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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η πρόσφατη οικονομική κρίση, τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα και οι 

κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες ανασφάλειας κυρίως μέσω των οικονομικών και 

τεχνολογικών συνθηκών που επιφέρουν οι αναδιαμορφώσεις στην οργάνωση της 

εργασίας, οξύνουν ιδιαίτερα το αίσθημα διακινδύνευσης που διακατέχει 

συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, και ανάμεσα σε αυτές τους νέους αποφοίτους 

Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Στη βάση αυτών των εξελίξεων διατυπώνεται η 

ανάγκη για την επιστημονική θεμελίωση, συστηματική βελτίωση και διεύρυνση  της  

επιστημονικής υποστήριξης  σε κρίσιμες επαγγελματικές ειδικότητες. Πολλές από τις 

ειδικότητες αυτές ατονούν στο πραγματικό εργασιακό πεδίο, αφού απουσιάζουν 

συχνά  ή απαξιώνονται  τόσο οι επιστημονικοί όροι άσκησής τους, όσο και η 

ορθολογική συγκρότηση των ίδιων των φορέων, μέσα στους οποίους αυτοί 

ασκούνται. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει την ενεργοποίηση του επιστημονικού 

δυναμικού των αποφοίτων και τη σύνδεσή του με τις εθνικές και τοπικές αγορές 

εργασίας. Επιπλέον,  δεν διευκολύνει τη σύζευξη  του προφίλ των αποφοίτων με τις 

ανάγκες που προδιαγράφονται από τα χαρακτηριστικά της εθνικής και τοπικής 

οικονομίας και των αναδυομένων  θέσεων εργασίας. 

Ένας από τους λόγους της αδυναμίας σύζευξης των παραπάνω στόχων με τις 

κατάλληλες επιστημονικές ειδικότητες εξακολουθεί να είναι η υπερίσχυση μιας 

γραφειοκρατικά διοικητικής αντίληψης σε εργασιακά πεδία που απαιτούν γνώσεις και 

παρεμβάσεις ποιοτικών επιστημονικών προδιαγραφών, η απουσία των οποίων 

δημιουργεί, τεράστιες δυστοκίες, αναποτελεσματικότητα, αλλά και ουσιαστική 

αδρανοποίηση έως και ακύρωση των πρόσφορων δυνατοτήτων μέσα από 

συγκεκριμένες ειδικότητες  αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  Οι προσλήψεις σε 

θέσεις εργασίας, στις οποίες δεν τηρούνται οι συγκεκριμένες επιστημονικές 

προδιαγραφές και η υπερίσχυση ενός πεδίου άσκησης πελατειακών σχέσεων 

εξακολουθεί να πλήττει τις αρχές της αξιοκρατίας με αρνητικές συνέπειες κυρίως για 

τους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Σιδηρά, Ναγόπουλος, 2006). 

Από την άλλη τα  Πανεπιστήμια  αξιολογούνται για το  ρόλο και τις επιδόσεις 

τους, αλλά καλούνται και να λογοδοτήσουν και για την κοινωνική τους αποστολή και 

συμβολή παρότι δέχονται συχνά την επικριτική ρητορεία, περί αδυναμίας εμπλοκής 
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επιστημονικών ειδικοτήτων στην αγορά εργασίας, χωρίς να είναι κυρίαρχα υπεύθυνα  

για την αυξανόμενη ανεργία πτυχιούχων και, τη ματαίωση επιδιώξεων και 

επιστημονικών στόχων νέων ανθρώπων. Για τους παραπάνω λόγους δεν είναι επίσης 

κυρίαρχα υπεύθυνα για την ανεπανόρθωτη στρέβλωση των όρων και συνθηκών 

συγκρότησης φορέων και οργανισμών που κατασπαταλούν πόρους, χωρίς τη 

στοιχειώδη, σε άπειρες των περιπτώσεων, αναζήτηση επιστημονικών και ποιοτικών 

προδιαγραφών για την ίδια τη σύστασή τους και για τη γνώση που απαιτείται, ώστε 

να ανταπεξέλθουν στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων αξιοποιώντας το 

επιστημονικό δυναμικό αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Και όλα αυτά σε μια συγκυρία κατά την οποία  για την αποδοτικότητα των  

Πανεπιστημίων επιχειρείται  πρωτίστως  μια αξιολόγηση που αφορά την γνωστική 

προετοιμασία για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων, καθώς και για 

την αξιοποίηση δυνατοτήτων σύζευξης των γνώσεων με την αγορά εργασίας.   Μια 

αγορά εργασίας, η οποία εμφανίζεται  απορυθμισμένη, και στην οποία κυριαρχούν η 

υπο- και ετεροαπασχόληση, μέσα από τις διαρθρωτικές αδυναμίες του οικονομικού 

και επιχειρηματικού συστήματος να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να 

διασφαλίσει τις απαραίτητες αντιστοιχίσεις ανάμεσα στο προφίλ των 

ενδιαφερομένων και του επαγγελματικού περιγράμματος των θέσεων. Το αρνητικό 

αυτό  γεγονός επιδεινώνεται  μέσα από τη διαχρονική, υποτίμηση των απαραίτητων 

προϋποθέσεων για τη συγκρότηση φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων με 

επιστημονικές προδιαγραφές που να αξιοποιούν με ορθό τρόπο επιστημονικά 

περιγράμματα θέσεων απασχόλησης και επαγγελματικές ειδικότητες. Η 

αναγκαιότητα αντιστροφής αυτής της εξέλιξης συνδέεται με προοπτικές που θα 

πρέπει να διανοίγονται για την εισαγωγή και πιστοποίηση  νέων επαγγελμάτων στην 

αγορά εργασίας, που ευνοούν  την κοινωνικοοικονομική  κατοχύρωση και την 

επαγγελματική  καταξίωση των αποφοίτων. 
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1.1. Η εργασιακή εμπειρία των Νέων πτυχιούχων και η 
σύνδεση της εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας 

 

Όπως είναι γνωστό, ακόμη και πριν την οικονομική κρίση / ύφεση, στη χώρα 

μας τα ποσοστά απασχόλησης των νέων ανθρώπων ήταν ήδη χαμηλότερα από τους 

αντίστοιχους ευρωπαϊκούς και εθνικούς μέσους όρους και τα ποσοστά ανεργίας ήταν 

πολύ υψηλότερα από τα αντίστοιχα ποσοστά ανεργίας των ενηλίκων. Επιπρόσθετα, η 

διαδικασία μετάβασης από το Πανεπιστήμιο  στην απασχόληση διαρκεί περισσότερο 

σε σύγκριση με την πλειονότητα των άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η πρόοδος που επετεύχθη κατά το χρονικό διάστημα 2000-2008 

ακολουθήθηκε από μια επιδείνωση των προοπτικών ως αποτέλεσμα της οικονομικής 

κρίσης. Από το 2008, η Ελληνική Οικονομία αδυνατεί να παράγει νέες θέσεις 

εργασίας και αυτή η εξέλιξη έχει συμβάλλει στην αύξηση των ποσοστών ανεργίας 

των νέων, αλλά και των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε πρωτοφανή 

επίπεδα. Ήδη είναι ορατός ο κίνδυνος ένα μεγάλο τμήμα των νέων αποφοίτων, 

απογοητευμένο από την έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης, να εγκλωβιστεί σε 

μακροχρόνια αδράνεια. 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 1 όπου παρουσιάζονται  πρόσφατα  στοιχεία 

για την αγορά εργασίας (Δ τρίμηνο 2011), το σύνολο των πτυχιούχων εμφανίζει 

υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και απασχόλησης σε 

σύγκριση με τους μη πτυχιούχους μέλη του εργατικού δυναμικού.  
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  ΠΙΝΑΚΑΣ1 

Πληθυσμός 15 ετών και άνω, κατά κατάσταση απασχόλησης και επίπεδο 

εκπαίδευσης, Δ’ τρίμηνο 2011 (σε χιλιάδες) 
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Μεταπτυχ

ιακό 159,4 145,1 91,0 127,8 88,1 17,3 11,9 14,2 

ΑΕΙ 1.149,6 862,3 75,0 734,3 85,2 128,0 14,8 287,3 

ΤΕΙ 1.132,0 905,7 80,0 696,3 76,9 209,4 23,1 226,3 

Πτυχιούχ

οι 2.800,0 1.677,2 59,9 1.294,1 77,2 383,0 22,8 1.122,8 

Υπόλοιποι 4.113,6 1.368,4 33,3 1.080,3 78,9 288,1 21,1 2.745,2 

Σύνολο 9.354,6 4.958,7 53,0 3.932,8 79,3 1.025,8 20,7 4.395,8 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 2011  

 

Ταυτόχρονα, το σύνολο των πτυχιούχων μελών του εργατικού δυναμικού 

παρουσιάζει υψηλότερα ποσοστά ανεργίας σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη του 

εργατικού δυναμικού (22,8% πτυχιούχοι έναντι 20,7% σύνολο εργατικού 

δυναμικού). 

 Από μία προσεκτικότερη εξέταση των στατιστικών στοιχείων για την 

κατανομή της ανεργίας ανάμεσα στα μέλη του εργατικού δυναμικού σε συνάρτηση 

με το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, φαίνεται ότι οι κάτοχοι διδακτορικού παρουσιάζουν 

τα καλύτερα αποτελέσματα στην αγορά εργασίας, μετριότερα αποτελέσματα 

εμφανίζουν οι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ,  ενώ οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ ή συναφών σχολών 

παρουσιάζουν συγκριτικά το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης και υψηλότερο 

ποσοστό ανεργίας, το οποίο μάλιστα υπερβαίνει τον εθνικό μέσο όρο (23,1% έναντι 

20,7%).  

Είναι χαρακτηριστικό ότι διαχρονικά οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ ή συναφών 

σχολών παρουσιάζουν τα «χειρότερα» αποτελέσματα σε όρους ποσοστών 

απασχόλησης και ανεργίας σε σύγκριση με τους υπόλοιπους πτυχιούχους του 

εργατικού δυναμικού. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Α’ τριμήνου του 
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2008, το ποσοστό ανεργίας των κατεχόντων μεταπτυχιακού ήταν 7.6 %, των 

πτυχιούχων ΑΕΙ ήταν 6.5 % και των πτυχιούχων ΤΕΙ 14.7%. 

Ο αριθμός των ατόμων που προσήλθαν για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας 

το Δ’ τρίμηνο του 2011 και δεν κατάφερε να βρει εργασία ανήλθε σε περίπου 1.025 

χιλιάδες (Πίνακας 2). Εξ αυτών, σχεδόν το ήμισυ των ατόμων ήταν πτυχιούχοι 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ ο κύριος όγκος των νέων πτυχιούχων ανέργων ήταν 

κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ ή συναφών σχολών.   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ2 

«Νέοι» άνεργοι 15 ετών και άνω κατά ομάδες ηλικιών και επίπεδο εκπαίδευσης, 

Δ’ τρίμηνο 2011 (σε χιλιάδες) 
Επίπεδοεκ/σης 

Σύνολο 

Ομάδεςηλικιών 

15-

19 

20-

24 

25-

29 

30-

44 

45-

64 

65+ 

Μεταπτυχιακό 17,3  –  0,3  6,6  7,9  2,5  –  

ΑΕΙ 128,0  –  16,6  46,5  47,2  17,2  0,4  

ΤΕΙ 209,4  0,5  35,2  58,4  90,1  24,7  0,5  

Πτυχιούχοι 383,0  18,6  59,3  64,7  154,5  85,6  0,3  

Υπόλοιποι 288,1 7,7 21,8 30,6 117,3 109,4 1,2 

Σύνολο 1.025,9 26,8 133,2 206,9 417,1 239,5 2,4 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 2011  

Επιπλέον, η πλειοψηφία των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας ανέργων 

πτυχιούχων έχει ηλικία από 20 έως 29 ετών. Επίσης, σημαντική είναι και η παρουσία 

των εχόντων ηλικία 30-44 ετών.  

1.2. Σύνδεση της εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας 
 

Η εθνική στρατηγική για την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, 

ενσωματώνοντας τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, δίνει έμφαση στην ποιότητα σε 

όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού συστήματος 

που  στοχεύει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, με ικανότητα 

ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του σύγχρονου κοινωνικού και οικονομικού 

περιβάλλοντος (European Commission (EC), 2003: 8). 
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Αναγκαία προϋπόθεση κυρίως για την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι η 

βελτίωση της ποιότητας και της ανταπόκρισης του εκπαιδευτικού συστήματος στις 

ανάγκες της αγοράς εργασίας και η εξοικείωση των φοιτητών με αυτές. 

Προγράμματα μάθησης σε εργασιακό περιβάλλον και απόκτησης εργασιακής 

εμπειρίας, μαζί με προγράμματα υποστήριξης για την ανάπτυξη επιχειρηματικού 

πνεύματος, είναι στοιχεία που συμπληρώνουν τη στρατηγική προσέγγιση της νέας 

περιόδου προγραμματισμού. Στο πλαίσιο αυτό σημαντικός και καθοριστικός είναι ο 

ρόλος του θεσμού της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού. 

Η παραπάνω στρατηγική ενσωματώνεται στο ΕΣΠΑ στον 2ο Στρατηγικό 

Στόχο (ΣΣ2) «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας» 

που εστιάζει μεταξύ άλλων στην αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού 

συστήματος με την αγορά εργασίας. 

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» στο 

δεύτερο Στρατηγικό Στόχο (ΣΣ2) προβλέπεται η «Αναβάθμιση συστημάτων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης – Σύνδεση της 

εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας». Επιδιώκεται, μέσα από συνδυασμένες δράσεις, 

η αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά 

εργασίας, σε όλες τις βαθμίδες και τα επίπεδα εκπαίδευσης. Στον Ειδικό Στόχο 3 

προβλέπονται παρεμβάσεις όπως: α) η επέκταση και θεσμική κάλυψη της πρακτικής 

άσκησης στις βαθμίδες και τα επίπεδα της εκπαίδευσης που έχουν έξοδο στην αγορά 

εργασίας και η ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων για την αύξηση των συμμετεχόντων 

μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών και των επιχειρήσεων υποδοχής  της πρακτικής 

άσκησης, β) ο επανασχεδιασμός και επέκταση του θεσμού της Συμβουλευτικής και 

του Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τη βελτίωση της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητάς του, τη δια βίου υποστήριξη της ανάπτυξης του ανθρώπινου 

δυναμικού, την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενίσχυση της 

κοινωνικής συνοχής, γ) η Δικτύωση υφιστάμενων και νέων Δομών Συμβουλευτικής, 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σύνδεσης με την αγορά εργασίας (β’θμιας, 

γ’βάθμιας, ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ) με δομές προώθησης της απασχόλησης και 

διαμεσολάβησης (π.χ. ΚΠΑ, Δήμοι κλπ), δ) η προώθηση της επιχειρηματικότητας 
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των νέων στην κατεύθυνση ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος, των 

δεξιοτήτων διαχείρισης διαδικασιών οργάνωσης και διοίκησης μονάδων, και της 

εξοικείωσης των νέων σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας. 

