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 Επισκοπούν το θέμα, 
διατυπώνουν την 

προβληματική του

 Ορίζουν τα υποθέματα,  
εστιάζουν σ’ αυτά και αναζητούν τα 

ερευνητικά ερωτήματα

 Οργανώνουν τα ερευνητικά 
ερωτήματα , αναζητούν πηγές, 

εργαλεία, μεθόδους

 Συγκεντρώνουν μαρτυρίες 
και δεδομένα, τα ερμηνεύουν 

και τα σχολιάζουν 

 Καταγράφουν την πορεία 
και τα συμπεράσματά τους 

σε μια έκθεση 

 Παρουσιάζουν προφορικά την 
εργασία τους και δημοσιοποιούν 

την έκθεσή τους 



 Θέμα,  , 
Προβληματική

«ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, 

Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ»

εργοδότες, εργαζόμενοι, 
ελεύθεροι επαγγελματίες

όροι και συνθήκες εργασίας

αμοιβές, εισόδημα, ασφάλεια, 
περίθαλψη, συντάξεις

ανεργία, ανασφάλεια, 
περιθωριοποίηση 

κρίση, μνημόνια, σύμφωνα, 
αξίες, κοσμοθεωρίες  συγκρούσεις, 

αλληλεγγύη

κόστος διαβίωσης, 
ποιότητα ζωής



 Θέμα,  Επισκόπηση, 



«ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, 

Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ»

 ,  Εστίαση, 
Ερευνητικά Ερωτήματα



 Υποθέματα,  , 
Ερευνητικά Ερωτήματα

αγρότες, 
κτηνοτρόφοι, 
προϊόντα

εργάτες εποχικοί, 
έλληνες, μετανάστες

κόστος παραγωγής, 
κόστος διαβίωσης 

τιμές προϊόντων

ύφεση, ανάπτυξη

μνημόνιαελέγχοντες

δημόσια ταμεία 
ασφάλισηςσυνδικαλιστικές 

οργανώσεις 

νομοθετούντες

καταναλωτές



 Υποθέματα,  Εστίαση, αγρότες, 
κτηνοτρόφοι, 
προϊόντα

εργάτες εποχικοί, 
έλληνες μετανάστες

ημερομίσθια 

τιμές προϊόντων

ύφεση, ανάπτυξη

μνημόνιαελέγχοντες

δημόσια ταμεία 
ασφάλισηςσυνδικαλιστικές 

οργανώσεις 

νομοθετούντες

καταναλωτές

 Τα πραγματολογικά περιγράφουν γεγονότα ή καταστάσεις
( «τι», «πότε», «πόσο», «ποιος», «πού»)

Τα ερμηνευτικά εντοπίζουν τις αιτίες και τις συνέπειες 
(«γιατί;», «τι συνεπάγεται;»)

Τα κριτικά διερευνούν τη στάση σας απέναντι στους αποφασίζοντες, τους 
ελέγχοντες
 
Τα αυτοκριτικά ενεργοποιούν αναστοχασμούς (α) ως προς τις προσωπικές 
σας επιλογές και (β) ως προς τη διαδικασία της έρευνας

Τα ερωτήματα δράσης αναζητούν κοινωνικές παρεμβάσεις και δράσεις  



Πραγματολογικά Ερωτήματα: 
«Ποια» αγροτικά προϊόντα παράγονται στην περιοχή; «Ποιο» είναι το κόστος της 
παραγωγής τους (μέσα και εργασία); «Πού» διατίθενται και σε «ποιες» τιμές για εμπόρους, 
εταιρίες, πολίτες; «Πόσο» εισόδημα εξασφαλίζουν για τους αγρότες ή τους εργάτες; 
«Πόσο» έχουν αλλάξει τα παραπάνω τα τελευταία χρόνια;  
Ερμηνευτικά Ερωτήματα: 
«Γιατί» έχουν αλλάξει όσα σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή στην περιοχή; «Ποιους» 
έχει ωφελήσει η αλλαγή και «ποιους» έχει θίξει και «πώς»; «Ποιοι» και «πώς» είναι 
υπεύθυνοι για τα εργασιακά στον κλάδο της αγροτικής παραγωγής (κρατικά όργανα, 
συνδικαλιστικές οργανώσεις); 
Κριτικά Ερωτήματα: 
«Πώς» κρίνουμε τις αποφάσεις των οργάνων που ρυθμίζουν ζητήματα αγροτικής 
παραγωγής, ασφάλειας, πρόνοιας, περίθαλψης; «Πώς» κρίνουμε την ικανότητα, τη 
συνέπεια και εν γένει τις αξίες και τις αντιλήψεις των «αρμοδίων» για την κοινωνία και 
τους πολίτες;    
Αυτοκριτικά Ερωτήματα: 
«Τι» γίνεται από την πλευρά της κοινωνίας για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες σ’ αυτό το 
πεδίο και «πώς» θα μπορούσε να συμβάλουμε από την πλευρά μας; «Τι» θα μπορούσαμε 
να κάνουμε καλύτερα ή διαφορετικά σε σχέση με την έρευνά μας; 
Ερωτήματα Δράσης: 
«Πώς» θα μπορούσαμε να κάνουμε σαφές ότι εμείς νοιαζόμαστε και θέλουμε να 

