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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συγκέντρωση δεδομένων και 

πληροφοριών σχετικά με την ύπαρξη ή μη χαρακτηριστικών που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν ως Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα από τα Δημόσια Ιδρύματα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης που δραστηριοποιούνται στο Νομό Θεσσαλονίκης. Επίσης 

διερευνάται η αλληλεπίδραση και η ανταγωνιστικότητα αυτών των Ιδρυμάτων σε σχέση 

με τα αντίστοιχα Ιδιωτικά ΙΕΚ.  

Για το σκοπό αυτό στην 1η ενότητα γίνεται η περιγραφή του Ανταγωνιστικού 

Πλεονεκτήματος ως εργαλείου ανάπτυξης μιας επιχείρησης, των τρόπων απόκτησής του, 

και των κινδύνων που αυτοί οι τρόποι εμπεριέχουν. Στη 2η ενότητα σκιαγραφείται ο 



                                                         Διπλωματική Εργασία της κ. Χρηστίδου Σοφίας 

iii 
 

θεσμός των ΙΕΚ και απαριθμούνται τα δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα που 

δραστηριοποιούνται στο Νομό Θεσσαλονίκης. Τέλος, στην 3η ενότητα της εργασίας 

παρουσιάζεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την ανάδειξη των 

χαρακτηριστικών που συντελούν στην δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στα 

Δημόσια ΙΕΚ όπως και την επίτευξη ή μη χαρακτηριστικών που συντελούν στην 

δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στα άμεσα ανταγωνιστικά Ιδιωτικά ΙΕΚ. 

Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα στους Διευθυντές των ΙΕΚ που 

περιλαμβάνει ένα ερωτηματολόγιο με πέντε θεματικές ενότητες, α) Ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα – γενικά, β) Ανταγωνιστικές στρατηγικές γ) Η διαχείριση ανθρωπίνων 

πόρων δ) Η ένταση προβολής και ε) Η ποιότητα παρεχόμενης εκπαίδευσης ως 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

 

Λέξεις– κλειδιά: ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ανταγωνιστικές στρατηγικές, 

ΔΙΕΚ, ΙΙΕΚ, Νομός Θεσσαλονίκης, διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, ένταση προβολής 

 

ABSTRACT 

The main purpose of this dissertation is to collect data and information concerning the 
presence or absence of features that could be used as a Competitive Advantage from 
Public Vocational Training Institutes (ΔΙΕΚ) operating in the Prefecture of Thessaloniki. 
The interaction and the competitiveness of these institutions, compared with the 
corresponding private Institutes of Vocational training (ΙΙΕΚ), are also investigated. 

In order to achieve this purpose, in the first section a description of the competitive 
advantage as a business development tool is made and also its acquisition methods, as 
well as the risks that these methods entail. In the second section the institution of IEK is 
illustrated, and furthermore the public and private institutions which are operating in the 
Prefecture of Thessaloniki are listed. Finally, the third section of this paper presents the 
research conducted in order to highlight the characteristics that contribute to the creation 
of a competitive advantage in Public IEK as well as the grade of achievement of those 
characteristics that contribute in the creation of competitive advantage in the competing 
private IEK. 

To accomplish this objective a Quantitative Research to the Directors of IEK institutions 
was held, which included a questionnaire with five thematic sections a) The Competitive 
advantage – in general, b) Competitive Strategies c) The management of human 
resources d) The advertising or promotional intensity and e) The quality of education 
provided as competitive advantage. 

Keywords: competitive advantage, competitive strategies, DIEK, IIEK, Prefecture 
of Thessaloniki, human resource management, promotional intensity 