Ο συντονισμός, η δικτύωση και η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων 

φορέων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σύνδεσης με την αγορά εργασίας, σε 

όλες τις βαθμίδες και τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, διασφαλίζεται από το 

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ) (www.ekep.gr) με βάση 

τις θεσμικές του αρμοδιότητες, ως εθνικός συντονιστικός φορέας για τις δράσεις 

Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και τον επιτελικό του ρόλο 

στο Σύστημα 6 του ΕΣΣΕΕΚΑ «Σύστημα Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού και Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Ν. 3191/2003). 

1.3. Το πλαίσιο ένταξης της έρευνας 
Η συγκεκριμένη έρευνα αποφοίτων εντάσσεται στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου (ΔΑΣΤΑ). Η δομή αυτή αποτελεί ενέργεια συνένωσης, μετεξέλιξης και 

εξορθολογισμού των δομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου που αφορούν στη 

σταδιοδρομία των φοιτητών και τη σύνδεση του Ιδρύματος με την αγορά εργασίας.  

Ο ρόλος της  είναι να  αναπτύσσει τη στρατηγική  για τη σύνδεση  του Ιδρύματος με 

την αγορά εργασίας και να μεριμνά για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και 

συντονισμένης προσέγγισης των επιμέρους δομών και πολιτικών του στον τομέα 

αυτό.  Οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται απευθύνονται στους προπτυχιακούς 

και μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους αποφοίτους. Ο κεντρικός στόχος είναι να 

προσφέρει στους φοιτητές, με οργανωμένο τρόπο, τη δυνατότητα να γνωρίσουν το 

περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας και, παράλληλα, να 

αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν με 

καλύτερους όρους τη θέση τους στον επαγγελματικό στίβο.  

Αρχική διαπίστωση που διευκολύνει τους στόχους της έρευνας είναι ότι  για 

τη σύνδεση των αποφοίτων με την αγορά εργασίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι 

είναι αναγκαία η ενεργοποίηση των δικτυώσεων μεταξύ των δομών του 

http://www.ekep.gr/


 

     10 
 

Πανεπιστημίου, των ΚΠΑ 2 του ΟΑΕΔ και των λοιπών δομών συμβουλευτικής και 

προώθησης στην απασχόληση που λειτουργούν σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

Σημειώνεται, επίσης, ότι πριν από τη διατύπωση των ερευνητικών υποθέσεων 

και τη διεξαγωγή της έρευνας μελετήθηκε το θεσμικό πλαίσιο, το οργανόγραμμα 

λειτουργίας, ο θεματικός προσανατολισμός, το μέγεθος, η ιστορία  και οι 

γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και κυρίως η δυναμική των σχολών και των Τμημάτων 

του  Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και οι γενικές κατευθύνσεις που συμβάλουν στην 

επίτευξη της αποτελεσματικής σύνδεσης του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας. 

Συγκεκριμένα μελετήθηκε η Δικτύωση του Γραφείου Διασύνδεσης με φορείς 

προώθησης της απασχόλησης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο,  με το Παρατηρητήριο 

Επιχειρηματικότητας και τις Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας, καθώς και 

τρόποι αναβάθμισης των πρακτικών επαγγελματικού προσανατολισμού για την  

αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των φοιτητών / τελειόφοιτων, αλλά και 

δυνατότητες  εμπλουτισμού και διασφάλισης ποιότητας των Υπηρεσιών. Σε ένα άλλο 

επίπεδο προετοιμασίας εξετάσθηκε η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας ως 

σημαντική προοπτική απασχόλησης. 

Μετά από αυτό το στάδιο η προετοιμασία  αφορούσε : 

 Στη συγκέντρωση στοιχείων για αποφοίτους από τις  βάσεις δεδομένων που 

διαθέτουν οι Γραμματείες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ώστε να  

αξιοποιηθούν για τις ανάγκες διεξαγωγές της έρευνας. Στις ενέργειες αυτές 

τηρήθηκαν οι κανόνες δεοντολογίας που έχουν θεσπιστεί. 

  Στην για τους συνεργαζόμενους παραγωγικούς φορείς και φορείς 

απασχόλησης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. 

 Στην ανάπτυξη μηχανισμών διασύνδεσης με βάσεις δεδομένων που διαθέτουν 

πληροφορίες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για βασικές σπουδές, μεταπτυχιακές 

σπουδές, υποτροφίες, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, επαγγέλματα, 

τάσεις της αγοράς εργασίας καθώς και προσφερόμενες θέσεις εργασίας. 

 Στη διενέργεια συναφών ερευνών και μελετών αναφορικά με την κατάσταση 

στην αγορά εργασίας, τις ζητούμενες ειδικότητες, την απορρόφηση των 

αποφοίτων, τη δημιουργία οδηγών περιγραφής επαγγελμάτων και άλλα θέματα 

που κρίνεται ότι εξυπηρετούν τη βελτίωση των παρεχόμενων σπουδών και την 
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επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων.  Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην 

εκπόνηση, ανά διετία, μελέτης της απορρόφησης των αποφοίτων του 

Πανεπιστημίου και δημιουργίας μηχανισμού παρακολούθησης της απορρόφησης. 

 Στην υποστήριξη δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην επαγγελματική 

αποκατάσταση των  αποφοίτων των σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου 

καθώς και τις νέες επαγγελματικές εξειδικεύσεις. 

 Στη συστηματική παρακολούθηση της αγοράς εργασίας αναφορικά με 

ειδικότητες που παραπέμπουν σε ένα οικείο γνωστικό περιβάλλον για το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου.  

 Στον τρόπο και τη μέθοδο καταγραφής των κενών / νέων θέσεων 

απασχόλησης, την πληροφόρηση προς τους αποφοίτους για τις θέσεις αυτές και 

τα απαιτούμενα εργασιακά προσόντα. 

 Στην Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων για τις ειδικότητες των 

αποφοίτων του Πανεπιστημίου και τις εργασιακές  δυνατότητες που προσφέρουν 

 Στην Παρακολούθηση των αποφοίτων που επωφελήθηκαν από τις Υπηρεσίες 

του Γραφείου Διασύνδεσης. 

 Στη Δικτύωση με τους φορείς προώθησης της απασχόλησης, 

 Στην κατάσταση στην αγορά εργασίας όσον αφορά σε συγκεκριμένους 

επιστημονικούς κλάδους και επαγγέλματα, καθώς και για τις προϋποθέσεις 

εισόδου στην αγορά εργασίας, 

 Στην Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης των φοιτητών στη 

διαδικασία μετάβασής τους στην αγορά εργασίας. 

 

Σημειώνεται ότι οι υποστηρικτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν τη 

συμβουλευτική υποστήριξη, τη βοήθεια στο σχεδιασμό σταδιοδρομίας με βάση τις 

σπουδές, τις δεξιότητες, την  αυτογνωσία  και  τη λήψη αποφάσεων σε θέματα 

προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης,  τα ενδιαφέροντα του αποφοίτου, καθώς 

και την παροχή συμβουλών για την εξεύρεση εργασίας (σύνταξη βιογραφικού 

σημειώματος, τεχνικές αυτοπαρουσίασης στη συνέντευξη επιλογής, αναζήτηση 

βάσεων δεδομένων με προσφερόμενες θέσεις εργασίας κ.ά.).  
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

2.1. Σκοπός 

Σκοπός της έρευνας είναι αρχικά, η διερεύνηση της διαδικασίας μετάβασης 

από την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, καθώς, επίσης, και η 

διερεύνηση της ποιότητας αλλά και του βαθμού ένταξης των αποφοίτων των 17 

Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου
1
 στην αγορά εργασίας.  

2.2. Ερωτήματα 
Ερώτημα 1

ο
:  

Διερεύνηση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των αποφοίτων του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου από έντεκα έως δύο χρόνια μετά την αποφοίτηση τους.  

Ερώτημα 2
ο
:  

Διερεύνηση του βαθμού ένταξης των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

στην αγορά εργασίας από έντεκα έως δύο χρόνια μετά την αποφοίτηση τους.  

Ερώτημα 3
ο
:  

Διερεύνηση της ποιότητας ένταξης όσων απόφοιτων έχουν βρει εργασία από 

έντεκα έως δύο χρόνια μετά την αποφοίτηση τους. 

2.3. Ερευνητικές υποθέσεις 
Υπόθεση 1

η
: 

Οι απόφοιτοι με βάση την εμπειρία τους είναι σε θέση να καθορίσουν με 

σαφήνεια την άποψη τους, για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, τον βαθμό και 

την ποιότητα ένταξης τους στην αγορά εργασίας.  

Υπόθεση 2
η
:  

Ως αφετηρία της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των αποφοίτων ορίζεται το 

έτος αποφοίτησης τους από την τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

 

 

 

                                                           
1
 Λείπει το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής διότι δεν έχει ακόμη απόφοιτους. 
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Υπόθεση 3
η
:  

Ο βαθμός ένταξης των αποφοίτων προσδιορίζεται από την κατάσταση 

απασχόλησης τους την τρέχουσα χρονική περίοδο (οικονομικά ενεργός, άνεργος, μη 

οικονομικά ενεργός).  

Υπόθεση 4
η
: 

Η ποιότητα της ένταξης των αποφοίτων προσδιορίζεται από τρεις παράγοντες: 

- Πρώτον, από τον βαθμό ένταξης και σταθεροποίησης τους στην αγορά 

εργασίας τα τελευταία 11 με 2 χρόνια, ανάλογα με το έτος αποφοίτησης τους.  

- Δεύτερον, από τη συνάφεια του επαγγέλματος με το αντικείμενο σπουδών και 

τις προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης  

- Τρίτον, από το ωράριο απασχόλησης (πλήρες ή μειωμένο) και το ύψος των 

οικονομικών απολαβών.  

2.4. Περιγραφή του πλαισίου αναφοράς 
 

Πληθυσμός: Ο πληθυσμός αναφοράς της έρευνας είναι 6.321 

απόφοιτοι όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου κατά τα έτη 2000 – 2009. Πιο συγκεκριμένα, 

παρακάτω παρουσιάζονται οι Σχολές και τα Τμήματα του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς, και ο πληθυσμός των 

αποφοίτων αυτών κατά τα έτη 2000 – 2009 (Παράρτημα 

1: Πίνακας 1 και 2). 

Χρονική περίοδος  που 

καλύπτεται από την 

έρευνα: 

 

 

2000 έως 2009 

Ακαδημαϊκά 2000 – 2001 έως 2009 – 2010 (Ορκωμοσία 

Δεκεμβρίου του 2009) 

Κύρια μονάδα 

παρατήρησης: 

 

Απόφοιτοι όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου  
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(Τμήμα Γεωγραφίας, Κοινωνιολογίας, Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Περιβάλλοντος, 

Επιστημών της Θάλασσας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 

και Ιστορίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ναυτιλίας και 

Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Μηχανικών Οικονομίας και 

Διοίκησης, Μαθηματικών, Μηχανικών Πληροφοριακών 

και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Στατιστικής και 

Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Επιστημών 

της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού, Μεσογειακών Σπουδών και Τμήμα 

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων) 

2.5. Κατάρτιση σχεδίου δειγματοληψίας 
 

Για την εξασφάλιση του κατάλληλου πλαισίου δειγματοληψίας κρίθηκε 

αναγκαία η χρήση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, που χρησιμοποιούν οι 

γραμματείες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την καταγραφή 

των φοιτητών τους, το λεγόμενο «φοιτητολόγιο». Πιο συγκεκριμένα, το πλαίσιο 

δειγματοληψίας, δηλαδή ο κατάλογος, ο οποίος περιέχει όλες τις μονάδες που 

αναφέρονται στη χαρακτηριστική ιδιότητα που διερευνάται, δημιουργήθηκε μέσα 

από την ένωση όλων των φοιτητολογίων σε μια ενιαία βάση ανά τμήμα και 

ακαδημαϊκό έτος αποφοίτησης. Ενώ παράλληλα, η καταλληλότητα του καταλόγου 

αυτού κρίθηκε ικανοποιητική, καθώς χαρακτηρίζεται από τον ίδιο τύπο μονάδων 

πληθυσμού,  είναι ενημερωμένος και πλήρης. Μέσα από τη δημιουργία του πλαισίου 

δειγματοληψίας διαφαίνεται ότι ο πληθυσμός αναφοράς ανέρχεται στους 6.321 

αποφοίτους. 

Η επιλογή του δείγματος έγινε με βάση την τεχνική της συστηματικής 

δειγματοληψίας, διότι από τη μια προσεγγίζει τα πλεονεκτήματα της απλής τυχαίας 

δειγματοληψίας και από την άλλη παρέχει τη δυνατότητα δείγματος μεγαλύτερης 

αντιπροσωπευτικότητας (Ρόντος, Παπάνης, 2006).Η κατάρτιση ενημερωμένου 
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δειγματοληπτικού πλαισίου επέτρεψε τη διενέργεια δειγματοληψίας σε ένα στάδιο, 

γεγονός που περιορίζει το δειγματοληπτικό σφάλμα. Ταυτόχρονα, η κατάταξη των 

αποφοίτων στον καταλόγο - πλαίσιο έγινε κατά Τμήμα και μέσα σε αυτό κατά έτος 

αποφοίτησης ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη αντιπροσωπευτικότητα όλων των 

Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και των αποφοίτων κατά έτος αποφοίτησης. 

Ειδικότερα, η συστηματική δειγματοληψία έγινε με τον προσδιορισμό του βήματος, 

κ,  που είναι ο λόγος του μεγέθους του πληθυσμού Ν προς το μέγεθος του δείγματος 

n (κ= Ν/n) και την επιλογή ενός τυχαίου αριθμού λ. 