παρέμβουμε ενεργά και δημιουργικά;



Κινηματογράφος,
 Τηλεόραση,
Ραδιοφωνικές 
Εκπομπές

Βιβλία
Άρθρα σε περιοδικά
Άρθρα σε εφημερίδες
Άτλαντες

Ηλεκτρονικές βάσεις 
δεδομένων,
Ιστοσελίδες

Η Πόλη και οι πολίτες, 
Οι φορείς,
Οι χώροι όπου χτυπά η 
καρδιά της πόλης

ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΤΕΧΙΚΕΣ:
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ:
Αναγνωριστικές
Διαγνωστικές
Πειραματικές

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
«Ποιος» μιλάει; Για να πει «τι»; Σε «ποιον»; 
«Πώς»; Με «ποιο» στόχο; 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΝΟΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ

 Από τα ερευνητικά ερωτήματα  στην
αναζήτηση πηγών, εργαλείων, μεθόδων
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Σχέδιο Συνεντεύξεων
Που πηγαίνετε; ……………………………………………                          
Χρησιμοποιείτε καθημερινά τα Μ.Μ.Μ.; …………………………….                    
Έχετε αυτοκίνητο Ι.Χ.; ………………………………………………                         
Αν η απάντηση είναι θετική, συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτηση 
Για ποιο λόγο προτιμάτε τα Μ.Μ.Μ.; 
Είναι πιο οικονομικό;
Πάει πιο γρήγορα;
Είναι πιο οικολογικό; 
Άλλο;                 
Τι θα θέλατε να βελτιωθεί στα Μ.Μ.Μ.; (ερώτηση για όλους) 
Στα δρομολόγια: ……………………………………………….. 
Στην κατάσταση των λεωφορείων: …………………….
Στο κόστος: …………………………………………………………. 
Στα στέγαστρα: ………………………………………………….. 
Στην εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες: ………… 
Άλλο: ………………………………………………………………….. 

0 20 40 60

Μεταφορικά Μέσα 
που χρησιμοποιούμε

Ποδήλατο, Πόδια

Τρόλει, Ηλεκτρικός, Μετρό, 
Προαστιακός

Λεωφορεία

Αυτοκίνητο Ι.Χ., Ταξί, Μοτοσικλέτες, 
Τρακτέρ



Θέμα: ----------------------

I. Πρόλογος: ______________________________________________________________________

II. Εισαγωγή: ______________________________________________________________________

III. Πρώτο Υπο-θέμα, Εισαγωγή: _______________________________________________________
A. Πρώτο Σημείο (πραγματολογικό): _____________________ (Υποστηρικτικά Δεδομένα) 
B. Δεύτερο Σημείο (ερμηνευτικό):______________________ (Υποστηρικτικές Μαρτυρίες)    
Γ. Τρίτο Σημείο (κριτικό, αυτοκριτικό):  _________________   (Υποστηρικτικές Μαρτυρίες) 

Δ. Συμπεράσματα: ___________________________________________________________

IV. Δεύτερο Υπο-θέμα, Εισαγωγή: _____________________________________________________
A. Πρώτο Σημείο (πραγματολογικό): _____________________ (Υποστηρικτικά Δεδομένα) 
B. Δεύτερο Σημείο (ερμηνευτικό):______________________ (Υποστηρικτικές Μαρτυρίες)    
Γ. Τρίτο Σημείο (κριτικό, αυτοκριτικό):  _________________   (Υποστηρικτικές Μαρτυρίες) 

