτό το γεγονός. Παρά το
γεγονός αυτό, ωστόσο, είναι απαραίτητο να αναληφθεί σειρά δράσεων. Το σύνολο των
δράσεων θα πρέπει να αντιστοιχεί σε αύξηση της πολυπλοκότητας και να υιοθετήσουν μια
προοπτική μεταξύ διακυβέρνησης, προκειμένου να οικοδομήσουν και να εφαρμόσουν
αποτελεσματικά τις μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν σε ιδιαίτερα απαιτητική πολιτική
εκπαίδευσης και κατάρτισης, και να παραδώσουν τόσο σε βραχυπρόθεσμη , όσο και
μακροπρόθεσμη βάση. Μια τέτοιου είδους
προσέγγιση θα επιτρέψει σε αυτές τις
μεταρρυθμίσεις να φέρουν αποτελέσματα, όσο αφορά τις εξόδους μάθησης, κατά την επόμενη
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τριετία, μετρώντας την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω
εστιασμένων και προηγμένων δράσεων. Ένα παράδειγμα των ενεργειών σύμφωνα με αυτές τις
προτάσεις περιλαμβάνουν την ανάπτυξη των διαφόρων μοντέλων για το σχεδιασμό των
συστημάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (web-based) (ETS) για τις ελληνικές ΜΜΕ.
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