 Αναλυτικότερα,  

Ν=6.321 

n=1053 

 

 

 

κ = Ν / n  => 

κ = 6 

Στη συνέχεια διαμορφώθηκε μια αριθμητική πρόοδος με πρώτο όρο το 0, λόγο  

κ = 6 και τελευταίο όρο το (n – 1) κ :   

 

0,6,12,18,24,..……, 6.321 (1)  

 

Ακολουθεί η επιλογή ενός τυχαίου αριθμού λ (0 < λ  < κ) και προστίθεται 

στην αριθμητική πρόοδο. Επιλέγεται τυχαία ο αριθμός 5 (0< 5 < 6). Τον προσθέτουμε 

στους όρους της (1) :  

 

5,11,17,23,………..6317 (2)  

 

Οι αριθμοί που προκύπτουν στη 2 αντιστοιχούν στον αύξοντα αριθμό των 

μονάδων του δείγματος που θα επιλεγούν.  

Επιπρόσθετα, το πρόβλημα της «μη ανταπόκρισης» ή «μη εύρεσης» των 

επιλεγμένων μονάδων του δείγματος αντιμετωπίστηκε με την αντικατάσταση αυτών 

από την επόμενη στον κατάλογο-πλαίσιο, ώστε ο αριθμός των συμπληρωμένων 

ερωτηματολογίων να αντιστοιχεί στο προκαθορισμένο μέγεθος δείγματος.  
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2.6. Τεκμηρίωση της μεθοδολογίας 

2.6.1. Προσδιορισμός γενικών και ειδικών 
επιχειρησιακών παραμέτρων 

 

Χρονική διάσταση 

έρευνας 

 

Ο σχεδιασμός της έρευνας και η επιλογή του δείγματος 

ξεκίνησαν τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο του 2011, ενώ 

η έρευνα υλοποιήθηκε από τον Φεβρουάριο έως και τον 

Ιούλιο του 2012.  

 

Δείγμα Το μέγεθος του δείγματος είναι 1.053 απόφοιτοι όλων 

των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (16,66% του 

πληθυσμού). 

Κύριες αποκλίσεις από 

τον σχεδιασμό του 

δείγματος 

 

 

Απόφοιτοι, οι οποίοι έχουν αποβιώσει (Στοιχεία 

δόθηκαν από τις γραμματείες των Τμημάτων)  

 

Κατάλογος Πλαίσιο 
 

Δημιουργήθηκε από τη χρήση και επεξεργασία του 

φοιτητολογίου όλων των Τμημάτων  

Τρόπος Διεξαγωγής της 

έρευνας 

 

Τηλεφωνική Συνέντευξη με πλήρως δομημένο 

ερωτηματολόγιο 

Χαρακτηριστικά της 

καταγραφής 

 

Καταγραφή Επαγγελματικής αποκατάστασης και 

εξέλιξης αποφοίτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Ενέργειες για τη μείωση 

των απωλειών 

 

Έγιναν προσπάθειες εντοπισμού των αποφοίτων 

απ’ευθείας ή μέσω τρίτων ή μέσω τηλεφωνικών 

ραντεβού 
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2.6.2. Προσδιορισμός ειδικών επιχειρησιακών 
παραμέτρων 

Ημερομηνία συλλογής δεδομένων Φεβρουάριος έως Ιούλιος 2012 

Επιστημονικά Υπεύθυνος Έρευνας  Ναγόπουλος Νικόλαος, 

Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος 

Κοινωνιολογίας, Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Υπεύθυνος Μεθοδολογίας και 

Διεξαγωγής Έρευνας 

Ρόντος Κωνσταντίνος,  

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος 

Κοινωνιολογίας, Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Κύρια Ερευνήτρια  Τσάπαλα Φλώρα,  

Υποψήφια Διδάκτορας, Τμήματος 

Κοινωνιολογίας,  Πανεπιστημίου Αιγαίου  

Ερευνήτριες Κίτσιου Αγγελική 

Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήματος 

Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιου Αιγαίου 

Καράμπελα Μαρία, 

Τελειόφοιτη  φοιτήτρια, Τμήματος 

Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιου Αιγαίου 

 

Κυριακίδου Σουλτάνα,  

Τριτοετής φοιτήτρια, Τμήματος 

Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιου Αιγαίου 

 

Μανωλάκη Μαίρη,  

Τελειόφοιτη  φοιτήτρια, Τμήματος 

Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιου Αιγαίου 

 

Μόσχου Δέσποινα,  

Τριτοετής φοιτήτρια, Τμήματος 

Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιου Αιγαίου 

 

Μουρατίδου Αικατερίνη,  
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Τριτοετής φοιτήτρια, Τμήματος 

Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιου Αιγαίου 

 

Πανταζοπούλου Βενετία,  

Τελειόφοιτη  φοιτήτρια, Τμήματος 

Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιου Αιγαίου 

 

Σταθάκη Αμαλία,  

Τελειόφοιτη  φοιτήτρια, Τμήματος 

Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιου Αιγαίου 

 

Τσιούτη Χαρούλα,  

Τελειόφοιτη  φοιτήτρια, Τμήματος 

Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιου Αιγαίου 

 

2.7. Σχεδιασμός Ερωτηματολογίου 
Το ερωτηματολόγιο της έρευνας είναι πλήρως δομημένο. Έχει σχεδιασθεί  

κατά τα πρότυπα των ερευνών για την απορρόφηση των αποφοίτων της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης που πραγματοποιούνται διεθνώς. Πιο συγκεκριμένα, υπήρξε κατάλληλη 

προσαρμογή του ερωτηματολογίου της έρευνας με τίτλο «“Απορρόφηση των 

πτυχιούχων Πανεπιστημίου στην αγορά εργασίας”, Καραμεσίνη Μ., 2008, Αθήνα, 

Διόνικος» στους επιστημονικούς όρους που διασφαλίζουν τη  συγκρισιμότητα των 

δεδομένων. Σημειώνεται ότι παρόλο που υπήρξαν αρκετές προσθαφαιρέσεις δεν 

επηρεάστηκαν τελικά  οι θεματικές κατηγορίες που είχαν επιλεγεί, οι όποιες είναι οι 

ακόλουθες: 

1) Γενικά δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά 

2) Στοιχεία προπτυχιακών σπουδών 

3) Στοιχεία μεταπτυχιακών σπουδών 

4) Σημερινή κατάσταση απασχόλησης 

5) Πρώτη σημαντική απασχόληση 

6) Στοιχεία για τους ανέργους 
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7) Στοιχεία για τους μη οικονομικά ενεργούς 

8) Στοιχεία τα χαρακτηριστικά της επιθυμητής εργασίας όλων των αποφοίτων 

9) Κάθετη δράση (προστέθηκε στην παρούσα έρευνα).  

 

Τέλος, το τελικό ερωτηματολόγιο της έρευνας παρουσιάζεται στο Παράρτημα 2. 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

3.1. Γενικά δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά 
χαρακτηριστικά του Δείγματος 

Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελείται από 955
2
 αποφοίτους των 

δεκαέξι Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, από αυτούς το 66,4% είναι γυναίκες 

και το 33,6% άνδρες (Πίνακας 3).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Φύλο 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Άνδρας 321 33,6 33,6 33,6 

Γυναίκα 634 66,4 66,4 100,0 

Σύνολο 955 100,0 100,0  

 

Αναλυτικότερα, οι 112 απόφοιτοι προέρχονται από το Τμήμα Επιστημών της 

Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού(11,7%), οι 110 από το Παιδαγωγικό 

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (11,5%), οι 106 από το Τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων(11,1%), οι 93 από το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών(9,7%), οι 81 από 

το Τμήμα Κοινωνιολογίας(8,5%), οι 77 από το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

                                                           
2
 Το αρχικό Δείγμα που επιλέχθηκε ανέρχεται στα 1.063 αλλά λόγω μη εύρεσης όλων των 

υποκειμένων μειώθηκε στα 955 
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Επικοινωνίας(8,1%), οι 75 από το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και 

Ιστορίας(7,9%), οι 55 από το Τμήμα Μαθηματικών(5,8%), οι 48 από το Τμήμα 

Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών(5,0%), οι 47 από το Τμήμα 

Περιβάλλοντος(4,9%), οι 39 από το Τμήμα Γεωγραφίας(4,1%), οι 32  από το Τμήμα 

Επιστημών της Θάλασσας(3,4%), οι 31 από το Τμήμα Στατιστικής και 

Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών(3,2%), οι 23 από το Τμήμα 

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης(2,4%), οι 17 από το Τμήμα Μηχανικών 

Πληροφορικών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (1,8%) και οι 9  από το Τμήμα 

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (0,9%) (Πίνακας 4).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Τμήμα Σπουδών 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 

και Ιστορίας 

75 7,9 7,9 7,9 

Τμήμα Γεωγραφίας 39 4,1 4,1 11,9 

Τμήμα Κοινωνιολογίας 81 8,5 8,5 20,4 

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας 

77 8,1 8,1 28,5 

Τμήμα Περιβάλλοντος 47 4,9 4,9 33,4 

Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας 32 3,4 3,4 36,8 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 106 11,1 11,1 47,9 

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και 

Διοίκησης 

23 2,4 2,4 50,3 

Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών 

Υπηρεσιών 

48 5,0 5,0 55,3 

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης 

Προϊόντων και Συστημάτων 

9 ,9 ,9 56,2 
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Τμήμα Μαθηματικών 55 5,8 5,8 62,0 

Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών 

- Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών 

31 3,2 3,2 65,2 

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικών και 

Επικοινωνιακών Συστημάτων 

17 1,8 1,8 67,0 

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής 

Αγωγής και του Εκπαιδευτικού 

112 11,7 11,7 78,7 

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών 93 9,7 9,7 88,5 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης 

110 11,5 11,5 100,0 

Σύνολο 955 100,0 100,0  

 

ΠΑΝΑΚΑΣ 5 

Σχολή 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστικ

ή 

συχνότητα 

 Σχολή Κοινωνικών Επιστημών 272 28,5 28,5 28,5 

Σχολή Περιβάλλοντος 79 8,3 8,3 36,8 

Σχολή Επιστημών της Διοίκησης 177 18,5 18,5 55,3 

Σχολή Θετικών Επιστημών 103 10,8 10,8 66,1 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 315 33,0 33,0 99,1 

Ανεξάρτητα Τμήματα 9 ,9 ,9 100,0 

Σύνολο 955 100,0 100,0  
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Η ηλικιακή ομάδα, η οποία κυριαρχεί είναι αυτή των 25 έως 35 ετών, με την 

ηλικία των 30 (15,8%), των 29 (15,6%) και των 28 (11,2%) να παρουσιάζουν τα 

υψηλότερα ποσοστά (Πίνακας 6). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

Ηλικίες 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 24,00 12 1,3 1,3 1,3 

25,00 37 3,9 3,9 5,1 

26,00 67 7,0 7,0 12,2 

27,00 94 9,8 9,9 22,0 

28,00 107 11,2 11,2 33,2 

29,00 149 15,6 15,6 48,8 

30,00 151 15,8 15,8 64,7 

31,00 86 9,0 9,0 73,7 

32,00 82 8,6 8,6 82,3 

33,00 54 5,7 5,7 87,9 

34,00 38 4,0 4,0 91,9 

35,00 25 2,6 2,6 94,5 

36,00 19 2,0 2,0 96,5 

37,00 5 ,5 ,5 97,1 

38,00 5 ,5 ,5 97,6 

39,00 2 ,2 ,2 97,8 
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40,00 5 ,5 ,5 98,3 

41,00 2 ,2 ,2 98,5 

42,00 1 ,1 ,1 98,6 

44,00 1 ,1 ,1 98,7 

45,00 2 ,2 ,2 99,0 

46,00 3 ,3 ,3 99,3 

47,00 1 ,1 ,1 99,4 

48,00 1 ,1 ,1 99,5 

49,00 4 ,4 ,4 99,9 

50,00 1 ,1 ,1 100,0 

Σύνολο 954 99,9 100,0  

 MissingSystem 1 ,1   

Σύνολο 955 100,0   

 



       

Το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων των αποφοίτων κυμαίνεται σε υψηλά 

επίπεδα, καθώς το 26,85% είναι κάτοχοι πτυχίου Ανωτάτων Σχολών (31,0% πατέρας 

και 22,7% μητέρα). Επιπλέον το 33,55% είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Μέσης 

Εκπαίδευσης (28,6% πατέρας και 38,5%  μητέρα). Σε αντίθεση, με το 17% που είναι 

κάτοχοι απολυτηρίου δημοτικού σχολείου (16,9% πατέρα και 17,1% μητέρα – 

Πίνακας 7 και 8). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

Ποιό είναι το επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα σας; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Μεταπτυχιακός τίτλος ή 

Διδακτορικό 

20 2,1 2,1 2,1 

Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών 296 31,0 31,0 33,1 

Πτυχίο Ανώτερης Τεχνολογικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

94 9,8 9,9 43,0 

Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης 273 28,6 28,6 71,6 

Απολυτήριο 3-τάξιας Μέσης 

Εκπαίδευσης 

92 9,6 9,6 81,2 

Απολυτήριο Δημοτικού 161 16,9 16,9 98,1 

Μερικές Τάξεις Δημοτικού 16 1,7 1,7 99,8 

Δεν πήγε καθόλου σχολείο 2 ,2 ,2 100,0 

Σύνολο 954 99,9 100,0  

 MissingSystem 1 ,1   

Σύνολο 955 100,0   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

Ποιό είναι το επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Μεταπτυχιακός τίτλος ή Διδακτορικό 13 1,4 1,4 1,4 

Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών 216 22,6 22,7 24,0 

Πτυχίο Ανώτερης Τεχνολογικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

72 7,5 7,6 31,6 

Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης 367 38,4 38,5 70,1 

Απολυτήριο 3-τάξιας Μέσης 

Εκπαίδευσης 

108 11,3 11,3 81,4 

Απολυτήριο Δημοτικού 163 17,1 17,1 98,5 

Μερικές Τάξεις Δημοτικού 13 1,4 1,4 99,9 

Δεν πήγε καθόλου σχολείο 1 ,1 ,1 100,0 

Σύνολο 953 99,8 100,0  

 MissingSystem 2 ,2   

Σύνολο 955 100,0   

 

Επίσης, το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα της οικογένειας των αποφοίτων 