Δ. Συμπεράσματα: ________________________________________________________

V. Τρίτο Υπο-θέμα, Εισαγωγή: ________________________________________________________
A. Πρώτο Σημείο (πραγματολογικό): _____________________ (Υποστηρικτικά Δεδομένα) 
B. Δεύτερο Σημείο (ερμηνευτικό):______________________ (Υποστηρικτικές Μαρτυρίες)    
Γ. Τρίτο Σημείο (κριτικό, αυτοκριτικό):  _________________   (Υποστηρικτικές Μαρτυρίες) 

Δ. Συμπεράσματα: ________________________________________________________

VI. Τέταρτο Υπο-θέμα, Εισαγωγή: _____________________________________________________
A. Πρώτο Σημείο (πραγματολογικό): _____________________ (Υποστηρικτικά Δεδομένα) 
B. Δεύτερο Σημείο (ερμηνευτικό):______________________ (Υποστηρικτικές Μαρτυρίες)    
Γ. Τρίτο Σημείο (κριτικό, αυτοκριτικό):  _________________   (Υποστηρικτικές Μαρτυρίες) 

Δ. Συμπεράσματα: ________________________________________________________
 

VII. Γενικά Συμπεράσματα: _________________________________________________________



I. Πρώτο Υπο-θέμα, Εισαγωγή: ___________________________________________________
A. Πρώτο Σημείο (πραγματολογικό): _____________________ (Υποστηρικτικά Δεδομένα) 
B. Δεύτερο Σημείο (ερμηνευτικό):______________________ (Υποστηρικτικές Μαρτυρίες)    
Γ. Τρίτο Σημείο (κριτικό, αυτοκριτικό):  _________________   (Υποστηρικτικές Μαρτυρίες) 

Δ. Συμπεράσματα: ___________________________________________________________

Από την επεξεργασία των δεδομένων, 
στη συγκρότηση της έκθεσης 

Εισαγωγή: προβληματική, δήλωση (statement) των προθέσεων και της στάσης  
Α. Πραγματολογικά: θα προσφέρουν στον αναγνώστη το βασικό υπόβαθρο 
Β. Ερμηνευτικά:  θα αποκαλύπτουν με επιχειρήματα τα «γιατί» των γεγονότων, τις αλληλοτεμνόμενες 
σχέσεις εξάρτησης, χειραγώγησης, εκμετάλλευσης και θα «ταυτοποιούν» τις αθέατες δομές, ομάδες 
Γ. Κριτικά-αυτοκριτικά: θα αμφισβητούν ή θα τοποθετούνται κριτικά απέναντι σε κατεστημένα πρότυπα, 
αξίες, δομές, πρόσωπα ή ομάδες
Δ. Δράσης – Αυτοστοχασμού: ……….. 



ΘΕΜΑ: Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΤΥΧΕΣ, ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΤΑ ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΕΣΤΙΑΣΗ

ΣΤΟΧΟΙ
(ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ)

Ι. Κλασσικοί Συνθέτες Α. Οι συνθέτες και τα έργα τους 
Β. Το ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο της 
εποχής
Γ. Η απήχηση των έργων και οι αντιδράσεις 
κατά την εποχή τους
Δ. Η σύγχρονη απήχηση των έργων, 
συγκρίσεις, ερμηνεία 

Μας ενδιαφέρει να ασχοληθούμε με την όπερα 
Nabucco του Verdi και ιδιαίτερα με το χορωδιακό των 
σκλάβων, Va pensiero 

ΙΙ. 20ος Αιώνας: Δημοτικά και 
Λαϊκά Τραγούδια, Μουσική 
Rock, Punk Rock, Hip Hop
                       

Α. Οι δημιουργοί (συνθέτες, ποιητές-
στιχουργοί, ερμηνευτές) και τα έργα τους 
Β. Το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο της 
εποχής
Γ. Η απήχηση των έργων κατά την εποχή 
τους (συναυλίες, διαμαρτυρίες)
Δ. Η σύγχρονη απήχηση των έργων, 
συγκρίσεις, ερμηνεία 

Θέλουμε να διερευνήσουμε ποιοι συνθέτες, ποιητές-
στιχουργοί και ερμηνευτές δημιούργησαν έργα που θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν ως «πολιτικά», με 
αναφορές άμεσες ή έμμεσες στα ανθρώπινα 
δικαιώματα: ελευθερία,  ισότητα, δικαιοσύνη, π.χ. 
Δημοτικά και Λαϊκά Τραγούδια, Μουσική Rock, Punk 
Rock, Hip Hop

III. 21ος  Αιώνας: Η μουσική και 
τα τραγούδια κατά τη 
σύγχρονη οικονομική κρίση
                                                                             

Α. Οι σύγχρονοι δημιουργοί (συνθέτες, 
ποιητές-στιχουργοί, ερμηνευτές) και τα 
έργα τους 
Β. Το σύγχρονο κοινωνικό και πολιτικό 
πλαίσιο
Γ. Απήχηση, αντιδράσεις, προοπτικές

……………………………………………………………
…………………………………………………………….
……………………………………………………………….



ΘΕΜΑ: Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΥΠΟ-ΘΕΜΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Ι. Κλασσικοί 
Συνθέτες

Α. Οι συνθέτες και τα έργα 
τους 
Β. Το ιστορικό και πολιτικό 
πλαίσιο της εποχής
Γ. Η απήχηση των έργων 
κατά την εποχή τους
Δ. Η σύγχρονη απήχηση 
των έργων, συγκρίσεις, 
ερμηνείες  

Πραγματολογικά: Verdi Nabucco, Όπερα, (χορωδιακό των σκλάβων, 
Va, pensiero), ποιος την έγραψε; πότε; ποιο ήταν το περιεχόμενό 
της; πού πρωτοπαίχτηκε; 
Ερμηνευτικά: «πώς» συνδέεται η υποδοχή που επιφυλάχθηκε στο 
Va, pensiero με το ιστορικο-πολιτικό πλαίσιο της εποχής; πώς 
αντέδρασαν οι εξουσίες της εποχής και «γιατί»;
Κριτικά: «Γιατί» το ανέβασμά της είχε τεράστια αποδοχή από τους 
ιταλούς σήμερα; «Με ποια» σύγχρονα γεγονότα, πρόσωπα, θεσμικά 
όργανα συνδέθηκε και «γιατί»; 
Αυτοκριτικά: Πόσο χρειάζεται και πώς θα βοηθούσε μια 
αναθεώρηση των επιλογών της μουσικής και των τραγουδιών που 
ακούμε;
Δράσης: «Τι» θα μπορούσαμε να κάνουμε προς αυτήν την 
κατεύθυνση;



Ι) Κλασσικοί : Εισαγωγή 
(Α) Verdi: χορωδιακό των σκλάβων. Όπερα Nabucco  …………………. (Πρώτη Ενότητα)          
Ποιος την έγραψε; Πότε; Πού;  ……………………………………………………………….. (Υποστήριξη Βιβλιογραφική)  
 Πού πρωτοπαίχτηκε; Ποιο ήταν το περιεχόμενό της;   ………………………….. (Υποστήριξη Βιβλιογραφική)              
(Β1) Το ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο της εποχής ………….……………. (Δεύτερη Ενότητα)           
Ποια ήταν τα ιστορικά και πολιτικά δεδομένα της εποχής;  ………………….  (Υποστήριξη Βιβλιογραφική) 
(Β2) Η απήχηση του έργου  
 Ποιο ήταν το κοινωνικό και το πολιτικό νόημα του Va pensiero;…………..… (Υποστήριξη Βιβλιογραφική) 
(Γ) Η σύγχρονη απήχησή του ……………………………………….………….……. (Τρίτη Ενότητα)       
Γιατί έχει τεράστια αποδοχή από τους ιταλούς, σήμερα;  ……………………………. (Υποστήριξη, Μαρτυρίες)  
(Δ)  Αναστοχαστική Προσέγγιση ……………… ……………………………….… (Τέταρτη Ενότητα)
(Ε) Συμπεράσματα 



Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (O.A.E.Δ.)

Ο  Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού δραστηριοποιείται στους τομείς: 
•Tου Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Εργατικού Δυναμικού 
της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Εργατικού Δυναμικού 

•Tης προώθησης της Απασχόλησης (Γραφεία Εργασίας, Γραφεία Ενημέρωσης Ανέργων & 
Επιχειρήσεων) 

•Tης χορήγησης παροχών Ασφάλισης στους δικαιούχους (επιδομάτων ανεργίας, στράτευσης, 
οικογενειακών επιδομάτων, κλπ.) 

•Της ομαλής ενσωμάτωσης ή επανένταξης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων του πληθυσμού 
(άτομα με ειδικές ανάγκες, απεξαρτημένοι, αποφυλακισμένοι κλπ.) στην Αγορά Εργασίας......

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.)

Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας είναι ο κύριος φορέας στήριξης της κοινωνικής κατοικίας 
στην Ελλάδα. 
Αποτελεί όργανο άσκησης κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής και ταυτόχρονα τον μεγαλύτερο 
κατασκευαστικό φορέα κατοικίας. 
Oι οικισμοί οργανωμένης δόμησης που σχεδιάζει και οικοδομεί ο OΕΚ σε όλη την ελληνική 
επικράτεια αντιπροσωπεύουν το 95% της συνολικής ετήσιας οικοδομικής δραστηριότητας του 
δημόσιου τομέα....... 

Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.)

Ο  Οργανισμός Εργατικής Εστίας  είναι ο αρχαιότερος οργανισμός της χώρας. Παρέχει 
ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και επιμορφωτικές παροχές στους δικαιούχους του και παράλληλα 
ενισχύει αποφασιστικά το συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας....... 



Παρατηρητήριο Απασχόλησης - Ερευνητική Πληροφορική Α.Ε. (Π.Α.Ε.Π.)

Με το Νόμο 2874/2000, άρθρο 20, το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας συγχωνεύτηκε με το Εθνικό 
Παρατηρητήριο Απασχόλησης. 
Ο νέος φορέας Π.Α.Ε.Π. Α.Ε. ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2002 και καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα 
δράσεων, στο οποίο περιλαμβάνεται ερευνητικό και μελετητικό έργο για την αγορά εργασίας, 
ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος, το οποίο εξυπηρετεί το σύνολο των λειτουργιών του 
Ο.Α.Ε.Δ. και των θυγατρικών του, παρακολούθηση των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών 
εξελίξεων και προοπτικών στους τομείς της αγοράς εργασίας, εξέλιξη των επαγγελμάτων και 
διάγνωση των αναγκών της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης.
Η εταιρεία αναπτύσσει ερευνητικό και μελετητικό έργο για την αγορά εργασίας, καθώς και 
παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής και τεχνικής υποστήριξης προς τον Ο.Α.Ε.Δ. και τις εταιρείες 
Επαγγελματικής Κατάρτισης και Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε.
Για την εκπλήρωση του σκοπού της η εταιρεία αναπτύσσει δράσεις σε τρεις βασικούς τομείς: 
τον τομέα του σχεδιασμού και της εφαρμογής ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, 
τον τομέα της έρευνας και μελέτης των δεδομένων της αγοράς εργασίας καθώς και τον τομέα 
παρακολούθησης και αξιολόγησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Οι παραπάνω 
δράσεις υποστηρίζονται στη λειτουργία τους από την διεύθυνση οικονομικών και διοικητικών 
υπηρεσιών. 

Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Το Εθνικό Κέντρο Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών 
Υπηρεσιών ιδρύθηκε το 1997 και βασικός σκοπός του Κέντρου είναι η ανάπτυξη, η εφαρμογή 
και η καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού Εθνικού Συστήματος 
Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και Συνοδευτικών 
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.), το οποίο είναι εναρμονισμένο και συνδεδεμένο με το 
σύστημα αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και θα οδηγεί σε αναγνώριση 
και κατοχύρωση ειδικοτήτων της παρεχόμενης επαγγελματικής κατάρτισης τόσο στην Ελλάδα, 
όσο και στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας...... 



Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)

Το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ν.Π.Ι.Δ.) ιδρύθηκε το 1997 με το Ν. 2525 
και λειτουργεί απο το 2000 με το Π.Δ. 232/ΦΕΚ 179/ 29-7-1998. Εποπτεύεται από το Υπουργείο 
Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Στο Δ.Σ. συμμετέχουν και εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων. 
Το ΕΚΕΠ αποτελεί φορέα πληροφόρησης,συντονισμού, υποστήριξης, πιστοποίησης και 
ενδυνάμωσης της δράσης όσων προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού 
στην Ελλάδα. 
Ως επιτελικό όργανο της Πολιτείας αποσκοπεί στην εναρμόνιση της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις απαιτήσεις εργοδοτών και 
εργαζομένων. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο το ΕΚΕΠ έχει οριστεί ως το Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης 
για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο - 
Euroguidance. Το Δίκτυο αυτό στοχεύει στην επικοινωνία, στην παραγωγή και διάχυση 
ποιοτικής πληροφόρησης για τον επαγγελματικό προσανατολισμό μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.
Διεύθυνση: Παρασίου 1, Αθήνα 10440, τηλ.8233669, Fax 8233772, email: ekep@otenet.gr 

Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε.