κυμαίνεται κατά κύριο λόγο μεταξύ δύο κατηγοριών, των 10.001 μέχρι 20.000 

(35,2%) και των 20.001 μέχρι 30.000 (27,5%) [Μέχρι 10.000 (11,8%), από 30.001 

μέχρι 40.000 (12,1%), πάνω από 40.000 ευρώ (8,5%), δεν θέλησε να απαντήσει το 

(5,4%)](Πίνακας9).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9 

Ποιό είναι το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα της οικογένειας σας; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Μέχρι 10.000 107 11,2 11,8 11,8 

Από 10.001 μέχρι 20.000 336 35,2 37,2 49,1 

Από 20.001 μέχρι 30.000 263 27,5 29,1 78,2 

Από 30.001 μέχρι 40.000 116 12,1 12,8 91,0 

Πάνω από 40.000 ευρώ 81 8,5 9,0 100,0 

Σύνολο 903 94,6 100,0  

 MissingSystem 52 5,4   

Σύνολο 955 100,0   

 

Αντίθετα, το ακαθάριστο προσωπικό ετήσιο εισόδημα των αποφοίτων, παρόλο 

που κατά 35,7% κυμαίνεται μεταξύ 10.000 έως 20.000, ένα ποσοστό της τάξεως των 

25,7% των αποφοίτων έχουν εισόδημα έως 10.000, ενώ το 23,5% δήλωσε ότι δεν έχει 

εισόδημα [Από 20.000 έως 30.000 (7,9%), Από 30.000 έως 40.000 (1,8%), Πάνω από 

40.000 (1,3%), δεν θέλησε να απαντήσει το 4,7%](Πίνακας10). 
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3.2. Στοιχεία Προπτυχιακών Σπουδών 

Από το 2000 μέχρι και το 2002 μόλις το 12,0% του δείγματος είχε αποφοιτήσει 

[2000 (3,2%), 2001 (4,1%), 2002 (4,7%)] γεγονός το οποίο συνδέεται με τη μη 

ύπαρξη αποφοίτων από 11 τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου [Τμήμα 

Κοινωνιολογίας, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (μέχρι και το 

2003), Τμήμα Περιβάλλοντος (μέχρι και το 2001), Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, 

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (μέχρι και το 2005), 

Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (μέχρι και το 2001), Τμήμα 

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (μέχρι και το 2004), Τμήμα Στατιστικής και 

Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (μέχρι και το 2003), Τμήμα 

Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Τμήμα Μεσογειακών 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

Ποιό είναι το δικό σας ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Δεν έχω εισόδημα 224 23,5 24,6 24,6 

Μέχρι 10.000 245 25,7 26,9 51,5 

Από 10.000 μέχρι 20.000 337 35,3 37,0 88,6 

Από 20.000 μέχρι 30.000 75 7,9 8,2 96,8 

Από 30.000 μέχρι 40.000 17 1,8 1,9 98,7 

Πάνω από 40.000 ευρώ 12 1,3 1,3 100,0 

Σύνολο 910 95,3 100,0  

 MissingSystem 45 4,7   

Σύνολο 955 100,0   
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Σπουδών, Τμήμα Γεωγραφίας (με έναν απόφοιτο το 2000 και κανέναν το 2001)]. Το 

2003 καθώς μόνο 4 τμήματα δεν είχαν απόφοιτους το ποσοστό των απόφοιτων 

ανέρχεται στο 8,9%, ακόμη περισσότερο αυξάνεται το 2004 (11,9%) και μετέπειτα 

[2005 (15,9%), 2006 (14,3%), 2007 (12,3%), 2008 (11,2%), 2009 

(13,7%)](Πίνακας11, 12, 13).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 

Έτος Εισαγωγής 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 1991 3 ,3 ,3 ,3 

1992 1 ,1 ,1 ,4 

1993 1 ,1 ,1 ,5 

1994 7 ,7 ,7 1,3 

1995 9 ,9 1,0 2,2 

1996 33 3,5 3,5 5,7 

1997 41 4,3 4,3 10,1 

1998 52 5,4 5,5 15,6 

1999 116 12,1 12,3 27,8 

2000 175 18,3 18,5 46,3 

2001 152 15,9 16,1 62,4 

2002 130 13,6 13,8 76,2 

2003 97 10,2 10,3 86,5 

2004 80 8,4 8,5 94,9 

2005 48 5,0 5,1 100,0 
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Σύνολο 945 99,0 100,0  

 Missing System 10 1,0   

Σύνολο 955 100,0   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 

Έτος αποφοίτησης 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 2000 31 3,2 3,2 3,2 

2001 39 4,1 4,1 7,3 

2002 45 4,7 4,7 12,0 

2003 85 8,9 8,9 20,9 

2004 114 11,9 11,9 32,9 

2005 149 15,6 15,6 48,5 

2006 137 14,3 14,3 62,8 

2007 117 12,3 12,3 75,1 

2008 107 11,2 11,2 86,3 

2009 131 13,7 13,7 100,0 

Σύνολο 955 100,0 100,0  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13 

Αριθμός ετών Αποφοίτησης 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 2 έτη 131 13,7 13,7 13,7 

3 έτη 107 11,2 11,2 24,9 

4 έτη 117 12,3 12,3 37,2 

5 έτη 137 14,3 14,3 51,5 

6 έτη 149 15,6 15,6 67,1 

7 έτη 114 11,9 11,9 79,1 

8 έτη 85 8,9 8,9 88,0 

9 έτη 45 4,7 4,7 92,7 

10 έτη 39 4,1 4,1 96,8 

11 έτη 31 3,2 3,2 100,0 

Σύνολο 955 100,0 100,0  

 

Οι βαθμοί των πτυχίων των αποφοίτων κατά κύριο λόγο επικεντρώνονται 

μεταξύ του 6 και του 8 [6 Βαθμός (15,1%), 7 Βαθμός (48,3%), 8 Βαθμός (26,4%), 6 

έως 8 (89%)](Πίνακας 14).   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14 

Ποιός ήταν ο βαθμός του πτυχίου σας; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 6 139 14,6 15,1 15,1 

7 444 46,5 48,3 63,4 

8 243 25,4 26,4 89,9 

9 89 9,3 9,7 99,6 

10 4 ,4 ,4 100,0 

Σύνολο 919 96,2 100,0  

 Missing System 36 3,8   

Σύνολο 955 100,0   

 

Σημαντικό είναι να αναφερθεί, ότι το 40,4% δήλωσε ότι η επιλογή του 

Τμήματος σπουδών του δεν ήταν μέσα στις πρώτες 10 προτιμήσεις του, σε αντίθεση 

με το 59,6% του δείγματος, το οποίο δήλωσε ότι το Τμήμα σπουδών ήταν μεταξύ των 

πρώτων πέντε επιλογών  (33,4%) ή των πρώτων δέκα επιλογών (μεταξύ των 6-10 

πρώτων επιλογών (26,2%) (Πίνακας 15).  
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Παρόλα αυτά όμως, μόλις το 18,1% των αποφοίτων δήλωσε ότι ήταν ελάχιστα 

(10,1%) ή καθόλου ευχαριστημένο (8,4%) από το επιστημονικό αντικείμενο σπουδών 

του στην αρχή αυτών (18,1%), ενώ στο τέλος των σπουδών μόνο το 8,3% δεν ήταν 

ευχαριστημένο (Λίγο 5,3%, Καθόλου 2,9%) (Πίνακας 16 και 17).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15 

Με βάση τις δηλώσεις προτίμησης σας για τις πανελλήνιες εξετάσεις, το τμήμα που 

σπουδάσατε ήταν 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Μεταξύ των πέντε πρώτων 

επιλογών 

319 33,4 33,4 33,4 

Μεταξύ των 6 - 10 πρώτων 

επιλογών 

250 26,2 26,2 59,6 

11η ή επόμενη επιλογή 386 40,4 40,4 100,0 

Σύνολο 955 100,0 100,0  
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Αρκετά χρόνια μετά την αποφοίτηση τους [2 έτη (13,7%), 3 έτη (11,2%), 4 έτη 

(12,3%), 5 έτη (14,3%), 6 έτη (15,6%), 7 έτη (11,9%), 8 έτη (8,9%), 9 έτη (4,7%), 10 

έτη (4,1%), 11 έτη (3,2%)] το 44,9% και το 35,1% του δείγματος με τη σημερινή του 

εμπειρία αξιολόγησε ως καλό και πολύ καλό, αντίστοιχα, το επίπεδο των σπουδών 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16 

Σας ενδιέφερε το επιστημονικό αντικείμενο των σπουδών σας στην αρχή των σπουδών 

σας; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Λίγο 96 10,1 10,1 10,1 

Καθόλου 80 8,4 8,4 18,4 

Πολύ 779 81,6 81,6 100,0 

Σύνολο 955 100,0 100,0  

ΠΙΝΑΚΑΣ 17 

Σας ενδιέφερε το επιστημονικό αντικείμενο των σπουδών σας στο τέλος των σπουδών 

σας; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Λίγο 51 5,3 5,3 5,3 

Καθόλου 28 2,9 2,9 8,3 

Πολύ 876 91,7 91,7 100,0 

Σύνολο 955 100,0 100,0  
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του, σε αντίθεση με το 18,0% που το χαρακτήρισε μέτριο και μόλις το 2,0% κακό 

(1,7% κακό, 0,3% πολύ κακό) (Πίνακας 13 και 18).  

 

 

Σε παρόμοια επίπεδα κυμαίνονται και οι απόψεις τους σχετικά με το 

πρόγραμμα σπουδών (Πολύ καλό 28,0%, Καλό 48,9%, Μέτριο 20,7%, Κακό 1,7%, 

Πολύ κακό 0,7%) και τις μεθόδους και τρόπους διδασκαλίας (Πολύ καλό 24,2%, 

Καλό 47,6%, Μέτριο 25,2%, Κακό 2,3%, Πολύ κακό 0,6%) (Πίνακας 19 και 20). 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18 

Πώς αξιολογείτε γενικά με τη σημερινή εμπειρία σας το επίπεδο των σπουδών σας; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Πολύ κακό 3 ,3 ,3 ,3 

Κακό 16 1,7 1,7 2,0 

Μέτριο 172 18,0 18,0 20,0 

Καλό 429 44,9 44,9 64,9 

Πολύ καλό 335 35,1 35,1 100,0 

Σύνολο 955 100,0 100,0  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 19 

Πως αξιολογείτε με την σημερινή σας εμπειρία το πρόγραμμα σπουδών; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Πολύ κακό 7 ,7 ,7 ,7 

Κακό 16 1,7 1,7 2,4 

Μέτριο 198 20,7 20,7 23,1 

Καλό 467 48,9 48,9 72,0 

Πολύ καλό 267 28,0 28,0 100,0 

Σύνολο 955 100,0 100,0  

ΠΙΝΑΚΑΣ 20 

Πως αξιολογείτε τις μεθόδους και τον τρόπο διδασκαλίας; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Πολύ κακό 6 ,6 ,6 ,6 

Κακό 22 2,3 2,3 2,9 

Μέτριο 241 25,2 25,2 28,2 

Καλό 455 47,6 47,6 75,8 

Πολύ καλό 231 24,2 24,2 100,0 

Σύνολο 955 100,0 100,0  
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Ταυτόχρονα, αξιολόγησαν ως πολύ καλό (44,9%) ή καλό (41,4%) το επίπεδο 

των πανεπιστημιακών τους καθηγητών, ενώ ένα μικρό ποσοστό του δείγματος το 

χαρακτήρισε μέτριο (11,9%) και ένα ακόμη μικρότερο ποσοστό ως κακό (1,4%) ή 

πολύ κακό (0,4%) (Πίνακας 21). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 21 

Πώς αξιολογείτε το επίπεδο των πανεπιστημιακών σας δασκάλων κατά τη διάρκεια των 

σπουδών σας; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Πολύ κακό 4 ,4 ,4 ,4 

Κακό 13 1,4 1,4 1,8 

Μέτριο 114 11,9 11,9 13,7 

Καλό 395 41,4 41,4 55,1 

Πολύ καλό 429 44,9 44,9 100,0 

Σύνολο 955 100,0 100,0  

 

Αναφορικά με τη θεωρητική κατάρτιση στο αντικείμενο σπουδών τους το 

48,5% και το 32,5% την αξιολογεί ως καλή και πολύ καλή, ενώ το 16,5% ως μέτρια 

και το 2,5% ως κακή (Κακή 1,7%, Πολύ κακό 0,8%) (Πίνακας22).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ  22 

Πως αξιολογείτε τη θεωρητική κατάρτισή στο αντικείμενο που πήρατε; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Πολύ κακό 8 ,8 ,8 ,8 

Κακό 16 1,7 1,7 2,5 

Μέτριο 158 16,5 16,5 19,1 

Καλό 463 48,5 48,5 67,5 

Πολύ καλό 310 32,5 32,5 100,0 

Σύνολο 955 100,0 100,0  

 

Αντίθετα, την κατάρτιση τους στην εμπειρική έρευνα και στην πρακτική 

άσκηση την αξιολογούν ως καλή προς μέτρια, με τα ποσοστά αυτών να κυμαίνονται 

στο 34,3% και στο 31,5% αντίστοιχα [Πολύ κακό (4,1%), Κακό (10,4%), Πολύ καλό 

(19,8%)], παρόλο που το 73,1% του δείγματος είχε συμμετάσχει στην πρακτική 

άσκηση του Τμήματος του (Πίνακας23 και 24). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23 

Πως αξιολογείτε την κατάρτισή στην εμπειρική έρευνα και στην πρακτική που πήρατε; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Πολύ κακό 39 4,1 4,1 4,1 

Κακό 98 10,3 10,3 14,3 

Μέτριο 301 31,5 31,5 45,9 

Καλό 328 34,3 34,3 80,2 

Πολύ καλό 189 19,8 19,8 100,0 

Σύνολο 955 100,0 100,0  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 24 

Συμμετείχατε σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Τμήματός σας ; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Δεν υπήρχε πρόγραμμα 19 2,0 2,0 2,0 

Όχι 238 24,9 24,9 26,9 

Ναι 698 73,1 73,1 100,0 

Σύνολο 955 100,0 100,0  

 

 Παρόμοια άποψη με την παραπάνω εξέφρασαν και για την κατάρτιση που 

έλαβαν στα σύγχρονα εργαλεία στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας 
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[Πολύ κακό (4,0%), Κακό (10,7%), Μέτριο (31,4%), Καλό (33,8%), Πολύ καλό 

(20,1%)(Πίνακας 25). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 25 

Πως αξιολογείτε την κατάρτισή σας σε σύγχρονα εργαλεία της ΤΠΕ; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Πολύ κακό 38 4,0 4,0 4,0 

Κακό 102 10,7 10,7 14,7 

Μέτριο 300 31,4 31,4 46,1 

Καλό 323 33,8 33,8 79,9 

Πολύ καλό 192 20,1 20,1 100,0 

Σύνολο 955 100,0 100,0  

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το 59,9% εργάζονταν κατά τη 

διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών (40,1% δεν εργάζονταν) κατά κύριο λόγο 1 

έως 2 χρόνια (27,2%) και 2 έως 4 χρόνια (34,2%), σε αντίθεση με το 15,4% που 

εργάζονταν λιγότερο από 6 μήνες και το 17,0% από 6 μέχρι 12 μήνες (Πίνακας 26, 

27).   

ΠΙΝΑΚΑΣ 26 

Εργαζόσαστε κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών (εκτός πρακτικής άσκησης) 

; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Ναι 383 40,1 40,1 40,1 

Όχι 572 59,9 59,9 100,0 

Σύνολο 955 100,0 100,0  
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3.3. Στοιχεία Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Το 45,4% των αποφοίτων δήλωσε ότι έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές 

σπουδές (δεν έχει πραγματοποιήσει το 54,6%), ενώ οι λόγοι που τους ώθησαν σε 

αυτό ήταν αρχικά για α) την ολοκλήρωση της επιστημονικής τους κατάρτισης 

(35,5%), για β) την εξειδίκευση τους σε ένα γνωστικό αντικείμενο (28,1%), γ) για να 

βρουν πιο εύκολα δουλειά ( 24,4%), αλλά και δ) για κάποιους άλλους λόγους 

(12,0%), όπως για να εξειδικευτούν σε κάποιο άλλο γνωστικό αντικείμενο, για να 

μπορέσουν να φύγουν εκτός Ελλάδας για μετέπειτα επαγγελματική ή εκπαιδευτική 

σταδιοδρομία (Πίνακας 28, 29 και 30).  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 27 

Αν ναι, για πόσο συνολικά χρόνο εργαζόσαστε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Λιγότερο από 6 μήνες 59 6,2 15,4 15,4 

6 μήνες έως 12 μήνες 65 6,8 17,0 32,4 

1 χρόνο έως 2 χρόνια 104 10,9 27,2 59,5 

2 χρόνια έως 4 χρόνια 131 13,7 34,2 93,7 

Περισσότερο από 4 χρόνια 24 2,5 6,3 100,0 

Σύνολο 383 40,1 100,0  

 MissingSystem 572 59,9   

Σύνολο 955 100,0   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 28 

Έχετε ολοκληρώσει ή  πραγματοποιείτε σήμερα  μεταπτυχιακές  σπουδές ; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Ναι 434 45,4 45,4 45,4 

Όχι 521 54,6 54,6 100,0 

Σύνολο 955 100,0 100,0  

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 29 

Ποιοι λόγοι σας ώθησαν  στην πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών ; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Για να ολοκληρώσω την 

επιστημονική μου κατάρτιση 

154 16,1 35,5 35,5 

Για να εξειδικευτώ σε ένα γνωστικό 

αντικείμενο 

122 12,8 28,1 63,6 

Για να βρω ευκολότερα εργασία 106 11,1 24,4 88,0 

Άλλος λόγος 52 5,4 12,0 100,0 

Σύνολο 434 45,4 100,0  

 MissingSystem 521 54,6   

Σύνολο 955 100,0   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 30 

Ποιοι λόγοι σας ώθησαν  στην πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών; 

άλλος λόγος 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστικ

ή 

συχνότητα 

  923 96,6 96,6 96,6 

Ανταγωνιστικότητα 1 ,1 ,1 96,8 

Από προσωπικό ενδιαφέρον 4 ,4 ,4 97,2 

Για αλλαγή κατεύθυνσης 

σπουδών 

4 ,4 ,4 97,6 

Για βελτίωση βαθμών ώστε να 

φύγω στο εξωτερικό 

1 ,1 ,1 97,7 

Για βελτίωση του βιογραφικού 1 ,1 ,1 97,8 

Για καλύτερη εξέλιξη 1 ,1 ,1 97,9 

Για να βρω κάτι που θα με 

ενδιαφέρει περισσότερο 

1 ,1 ,1 98,0 

Για να εξειδικευτώ σε 

διαφορετικό αντικείμενο 

1 ,1 ,1 98,1 

Για να παραμείνω στο τόπο των 

σπουδών 

2 ,2 ,2 98,3 

Για να συνεχίσω την ακαδημαϊκή 

μου πορεία 

3 ,3 ,3 98,6 

Για όλους τους προηγούμενους 

λόγους 

2 ,2 ,2 98,8 

Για περισσότερες απολαβές 1 ,1 ,1 99,0 
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Για περισσότερες γνώσεις 2 ,2 ,2 99,2 

Για περισσότερες γνώσεις και 

διεύρυνση εργασιακού ορίζοντα 

1 ,1 ,1 99,3 

Επιδίωξη της 

διεπιστημονικότητας 

1 ,1 ,1 99,4 

Προσωπική βελτίωση 1 ,1 ,1 99,5 

Προσωπική επιθυμία 2 ,2 ,2 99,7 

Προσωπική επιλογή 3 ,3 ,3 100,0 

Σύνολο 955 100,0 100,0  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το 36,6% του δείγματος παρέμεινε για 

μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ενώ το 25,6% πραγματοποίησε 

μεταπτυχιακές σπουδές σε κάποιο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα του εξωτερικού. Το 

υπόλοιπο 37,8% πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές σε άλλα Ιδρύματα του 

εσωτερικού όπως στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (4,8%), στο 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ν(4,4%), στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

(3,9%), στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (3,7%), στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2,8%), στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (2,1%) και σε άλλα 

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας (16,1%) (Πίνακας31).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 31 

Σε ποιο Πανεπιστήμιο πραγματοποιήσατε ή πραγματοποιείτε τις Μεταπτυχιακές σας 

σπουδές; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 

21 2,2 4,8 4,8 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 17 1,8 3,9 8,8 
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Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 

12 1,3 2,8 11,5 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών 

19 2,0 4,4 15,9 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών 

3 ,3 ,7 16,6 

Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Κοινωνικών και Πολιτικών 

Επιστημών 

6 ,6 1,4 18,0 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 24 2,5 5,5 23,5 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Οικονομικών και Κοινωνικών 

Επιστημών 

3 ,3 ,7 24,2 

Πανεπιστήμιο Πατρών 5 ,5 1,2 25,3 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 2 ,2 ,5 25,8 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 5 ,5 1,2 27,0 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 

Θράκης 

3 ,3 ,7 27,6 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 9 ,9 2,1 29,7 

Πολυτεχνείο Κρήτης 1 ,1 ,2 30,0 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 159 16,6 36,6 66,6 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 2 ,2 ,5 67,1 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 7 ,7 1,6 68,7 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 2 ,2 ,5 69,1 

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 16 1,7 3,7 72,8 

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος 2 ,2 ,5 73,3 
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Άλλα ιδιωτικά / δημόσια 

ιδρύματα της Ελλάδας 

5 ,5 1,2 74,4 

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα 

Εξωτερικού 

111 11,6 25,6 100,0 

Σύνολο 434 45,4 100,0  

 MissingSystem 521 54,6   

Σύνολο 955 100,0   

Το 47,5% των αποφοίτων εργάζονταν κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών 

του σπουδών (δεν εργάζονταν 52,5%) κατά κύριο λόγο 6 μέχρι 12 μήνες (29,1%) και 

1 έως 2 χρόνια (43,2%), σε αντίθεση με το 15,0% που εργάζονταν 2 έως 4 χρόνια και 

το 10,2% λιγότερο από 6 μήνες (Πίνακας 32 και 33). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 32 

Δουλεύατε κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Όχι 228 23,9 52,5 52,5 

Ναι 206 21,6 47,5 100,0 

Σύνολο 434 45,4 100,0  

 MissingSystem 521 54,6   

Σύνολο 955 100,0   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 33 

Αν ναι, για πόσο συνολικά χρόνο εργαζόσαστε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Λιγότερο από 6 μήνες 21 2,2 10,2 10,2 

6 μήνες έως 12 μήνες 60 6,3 29,1 39,3 

1 χρόνο έως 2 χρόνια 89 9,3 43,2 82,5 

2 χρόνια έως 4 χρόνια 31 3,2 15,0 97,6 

Περισσότερο από 4 χρόνια 5 ,5 2,4 100,0 

Σύνολο 206 21,6 100,0  

 MissingSystem 749 78,4   

Σύνολο 955 100,0   

 

Επίσης, η εργασία τους κατά 58,3% είχε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο 

των σπουδών τους, σε αντίθεση με το 41,7% που δεν είχε (Πίνακας 34). Ταυτόχρονα 

όμως, το 67,5% του δείγματος, το επάγγελμα του οποίου απαιτεί άδεια ασκήσεως 

επαγγέλματος, δήλωσε ότι δεν την έχει αποκτήσει (Πίνακας 35).  

 

 

 

 

 



 
 

 

     47 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 35 

Έχετε αποκτήσει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος; (μόνο για όσα επαγγέλματα απαιτείται 

υποχρεωτικά  άδεια για άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας) 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Όχι 129 13,5 67,5 67,5 

Ναι 62 6,5 32,5 100,0 

Σύνολο 191 20,0 100,0  

 MissingSystem 764 80,0   

Σύνολο 955 100,0   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 34 

Αν δουλεύατε, η απασχόληση σας είχε σχέση με τις σπουδές σας; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Όχι 86 9,0 41,7 41,7 

Ναι 120 12,6 58,3 100,0 

Σύνολο 206 21,6 100,0  

 MissingSystem 749 78,4   

Σύνολο 955 100,0   
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3.4. Κατάσταση Απασχόλησης 

Σχετικά με τη σημερινή τους κατάσταση απασχόλησης το 71,0% (678 

απόφοιτοι) είναι απασχολούμενοι, το 21,2% (202 απόφοιτοι) είναι άνεργοι και το 

7,9% (75 απόφοιτοι) είναι οικονομικά μη ενεργοί (Πίνακας 36).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 36 

Ποια είναι η κατάσταση απασχόλησής σας σήμερα; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Απασχολούμενος 678 71,0 71,0 71,0 

Άνεργος 202 21,2 21,2 92,1 

Οικονομικά μη 

ενεργός 

75 7,9 7,9 100,0 

Σύνολο 955 100,0 100,0  

Ενώ ταυτόχρονα, το 93,3% του δείγματος δήλωσε ότι η σημερινή του απασχόληση 

είναι σημαντική και μόλις το 6,7% ότι δεν είναι (Πίνακας 37).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 37 

Είχατε πριν από τη σημερινή σας απασχόληση άλλη εμπειρία σημαντικής απασχόλησης; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Όχι 408 42,7 60,2 60,2 

Ναι 270 28,3 39,8 100,0 

Σύνολο 678 71,0 100,0  

 MissingSystem 277 29,0   

Σύνολο 955 100,0   
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Επίσης, το 60,2% των αποφοίτων δήλωσε ότι πριν από την σημερινή του 

απασχόληση είχε και άλλη σημαντική απασχόληση, σε αντίθεση με το 39,0%, που 

δεν είχε κάποια σημαντική απασχόληση στο παρελθόν (Πίνακας 38). Γεγονός, το 

οποίο επαληθεύεται και από την ακόλουθη ερώτηση που τους τέθηκε «Η σημερινή 

σας απασχόληση είναι η πρώτη σημαντική σας απασχόληση;», στην οποία το 80,6% 

των αποφοίτων δήλωσε ότι δεν ήταν η πρώτη του σημαντική και μόλις το 19,4% ότι 

ήταν η πρώτη σημαντική του απασχόληση (Πίνακας 39).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 38 

Η σημερινή σας απασχόληση είναι σημαντική  απασχόληση; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Όχι 18 1,9 6,7 6,7 

Ναι 252 26,4 93,3 100,0 

Σύνολο 270 28,3 100,0  

 MissingSystem 685 71,7   

Σύνολο 955 100,0   

 

 

 

 

 



 
 

 

     50 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 39 

Η σημερινή σας απασχόληση είναι η πρώτη σημαντική σας απασχόληση; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Όχι 203 21,3 80,6 80,6 

Ναι 49 5,1 19,4 100,0 

Σύνολο 252 26,4 100,0  

 MissingSystem 703 73,6   

Σύνολο 955 100,0   

 

3.4.1. Πρώτη σημαντική απασχόληση 

Αναφορικά με την πρώτη σημαντική απασχόληση των αποφοίτων το 67,0% 

αυτών εργάζονταν ως μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα, το 11,3% ως συμβασιούχος 

έργου απασχόλησης κυρίως σε έναν εργοδότη στον δημόσιο τομέα και 8,6% στον 

ιδιωτικό τομέα, το 9,0% ως μισθωτός στον δημόσιο τομέα (στενό ή ευρύτερο), μόλις 

το 1,8% εργάζονταν ως αυτοαπασχολούμενος χωρίς προσωπικό, το 1,4% ως βοηθός 

οικογενειακής επιχείρησης και το 0,9% ως αυτοαπασχολούμενος με προσωπικό 

(εργοδότης) (Πίνακας40).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 40 

Ποια ήταν η θέση σας στην επιχείρηση; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα 148 15,5 67,0 67,0 

Μισθωτός στον δημόσιο τομέα (στενό 

ή ευρύτερο) 

20 2,1 9,0 76,0 

Συμβασιούχος έργου 

απασχολούμενος κυρίως σε έναν 

εργοδότη (ιδιωτικό τομέα) 

19 2,0 8,6 84,6 

Συμβασιούχος έργου 

απασχολούμενος κυρίως σε έναν 

εργοδότη (δημόσιο τομέα) 

25 2,6 11,3 95,9 

Αυτοαπασχολούμενος χωρίς 

προσωπικό 

4 ,4 1,8 97,7 

Αυτοαπασχολούμενος με προσωπικό   

(εργοδότης) 

2 ,2 ,9 98,6 

Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση 3 ,3 1,4 100,0 

Σύνολο 221 23,1 100,0  

 MissingSystem 734 76,9   

Σύνολο 955 100,0   

 