Η εταιρία ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 2004 Α.Ε. ιδρύθηκε με τον Νόμο 2819/2000 (ΦΕΚ 84Α΄/ 15-3-
2000). Είναι μονομέτοχος Α.Ε., θυγατρική του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), με 
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και υπάγεται στο Υπουργείο Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας.
Διαθέτει έμπειρο και εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό με υψηλού επιπέδου τεχνικές 
γνώσεις στον μελετητικό και κατασκευαστικό τομέα. Στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 2004 Α.Ε. 
απασχολούνται σήμερα 80 εργαζόμενοι.
Η εταιρία ιδρύθηκε με σκοπό να αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή και διαχείριση του 
Ολυμπιακού Χωριού καθώς και: 
• πρώτον, τη φιλοξενία των μελών των αθλητικών αποστολών που συμμετείχαν στους 
Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2004
• δεύτερον, τη μετα-Ολυμπιακή του αξιοποίηση προς όφελος των δικαιούχων του Ο.Ε.Κ. 
Με επίβλεψη και ευθύνη της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 2004 Α.Ε. κατασκευάστηκαν συγκροτήματα 
πρότυπων κατοικιών και το σύνολο της έκτασης του Ολυμπιακού Χωριού διαμορφώθηκε σε 
τρεις ζώνες: τη Ζώνη Κατοικίας, τη Ζώνη Πολεοδομικού Κέντρου και τη Ζώνη Πρασίνου.
Σήμερα, το Ολυμπιακό Χωριό αποτελεί ένα νέο πολεοδομικό συγκρότημα, με πλήρεις και 
άρτιες υποδομές για τις στεγαστικές και κοινωνικές ανάγκες 10.000 πολιτών.



ΚΙΛΙΚΙΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΑΓΡΟΤΟ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Προϊόν Ποσότητα 
(τόνοι) 

Μεταβολή ως προς 
το 2000 

Μεταβολή ως προς το Μ.Ο. 
της πενταετίας 1996-2000 

Ελαιόλαδο 1 -80% -55% 
Καπνός 5254 32,5% 13% 
Βαμβάκι 32348 37% 49% 
Σιτάρι 170291 9% -6,5% 
Μήλα 133 -42% -41% 
Ροδάκινα 1037 -18% -58% 
Πατάτες 7395 -3% -12,5% 
Τομάτες 26710 20% 12% 

ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Βοοειδή 36.000

Προβατοειδή 135.000

Αιγοειδή 62.000

Χοίροι 7.000

Πουλερικά 184,000

Σύνολο 424.000

Προϊόν Ποσότητα (τόνοι) Μεταβολή από 

2000 (%) 

Μεταβολή από πενταετία 

'96-’01 (%)

Κρέας 9.919 34 13,6

Γάλα 77.327 -3,3 -10

Τυρί μαλακό 1.384 -6,3 -4

Τυρί σκληρό 511 -81 -77,6

Αυγά 16.458 (χιλ.τεμ.) 5,3 12,3



Επικοινωνήστε με τους οργανισμούς 
ασφάλισης των εργαζόμενων και 
ρωτήστε για τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν και τις αντίστοιχες 
εισφορές που απαιτούν. 

Ο.Α.Ε.Ε.   (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ)
Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
Ο.Γ.Α. (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙ ΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ)
Ι.Κ.Α. (ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΩΝ)

Τ.Α.Ε. (ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΩΝ)
Τ.Ε.Β.Ε. (ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ)
Τ.Σ.Α. (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ)
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ
Τ..Σ.Α.Υ. (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ) 
(Τ..Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ) 



Επικοινωνήστε με τα 
συνδικαλιστικά όργανα των 
εργαζόμενων και ρωτήστε για τις 
πρόσφατες αλλαγές στα εργασιακά 
και για το «πώς» θα διεκδικήσουν 
τα δικαιώματα των εργαζόμενων. 
Μην ξεχάσετε να ρωτήσετε, για 
κάποιες πιθανές αντιπαραθέσεις 
ανάμεσά τους.

Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Α.ΔΕ.Δ.Υ. ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΓΕΝ.Ο.Π.-Κ.Η.Ε.
Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ.
Σ.Ε.Β. ΣΥΝΔΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 
Ε.Σ.Ε.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ



Επικοινωνήστε με τα Επιμελητήρια 
και ρωτήστε για τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν στους εργαζόμενους, 
καθώς και για  τις εισφορές που 
απαιτούν. 

Ε.Β.Ε.Α. (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ)
Τ.Ε.Ε. (ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ)







2

3

4

5

6

7

8