Κατά κύριο λόγο οι απόφοιτοι δήλωσαν ότι βρήκαν την πρώτη τους σημαντική 

απασχόληση μέσα στους πρώτους έξι μήνες μετά την αποφοίτησης του (35,9%) ή 

μέσα σε έξι με δώδεκα πρώτους μήνες (28,6%). Βέβαια υπήρχαν και κάποιοι 

απόφοιτοι που βρήκαν απασχόληση μετά από έναν χρόνο (19,4%) ή ακόμη και μετά 

από δύο χρόνια έως τέσσερα (11,7%). Ενώ, ελάχιστοι απασχολούνταν ήδη πριν την 
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αποφοίτηση τους (3,9%) ή βρήκαν εργασία μετά από τέσσερα χρόνια (0,5%) 

(Πίνακας41).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 41 

Σε πόσο χρόνο μετά την αποφοίτηση βρήκατε την πρώτη σημαντική σας απασχόληση; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Πριν την αποφοίτηση 8 ,8 3,9 3,9 

Μέσα στους 3 πρώτους μήνες 74 7,7 35,9 39,8 

Από 4 έως 12 μήνες 59 6,2 28,6 68,4 

Από 1 χρόνο και 1 μήνα (13μήνες) 

έως 2 χρόνια 

40 4,2 19,4 87,9 

Από 2 χρόνο και 1 μήνα (25 μήνες) 

έως 4 χρόνια 

24 2,5 11,7 99,5 

Περισσότερο από 4 χρόνια 1 ,1 ,5 100,0 

Σύνολο 206 21,6 100,0  

 MissingSystem 749 78,4   

Σύνολο 955 100,0   

 

 

Επίσης, ένα ποσοστό της τάξεως του 33,9% δήλωσε ότι αντιμετώπισε 

δυσκολίες κατά την εύρεση εργασίας, σε αντίθεση με το 66,1% που δεν αντιμετώπισε 

δυσκολίες (Πίνακας42). Κατά κύριο λόγο οι δυσκολίες προέρχονταν από τη μη 

απόκτηση παλαιότερης εργασιακής εμπειρίας (42,7%). Ελάχιστοι απόφοιτοι 

υποστήριξαν ότι η επιστημονική τους κατάρτιση δεν ήταν καλή (5,3%) και γι’ αυτό 

το λόγο αντιμετώπισαν δυσκολίες. Κάποιοι άλλοι, το πλήθος των οποίων είναι μικρό, 

απέδωσαν τις δυσκολίες στην πιθανότητα να κάνουν σύντομα παιδί (2,7%), στο 
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γεγονός ότι οι εργοδότες θεωρούν καταλληλότερους τους εργαζομένους του 

αντίθετου φύλου (2,7%) αλλά και σε άλλους λόγους (46,7%), όπως η ανεργία, ο 

ανταγωνισμός, μη ύπαρξη ζήτησης στο αντικείμενο σπουδών, εύρεση θέσεων 

εργασίας με χαμηλούς μισθούς (Πίνακας43). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 42 

Αντιμετωπίσατε δυσκολίες κατά την εύρεση εργασίας; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Όχι 146 15,3 66,1 66,1 

Ναι 75 7,9 33,9 100,0 

Σύνολο 221 23,1 100,0  

 MissingSystem 734 76,9   

Σύνολο 955 100,0   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 43 

Αν ναι, για ποιο λόγο α; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Έχω ή πιθανόν να κάνω 

σύντομα παιδί 

2 ,2 2,7 2,7 

Οι εργοδότες θεωρούν 

καταλληλότερους τους 

εργαζομένους του άλλου φύλου 

2 ,2 2,7 5,3 

Δεν είχα εργασιακή εμπειρία 32 3,4 42,7 48,0 
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Δεν είχα καλή επιστημονική 

κατάρτιση 

4 ,4 5,3 53,3 

Άλλοι λόγοι 35 3,7 46,7 100,0 

Σύνολο 75 7,9 100,0  

 MissingSystem 880 92,1   

Σύνολο 955 100,0   

 

Τα άτομα που απασχολούνταν στις επιχειρήσεις / οργανισμούς, όπου 

εργάζονταν οι απόφοιτοι κατά 32,1% ήταν λιγότερα από 10, κατά 22,8% ήταν από 10 

έως και 20, κατά 17,3% ήταν από 20 έως και 60 άτομα, ενώ κατά 19,7% 

απασχολούσαν πάνω από 60 άτομα μέχρι και 1000 και μόλις το 8,1% πάνω από 1000 

άτομα (Πίνακας 44 α, β). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 44α 

Πόσα άτομα απασχολούσε η επιχείρηση /  οργανισμός: 

 % 

Λιγότερα από 10 32,1% 

Από 10 έως και 20 22,8% 

Από 20 έως και 60 17,3% 

Από 60 άτομα μέχρι και 1000 19,7% 

Πάνω από 1000 8,1% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 44β 

Πόσα άτομα απασχολούσε η επιχείρηση /  οργανισμός: 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 0 4 ,4 1,8 1,8 

1 5 ,5 2,3 4,1 

2 7 ,7 3,2 7,2 

3 7 ,7 3,2 10,4 

4 12 1,3 5,4 15,8 

5 13 1,4 5,9 21,7 

6 14 1,5 6,3 28,1 

7 6 ,6 2,7 30,8 

8 2 ,2 ,9 31,7 

9 1 ,1 ,5 32,1 

10 15 1,6 6,8 38,9 

12 7 ,7 3,2 42,1 

13 2 ,2 ,9 43,0 

14 3 ,3 1,4 44,3 

15 6 ,6 2,7 47,1 

17 1 ,1 ,5 47,5 

18 1 ,1 ,5 48,0 

20 15 1,6 6,8 54,8 

24 1 ,1 ,5 55,2 
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25 3 ,3 1,4 56,6 

30 10 1,0 4,5 61,1 

35 2 ,2 ,9 62,0 

40 6 ,6 2,7 64,7 

45 1 ,1 ,5 65,2 

50 10 1,0 4,5 69,7 

56 2 ,2 ,9 70,6 

60 3 ,3 1,4 71,9 

90 1 ,1 ,5 72,4 

100 14 1,5 6,3 78,7 

130 1 ,1 ,5 79,2 

150 6 ,6 2,7 81,9 

200 7 ,7 3,2 85,1 

250 3 ,3 1,4 86,4 

300 2 ,2 ,9 87,3 

400 1 ,1 ,5 87,8 

450 1 ,1 ,5 88,2 

500 8 ,8 3,6 91,9 

600 1 ,1 ,5 92,3 

1000 9 ,9 4,1 96,4 

1100 1 ,1 ,5 96,8 

1200 1 ,1 ,5 97,3 
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2000 1 ,1 ,5 97,7 

2100 1 ,1 ,5 98,2 

3000 1 ,1 ,5 98,6 

5000 1 ,1 ,5 99,1 

10000 1 ,1 ,5 99,5 

15000 1 ,1 ,5 100,0 

Σύνολο 221 23,1 100,0  

 MissingSystem 734 76,9   

Σύνολο 955 100,0   

 

Το 18,6% των αποφοίτων εργάζονταν ως εκπαιδευτικοί, πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας το 15,4% ως υπάλληλοι γραφείου, το 14,5% ως διευθύνοντες 

επιχειρηματίες και προϊστάμενοι μικρών δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων, το 

9,0% ως λογιστές και άλλα στελέχη επιχειρήσεων, το 9,0% ως υπάλληλοι 

εξυπηρέτησης πελατών, το 6,35 ως πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά 

και συναφή επαγγέλματα, το 5,0% ως μοντέλα, πωλητές και ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα, το 4,1% ως τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί των επιστημών της φυσικής 

και της μηχανικής και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, το 3,6% ως ειδικευόμενοι επί 

των πωλήσεων, χρηματιστές, κτηματομεσίτες, απασχολούμενοι στην εξυπηρέτηση 

επιχειρήσεων εν γένει και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, το 2,7% ως 

απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών, το 2,7% ως μηχανικοί 

εφαρμοστές και συντηρητές μηχανών και ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 

το 2,3% ως αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, το 1,8% ως 

διευθυντές και ανώτερα στελέχη μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, το 

0,9% ως φυσικοί, μαθηματικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, ως τεχνολόγοι 

και τεχνικοί βοηθοί των επιστημών βιολογίας και υγείας, ως πλανόδιοι πωλητές, 
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οικιακοί βοηθοί κ.π.α.ε. και το 0,5% ως απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών 

προστασίας, γεωργοί ειδικευμένοι κυρίως σε μία ετήσια καλλιέργεια, ως τεχνίτες 

ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων δομικών έργων, ως χείριστες 

μηχανών παραγωγής χημικών προϊόντων και προϊόντων και ως οδηγεί μέσων 

μεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισμού (Πίνακας 45). Επίσης, είναι σημαντικό 

να αναφερθεί ότι το 45,2% είχε περιστασιακή απασχόληση πριν την πρώτη 

σημαντική απασχόληση, σε αντίθεση με το 54,8% (Πίνακας 46). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 45 

Ποιο ήταν το επάγγελμά σας; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Διευθύνοντες και ανώτερα στελέχη 

μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών 

4 ,4 1,8 1,8 

Διευθύνοντες επιχειρηματίες και 

προϊστάμενοι μικρών δημόσιων ή 

ιδιωτικών 

32 3,4 14,5 16,3 

Φυσικοί, μαθηματικοί και ασκούντες 

συναφή επαγγέλματα 

2 ,2 ,9 17,2 

Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και 

ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

5 ,5 2,3 19,5 

Εκπαιδευτικοί 41 4,3 18,6 38,0 

Λογιστές και άλλα στελέχη 

επιχειρήσεων 

20 2,1 9,0 47,1 

Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, 

καλλιτεχνικά και συναφή 

επαγγέλματα 

14 1,5 6,3 53,4 
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Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί των 

επιστημών της φυσικής και της 

9 ,9 4,1 57,5 

Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί των 

επιστημών βιολογίας και υγείας 

2 ,2 ,9 58,4 

Ειδικευμένοι επί των πωλήσεων, 

χρηματιστές, κτηματομεσίτες, 

8 ,8 3,6 62,0 

Υπάλληλοι γραφείου 34 3,6 15,4 77,4 

Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 20 2,1 9,0 86,4 

Απασχολούμενοι στην παροχή 

προσωπικών υπηρεσιών 

6 ,6 2,7 89,1 

Απασχολούμενοι στην παροχή 

υπηρεσιών προστασίας 

1 ,1 ,5 89,6 

Μοντέλα, πωλητές και ασκούντες 

συναφή επαγγέλματα 

11 1,2 5,0 94,6 

Γεωργοί ειδικευμένοι κυρίως σε μία 

ετήσια καλλιέργεια 

1 ,1 ,5 95,0 

Τεχνίτες ανέγερσης και 

αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων 

δομικών έργων 

1 ,1 ,5 95,5 

Μηχανικοί, εφαρμοστές και 

συντηρητές μηχανών και ηλεκτρικού 

και ηλεκτρονικού 

6 ,6 2,7 98,2 

Χειριστές μηχανών παραγωγής 

χημικών προϊόντων και προϊόντων 

1 ,1 ,5 98,6 

Οδηγοί μέσων μεταφοράς και 

χειριστές κινητού εξοπλισμού 

1 ,1 ,5 99,1 

Πλανόδιοι πωλητές, οικιακοί βοηθοί 

κ.π.α.ε. 

2 ,2 ,9 100,0 
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Σύνολο 221 23,1 100,0  

 MissingSystem 734 76,9   

Σύνολο 955 100,0   

 

 

 

Το χρονικό διάστημα απασχόλησης των αποφοίτων στην πρώτη σημαντική 

τους απασχόληση ήταν κατά 12,6% λιγότερο από έξι μήνες, κατά 23,8% από έξι 

μήνες έως και ένα χρόνο, κατά 30,8% από ένα χρόνο έως και δυο χρόνια, κατά 18,7% 

δύο χρόνια έως και τέσσερα και κατά 14,0% περισσότερο από τέσσερα χρόνια 

(Πίνακας 47). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 46 

Είχατε περιστασιακή απασχόληση πριν από την πρώτη σημαντική εργασία σας και μετά 

την αποφοίτηση σας από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Όχι 121 12,7 54,8 54,8 

Ναι 100 10,5 45,2 100,0 

Σύνολο 221 23,1 100,0  

 MissingSystem 734 76,9   

Σύνολο 955 100,0   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 47 

Για πόσο συνολικά χρονικό διάστημα εργάζεστε σε σημαντική απασχόληση μετά την 

αποφοίτησή σας από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Λιγότερο από 6 μήνες 27 2,8 12,6 12,6 

6 μήνες έως 12 μήνες 51 5,3 23,8 36,4 

1 χρόνο έως 2 χρόνια 66 6,9 30,8 67,3 

2 χρόνια έως 4 χρόνια 40 4,2 18,7 86,0 

Περισσότερο από 4 χρόνια 30 3,1 14,0 100,0 

Σύνολο 214 22,4 100,0  

 MissingSystem 741 77,6   

 

 Επίσης, η πρώτη σημαντική απασχόληση του 83,75 ήταν πλήρης, ενώ του 

16,3% ήταν μερική (Πίνακας 48). Το είδος της απασχόλησης αυτής ήταν κατά κύριο 

λόγο σταθερή (σύμβαση αορίστου χρόνου) (52,8%), ενώ, κατά 35,4% ήταν 

προσωρινή με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου κατά 7,5% και κατά 4,2% ήταν 

ως δημόσιος υπάλληλος (Πίνακας 49). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 48 

Η απασχόληση σας ήταν 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Πλήρης απασχόληση 180 18,8 83,7 83,7 

Μερική απασχόληση 35 3,7 16,3 100,0 
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Σύνολο 215 22,5 100,0  

 MissingSystem 740 77,5   

Σύνολο 955 100,0   

 

 

Το 38,7% των αποφοίτων που απασχολούνται ως μισθωτοί ή ως συμβασιούχοι 

έργου δήλωσε ότι βρήκε την πρώτη σημαντική του απασχόληση από οικογενειακές 

γνωριμίες και φίλους, το 23,1% από αγγελίες στον τύπο και στο διαδίκτυο, το 17,1% 

από διαγωνισμό, το 6,6% από συστάσεις καθηγητών, το 6,1% από τον ΟΑΕΔ, το 

0,9% από το γραφείο διασύνδεσης, το 0,5% από επετηρίδα και το 17,0% από άλλες 

πηγές πληροφόρησης (Πίνακας 50). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 49 

Είδος (μόνιμη ή προσωρινή) της πρώτης σημαντικής απασχόλησης ; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Σταθερή απασχόληση  

(σύμβαση αορίστου χρόνου) 

112 11,7 52,8 52,8 

Δημόσιος υπάλληλος 9 ,9 4,2 57,1 

Προσωρινή απασχόληση 

(σύμβαση ορισμένου χρόνου) 

75 7,9 35,4 92,5 

Προσωρινή απασχόληση 

(σύμβαση έργου) 

16 1,7 7,5 100,0 

Σύνολο 212 22,2 100,0  

 MissingSystem 743 77,8   

Σύνολο 955 100,0   
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 Μόλις το 24,4% δήλωσε ότι το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Τμήματος 

του το βοήθησε να βρει την πρώτη του σημαντική απασχόληση, σε αντίθεση με το 

63,7% που δεν το βοήθησε και το 11,9% που δεν θέλησε να απαντήσει ή δεν 

πραγματοποίησε πρακτική άσκηση (Πίνακας51).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 50 

Πώς βρήκατε την πρώτη σημαντική απασχόληση; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Οικογενειακές γνωριμίες/ 

φίλοι 

82 8,6 38,7 38,7 

Συστάσεις καθηγητών 14 1,5 6,6 45,3 

Διαγωνισμός 15 1,6 7,1 52,4 

Αγγελίες από τον τύπο,  

διαδίκτυο 

49 5,1 23,1 75,5 

ΟΑΕΔ 13 1,4 6,1 81,6 

Γραφείο Διασύνδεσης 2 ,2 ,9 82,5 

Επετηρίδα 1 ,1 ,5 83,0 

Άλλο 36 3,8 17,0 100,0 

Σύνολο 212 22,2 100,0  

 MissingSystem 743 77,8   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 51 

Αν συμμετείχατε σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο Τμήμα σας, σας βοήθησε για να 

βρείτε την πρώτη σημαντική σας απασχόληση; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Δεν με αφορά 23 2,4 11,9 11,9 

'Όχι 123 12,9 63,7 75,6 

Ναι 47 4,9 24,4 100,0 

Σύνολο 193 20,2 100,0  

 MissingSystem 762 79,8   

Σύνολο 955 100,0   

 

 

Οι συνολικές καθαρές μηνιαίες αποδοχές των αποφοίτων που απασχολούνται 

ως μισθωτοί ή ως συμβασιούχοι έργου ανέρχονται κατά 28,3% από 501 έως 700 

ευρώ, κατά 24,5% από 701 έως 900 ευρώ, κατά 17,0% έως και 500 ευρώ, κατά 14,2% 

από 901 έως 1100 ευρώ, κατά 8,5% από 1101 έως 1300 ευρώ και κατά 7,5% από 

1301 ευρώ και παραπάνω (Πίνακας52).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 52 

Συνολικές καθαρές μηνιαίες αποδοχές 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Έως 500 ευρώ 36 3,8 17,0 17,0 

Από 501 έως 700 ευρώ 60 6,3 28,3 45,3 

Από 701 ως 900   ευρώ 52 5,4 24,5 69,8 

Από 901 ως 1100 ευρώ 30 3,1 14,2 84,0 

Από 1101 ως 1300 ευρώ 18 1,9 8,5 92,5 

Από 1301 ευρώ και πάνω 16 1,7 7,5 100,0 

Σύνολο 212 22,2 100,0  

 MissingSystem 743 77,8   

Σύνολο 955 100,0   

 

 

Ο βαθμός αντιστοιχίας των σπουδών με την πρώτη σημαντική τους 

απασχόληση είναι κατά 35,3% υψηλός, κατά 13,0% χαμηλός έως και καθόλου κατά 

24,2%, ενώ κατά 27,4% υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία (Πίνακας 53).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 53 

Βαθμός αντιστοιχίας των σπουδών με την πρώτη σημαντική απασχόληση. 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Απόλυτα 59 6,2 27,4 27,4 

Αρκετά 76 8,0 35,3 62,8 

Καθόλου 52 5,4 24,2 87,0 

Λίγο 28 2,9 13,0 100,0 

Σύνολο  215 22,5 100,0  

 MissingSystem 740 77,5   

Σύνολο 955 100,0   

 

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι απόφοιτοι που απασχολούνται ως 

μισθωτοί ή ως συμβασιούχοι έργου υποστηρίζουν κατά 51,4% ότι οι εργοδότες τους 

θα επέλεγαν κάποιον απόφοιτο ΤΕΙ για την θέση στην οποία εργάζονται ή μάλλον θα 

τον επέλεγαν (14,6%).Αντίθετα, το 24,5% δεν πιστεύει ή δεν το πιστεύει ιδιαίτερα 

(9,4%) ότι θα μπορούσε να προσληφθεί στην θέση του ένας απόφοιτος ΤΕΙ (Πίνακας 

54).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 54 

Νομίζετε ότι  στην θέση εργασίας σας, θα μπορούσε ο εργοδότης να είχε επιλέξει  να 

προσλάβει έναν απόφοιτο ΤΕΙ; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Όχι 52 5,4 24,5 24,5 

Όχι ιδιαίτερα 20 2,1 9,4 34,0 

Μάλλον ναι 31 3,2 14,6 48,6 

Ναι 109 11,4 51,4 100,0 

Σύνολο 212 22,2 100,0  

 MissingSystem 743 77,8   

Σύνολο 955 100,0   

Σχετικά με τους απόφοιτους που δήλωσαν ότι είναι αυτοαπασχολούμενοι το 

66,7% αυτών δεν απασχολεί υπαλλήλους, ενώ το 33,3% απασχολεί μόνο ένα μισθωτό 

(Πίνακας 55).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 55 

Αν ήσαστε αυτοαπασχολούμενος με προσωπικό (εργοδότης), ποιος ήταν ο αριθμός των 
μισθωτών που απασχολούσατε; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 0 4 ,4 66,7 66,7 

1 2 ,2 33,3 100,0 

Σύνολο 6 ,6 100,0  

 MissingSystem 949 99,4   

Σύνολο 955 100,0   
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Οι βασικές πηγές οικονομικής στήριξης των αυτοαπασχολούμενων εκτός του 

16,7% το οποίο συνέχισε την οικογενειακή επιχείρηση, είναι οι αποταμιεύσεις τους 

(50,0%), αλλά και η οικονομική ενίσχυση από την οικογένεια και από τους φίλους 

τους (33,3%) (Πίνακας 56). Ταυτόχρονα, το 83,3% των αυτοαπασχολούμενων 

αποφοίτων δήλωσε ότι δεν είχε άλλη μορφή στήριξης (Πίνακας 57).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 56 

Αν ήσαστε αυτοαπασχολούμενος ποιες ήταν οι βασικές πηγές οικονομικής στήριξης για να 

δημιουργήσετε την δική σας επιχείρηση: 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Οικονομική ενίσχυση από 

οικογένεια ή φίλους 

2 ,2 33,3 33,3 

Συνέχιση οικογενειακής 

επιχείρησης 

1 ,1 16,7 50,0 

Δικές μου αποταμιεύσεις 3 ,3 50,0 100,0 

Σύνολο 6 ,6 100,0  

 MissingSystem 949 99,4   

Σύνολο 955 100,0   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 57 

Είχατε κάποια άλλη μορφή στήριξης (πληροφορίες, τεχνικές συμβουλές, κλπ.) ; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Όχι 5 ,5 83,3 83,3 

Ναι 1 ,1 16,7 100,0 

Σύνολο 6 ,6 100,0  

 MissingSystem 949 99,4   

Σύνολο 955 100,0   

 

3.4.2. Σημερινή Απασχόληση 
Αναφορικά με την σημερινή απασχόληση των αποφοίτων το 50,6% αυτών 

απασχολούνται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, το 31,0% ως μισθωτοί στον 

δημόσιο τομέα (στενό ή ευρύτερο), το 5,8% ως αυτοαπασχολούμενοι χωρίς 

προσωπικό και με προσωπικό το 2,4%, το 3,1% ως βοηθοί οικογενειακής επιχείρησης 

και μόλις το 3,8% ως συμβασιούχοι έργου απασχόλησης κυρίως, σε έναν εργοδότη 

στον δημόσιο τομέα και 3,4% στον ιδιωτικό τομέα (Πίνακας 58).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 58 

Ποια ήταν η θέση σας στην επιχείρηση; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα 343 35,9 50,6 50,6 

Μισθωτός στον δημόσιο τομέα 

(στενό ή ευρύτερο) 

210 22,0 31,0 81,6 

Συμβασιούχος έργου 

απασχολούμενος κυρίως σε έναν 

εργοδότη (ιδιωτικό τομέα) 

23 2,4 3,4 85,0 

Συμβασιούχος έργου 

απασχολούμενος κυρίως σε έναν 

εργοδότη (δημόσιο τομέα) 

26 2,7 3,8 88,8 

Αυτοαπασχολούμενος χωρίς 

προσωπικό 

39 4,1 5,8 94,5 

Αυτοαπασχολούμενος με 

προσωπικό   (εργοδότης) 

16 1,7 2,4 96,9 

Βοηθός στην οικογενειακή 

επιχείρηση 

21 2,2 3,1 100,0 

Σύνολο 678 71,0 100,0  

 MissingSystem 277 29,0   

Σύνολο 955 100,0   

 

Κατά κύριο λόγο οι απόφοιτοι δήλωσαν ότι βρήκαν την σημερινή τους 

απασχόληση μέσα στους πρώτους έξι μήνες μετά την αποφοίτησης του (29,6%) ή 

μέσα σε έξι με δώδεκα πρώτους μήνες (17,2%). Βέβαια υπήρχαν και κάποιοι 

απόφοιτοι που βρήκαν απασχόληση μετά από έναν χρόνο (16,1%) ή ακόμη και μετά 

από δύο χρόνια έως τέσσερα (15,4%) ή βρήκαν εργασία μετά από τέσσερα χρόνια 
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(8,7%). Το 13,0% απασχολούνταν ήδη πριν την αποφοίτηση τους (Πίνακας59). 

Επίσης, το 42,2% είχε περιστασιακή απασχόληση πριν την πρώτη σημαντική 

απασχόληση, σε αντίθεση με το 57,8% (Πίνακας 60). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 59 

Πόσο διάστημα  μεσολάβησε μεταξύ  της σημερινής και της προηγούμενης σημαντικής 

απασχόλησης  ή μεταξύ  της σημερινής απασχόλησης και της  αποφοίτησης, εάν η σημερινή 

απασχόληση είναι η πρώτη απασχόληση 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Καθόλου 79 8,3 13,0 13,0 

Λιγότερο από 6 μήνες 180 18,8 29,6 42,5 

6 μήνες έως 12 μήνες 105 11,0 17,2 59,8 

1 χρόνο έως 2 χρόνια 98 10,3 16,1 75,9 

2 χρόνια έως 4 χρόνια 94 9,8 15,4 91,3 

Περισσότερο από 4 χρόνια 53 5,5 8,7 100,0 

Σύνολο 609 63,8 100,0  

 MissingSystem 346 36,2   

Σύνολο 955 100,0   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 60 

Είχατε περιστασιακή απασχόληση πριν από την σημερινή εργασία σας και μετά την 

αποφοίτηση σας; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Όχι 392 41,0 57,8 57,8 

Ναι 286 29,9 42,2 100,0 

Σύνολο 678 71,0 100,0  

 MissingSystem 277 29,0   

Σύνολο 955 100,0   

 

 

Πιο συγκεκριμένα, το 31,8% των αποφοίτων απασχολούνται ως εκπαιδευτικοί, 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, το 13,2% ως διευθύνοντες επιχειρηματίες και 

προϊστάμενοι μικρών δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων, το 9,2% ως υπάλληλοι 

εξυπηρέτησης πελατών, το 8,3% ως υπάλληλοι γραφείου, το 4,9% ως μοντέλα, 

πωλητές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, 4,8%ως ειδικευμένοι επί των 

πωλήσεων, χρηματιστές, κτηματομεσίτες, απασχολούμενοι στην εξυπηρέτηση 

επιχειρήσεων εν γένει και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, το 4,2% ως τεχνολόγοι 

και τεχνικοί βοηθοί των επιστημών της φυσικής και της μηχανικής και ασκούντες 

συναφή επαγγέλματα, το 3,6% ως λογιστές και άλλα στελέχη επιχειρήσεων, το 3,3% 

ως φυσικοί, μαθηματικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, το 3,1% ως πρόσωπα 

που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα, το 2,4% ως 

διευθυντές και ανώτερα στελέχη μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, το 

2,1% ως απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας, το 1,9% ως 

τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί των επιστημών βιολογίας και υγείας, το 1,8% ως 

απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών, το 0,9% ως μηχανικοί, 

εφαρμοστές και συντηρητές μηχανών και ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
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το 0,7% ως βιολόγοι εν γένει, ιατροί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, ως μέλη 

των βουλευόμενων σωμάτων και ανώτερα διοικητικά στελέχη της Δημόσιας 

Διοίκησης, το 0,4 ως αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, 

ως νομικοί εν γένει, ως ειδικευμένοι αλιείς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, το 

0,3% ως γεωργοί ειδικευμένοι κυρίως σε μία ετήσια καλλιέργεια, ως τεχνίτες 

ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων δομικών έργων, ως οδηγοί μέσων 

μεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισμού, το 0,1% ως βοηθητικό διδακτικό 

προσωπικό, ως χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων και ως χειριστές 

μηχανών παραγωγής χημικών προϊόντων και προϊόντων (Πίνακας 61).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 61 

Σε τι επάγγελμα απασχολείστε; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Ένοπλες δυνάμεις 5 ,5 ,7 ,7 

Μέλη των βουλευομένων 

σωμάτων και ανώτερα διοικητικά 

στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης 

3 ,3 ,4 1,2 

Διευθύνοντες και ανώτερα 

στελέχη μεγάλων δημόσιων και 

ιδιωτικών 

16 1,7 2,4 3,6 

Διευθύνοντες επιχειρηματίες και 

προϊστάμενοι μικρών δημόσιων ή 

ιδιωτικών 

89 9,3 13,2 16,8 

Φυσικοί, μαθηματικοί και 

ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

22 2,3 3,3 20,1 

Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και 

ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

3 ,3 ,4 20,5 
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Βιολόγοι εν γένει, ιατροί και 

ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

5 ,5 ,7 21,2 

Εκπαιδευτικοί 214 22,4 31,8 53,0 

Λογιστές και άλλα στελέχη 

επιχειρήσεων 

24 2,5 3,6 56,6 

Νομικοί εν γένει 3 ,3 ,4 57,1 

Πρόσωπα που ασκούν 

επιστημονικά, καλλιτεχνικά και 

συναφή επαγγέλματα 

21 2,2 3,1 60,2 

Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί 

των επιστημών της φυσικής και 

της 

28 2,9 4,2 64,3 

Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί 

των επιστημών βιολογίας και 

υγείας 

13 1,4 1,9 66,3 

Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό 1 ,1 ,1 66,4 

Ειδικευμένοι επί των πωλήσεων, 

χρηματιστές, κτηματομεσίτες, 

32 3,4 4,8 71,2 

Υπάλληλοι γραφείου 56 5,9 8,3 79,5 

Υπάλληλοι εξυπηρέτησης 

πελατών 

62 6,5 9,2 88,7 

Απασχολούμενοι στην παροχή 

προσωπικών υπηρεσιών 

12 1,3 1,8 90,5 

Απασχολούμενοι στην παροχή 

υπηρεσιών προστασίας 

14 1,5 2,1 92,6 

Μοντέλα, πωλητές και ασκούντες 

συναφή επαγγέλματα 

33 3,5 4,9 97,5 
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Γεωργοί ειδικευμένοι κυρίως σε 

μία ετήσια καλλιέργεια 

2 ,2 ,3 97,8 

Ειδικευμένοι αλιείς και ασκούντες 

συναφή επαγγέλματα 

3 ,3 ,4 98,2 

Τεχνίτες ανέγερσης και 

αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων 

δομικών έργων 

2 ,2 ,3 98,5 

Μηχανικοί, εφαρμοστές και 

συντηρητές μηχανών και 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

6 ,6 ,9 99,4 

Χειριστές σταθερών βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων 

1 ,1 ,1 99,6 

Χειριστές μηχανών παραγωγής 

χημικών προϊόντων και προϊόντων 

1 ,1 ,1 99,7 

Οδηγοί μέσων μεταφοράς και 

χειριστές κινητού εξοπλισμού 

2 ,2 ,3 100,0 

Σύνολο 673 70,5 100,0  

 MissingSystem 282 29,5   

Σύνολο 955 100,0   

 

Τα άτομα που απασχολούνται στις επιχειρήσεις/ οργανισμούς όπου εργάζονται 

οι απόφοιτοι κατά 30,7% είναι λιγότερα από 10, κατά 29,5% είναι από 10 έως 20, 

κατά 15,7% είναι πάνω από 20 έως 60, κατά 17,7% είναι έως 1000 και κατά 4,8% 

είναι πάνω από 1000 άτομα (Πίνακας62). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 62 

Πόσα άτομα απασχολούσε η επιχείρηση /  οργανισμός: 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 0 12 1,3 1,8 1,8 

1 44 4,6 6,5 8,3 

2 24 2,5 3,6 11,8 

3 33 3,5 4,9 16,7 

4 31 3,2 4,6 21,3 

5 19 2,0 2,8 24,1 

6 16 1,7 2,4 26,5 

7 15 1,6 2,2 28,7 

8 13 1,4 1,9 30,6 

9 5 ,5 ,7 31,4 

10 38 4,0 5,6 37,0 

11 4 ,4 ,6 37,6 

12 28 2,9 4,1 41,7 

13 6 ,6 ,9 42,6 

14 6 ,6 ,9 43,5 

15 47 4,9 7,0 50,4 

16 7 ,7 1,0 51,5 

17 4 ,4 ,6 52,1 

18 9 ,9 1,3 53,4 
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20 46 4,8 6,8 60,2 

22 1 ,1 ,1 60,4 

23 2 ,2 ,3 60,7 

24 2 ,2 ,3 60,9 

25 19 2,0 2,8 63,8 

26 1 ,1 ,1 63,9 

28 1 ,1 ,1 64,1 

30 26 2,7 3,8 67,9 

32 1 ,1 ,1 68,0 

33 1 ,1 ,1 68,2 

35 10 1,0 1,5 69,7 

40 11 1,2 1,6 71,3 

43 1 ,1 ,1 71,4 

45 2 ,2 ,3 71,7 

46 1 ,1 ,1 71,9 

50 18 1,9 2,7 74,6 

55 2 ,2 ,3 74,9 

56 1 ,1 ,1 75,0 

60 9 ,9 1,3 76,3 

70 8 ,8 1,2 77,5 

80 5 ,5 ,7 78,3 

90 1 ,1 ,1 78,4 
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100 19 2,0 2,8 81,2 

110 1 ,1 ,1 81,4 

115 1 ,1 ,1 81,5 

120 6 ,6 ,9 82,4 

147 1 ,1 ,1 82,5 

150 8 ,8 1,2 83,7 

160 1 ,1 ,1 83,9 

200 13 1,4 1,9 85,8 

230 3 ,3 ,4 86,2 

250 2 ,2 ,3 86,5 

300 8 ,8 1,2 87,7 

330 1 ,1 ,1 87,9 

350 3 ,3 ,4 88,3 

370 1 ,1 ,1 88,5 

400 2 ,2 ,3 88,8 

420 1 ,1 ,1 88,9 

500 13 1,4 1,9 90,8 

600 3 ,3 ,4 91,3 

650 1 ,1 ,1 91,4 

700 6 ,6 ,9 92,3 

800 3 ,3 ,4 92,8 

900 1 ,1 ,1 92,9 
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1000 12 1,3 1,8 94,7 

1200 4 ,4 ,6 95,3 

1500 3 ,3 ,4 95,7 

2000 4 ,4 ,6 96,3 

2500 1 ,1 ,1 96,4 

3000 3 ,3 ,4 96,9 

4000 1 ,1 ,1 97,0 

4500 1 ,1 ,1 97,2 

5000 2 ,2 ,3 97,5 

5500 1 ,1 ,1 97,6 

6000 2 ,2 ,3 97,9 

6700 1 ,1 ,1 98,1 

7000 2 ,2 ,3 98,4 

8000 2 ,2 ,3 98,7 

10000 1 ,1 ,1 98,8 

16000 1 ,1 ,1 99,0 

18000 1 ,1 ,1 99,1 

20000 1 ,1 ,1 99,3 

40000 1 ,1 ,1 99,4 

50000 2 ,2 ,3 99,7 

55000 2 ,2 ,3 100,0 

Σύνολο 676 70,8 100,0  
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 MissingSystem 279 29,2   

Σύνολο 955 100,0   

 

 Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το 80,3% των αποφοίτων είναι 

ευχαριστημένο από την σημερινή του απασχόληση [πολύ ευχαριστημένο (40,3%), 

ευχαριστημένο (40,0%)], το 12,75 διατηρεί μια ουδέτερη στάση, ενώ το 5,3% είναι 

δυσαρεστημένο ή πολύ δυσαρεστημένο (1,8%) (Πίνακας63).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 63 

Είστε ευχαριστημένος/η από την σημερινή σας απασχόληση ; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Πολύ Ευχαριστημένος 273 28,6 40,3 40,3 

Ευχαριστημένος 271 28,4 40,0 80,2 

Ούτε ευχαριστημένος ούτε 

δυσαρεστημένος 

86 9,0 12,7 92,9 

Δυσαρεστημένος 36 3,8 5,3 98,2 

Πολύ Δυσαρεστημένος 12 1,3 1,8 100,0 

Σύνολο 678 71,0 100,0  

 MissingSystem 277 29,0   

Σύνολο 955 100,0   

 

Το 85,3% των αποφοίτων δεν απασχολείται στην πόλη των προπτυχιακών του 

σπουδών, σε αντίθεση με το 14,7% αυτών (Πίνακας64). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 64 

Η σημερινή σας εργασία βρίσκεται στην πόλη των προπτυχιακών σπουδών σας; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Όχι 578 60,5 85,3 85,3 

Ναι 100 10,5 14,7 100,0 

Σύνολο 678 71,0 100,0  

 MissingSystem 277 29,0   

Σύνολο 955 100,0   

 

 Επίσης, το 70,4% του δείγματος δήλωσε ότι δεν χρειάστηκε να αλλάξει πόλη 

κατοικίας για να βρει εργασία, ενώ το 29,6% αναγκάστηκε να μετακινηθεί σε άλλη 

πόλη (Πίνακας 65). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 65 

Αναγκαστήκατε να αλλάξετε πόλη κατοικίας για να βρείτε την εργασία αυτή; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 
Αθροιστική συχνότητα 

 Όχι 477 49,9 70,4 70,4 

Ναι 201 21,0 29,6 100,0 

Σύνολο 678 71,0 100,0  

 MissingSystem 277 29,0   

Σύνολο 955 100,0   
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Επιπλέον, οι εργασίες που χρειάστηκε να αλλάξουν μέχρι να βρουν την 

σημερινή τους απασχόληση κατά κύριο λόγο ήταν από 0 έως και 4 (93,6%) (Πίνακας 

66).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 66 
Πόσες δουλειές αλλάξατε πριν τη σημερινή σας απασχόληση; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 0 143 15,0 24,0 24,0 

1 141 14,8 23,7 47,7 

2 132 13,8 22,1 69,8 

2 1 ,1 ,2 70,0 

3 99 10,4 16,6 86,6 

3 1 ,1 ,2 86,7 

4 41 4,3 6,9 93,6 

5 12 1,3 2,0 95,6 

6 10 1,0 1,7 97,3 

7 3 ,3 ,5 97,8 

8 6 ,6 1,0 98,8 

10 4 ,4 ,7 99,5 

17 1 ,1 ,2 99,7 

20 2 ,2 ,3 100,0 

Σύνολο 596 62,4 100,0  

 MissingSystem 359 37,6   

Σύνολο 955 100,0   

 

Γεγονός που επαληθεύεται από τη μη αντιμετώπιση δυσκολιών στην εύρεση 

εργασίας του 66,5% του δείγματος (Πίνακας 67).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 67 

Αντιμετωπίσατε δυσκολίες στην εύρεση  εργασίας; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Όχι 451 47,2 66,5 66,5 

Ναι 227 23,8 33,5 100,0 

Σύνολο 678 71,0 100,0  

 MissingSystem 277 29,0   

Σύνολο 955 100,0   

 

Αντίθετα, το 33,5% αντιμετώπισε δυσκολίες στην εύρεση εργασίας κυρίως 

λόγω της μη απόκτησης παλαιότερης εργασιακής εμπειρίας (37,4%). Ελάχιστοι 

απόφοιτοι απέδωσαν τις δυσκολίες στο γεγονός ότι οι εργοδότες θεωρούν 

καταλληλότερους τους εργαζομένους του αντίθετου φύλου (4,8%), στην πιθανότητα 

να κάνουν σύντομα παιδί (2,6%), στη μη επαρκή επιστημονική τους κατάρτιση 

(2,6%) (Πίνακας 68). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 68 

Αν ναι, για ποιο λόγο α; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Έχω ή πιθανόν να κάνω 

σύντομα παιδί 

6 ,6 2,6 2,6 

Οι εργοδότες θεωρούν 

καταλληλότερους τους 

εργαζομένους του α 

11 1,2 4,8 7,5 

Δεν είχα εργασιακή εμπειρία 85 8,9 37,4 44,9 
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Δεν είχα καλή επιστημονική 

κατάρτιση 

6 ,6 2,6 47,6 

Άλλοι λόγοι 119 12,5 52,4 100,0 

Σύνολο 227 23,8 100,0  

 MissingSystem 728 76,2   

Σύνολο 955 100,0   

 

Ταυτόχρονα, το 41,6% δήλωσε ότι δεν έχει σταματήσει να εργάζεται, το 32,9% 

δεν απασχολούνταν μόνο για μια φορά, το 23,8% δεν απασχολούνταν από δύο μέχρι 

και πέντε φορές και το 1,8% από έξι έως και δεκαπέντε φορές (Πίνακας 69). 

Επιπλέον, μόνο το 14,5% δήλωσε ότι έχει απασχοληθεί σε κάποιο πρόγραμμα 

κατάρτισης ή επιδοτούμενη θέση (Πίνακας 70). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 69 

Πόσες φορές μέχρι τώρα έχετε μείνει άνεργος; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 

 

0 233 24,4 41,6 41,6 

1 184 19,3 32,9 74,5 

2 77 8,1 13,8 88,2 

3 36 3,8 6,4 94,6 

4 13 1,4 2,3 97,0 

5 7 ,7 1,3 98,2 

6 3 ,3 ,5 98,8 
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7 1 ,1 ,2 98,9 

9 2 ,2 ,4 99,3 

10 3 ,3 ,5 99,8 

15 1 ,1 ,2 100,0 

Σύνολο 560 58,6 100,0  

 MissingSystem 395 41,4   

Σύνολο 955 100,0   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 70 

Έχετε μέχρι τώρα συμμετάσχει/ απασχοληθεί σε πρόγραμμα κατάρτισης ή σε επιδοτούμενη 

θέση εργασίας; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Όχι 579 60,6 85,5 85,5 

Ναι 98 10,3 14,5 100,0 

Σύνολο 677 70,9 100,0  

 MissingSystem 278 29,1   

Σύνολο 955 100,0   

 

Το 25,6% των αποφοίτων που απασχολούνται ως μισθωτοί ή ως συμβασιούχοι 

έργου δήλωσε ότι βρήκε τη σημερινή του απασχόληση μέσω διαγωνισμού ή αγγελίας 

στον τύπο / διαδίκτυο (21,8%). Επίσης, το 23,9% του δείγματος βρήκε την σημερινή 

του απασχόληση μέσω οικογενειακών γνωριμιών ή φίλων, το 4,5% από επετηρίδα, το 

0,8% από το γραφείο διασύνδεσης, το 0,7% από τον ΟΑΕΔ και το 19,3% από κάποιες 

άλλες πηγές (Πίνακας71). Μόλις το 17,4% δήλωσε ότι το πρόγραμμα πρακτικής 
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άσκησης του Τμήματος του τον βοήθησε να βρει την πρώτη του σημαντική 

απασχόληση, σε αντίθεση με το 71,5% που δεν το βοήθησε και το 11,2% που δεν 

θέλησε να απαντήσει ή δεν πραγματοποίησε πρακτική άσκηση (Πίνακας72). 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 71 

Πώς βρήκατε την σημερινή σας απασχόληση; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Οικογενειακές γνωριμίες/ φίλοι 144 15,1 23,9 23,9 

Συστάσεις καθηγητών 21 2,2 3,5 27,4 

Διαγωνισμός 154 16,1 25,6 53,0 

Αγγελίες από τον τύπο,  

διαδίκτυο 

131 13,7 21,8 74,8 

ΟΑΕΔ 4 ,4 ,7 75,4 

Γραφείο Διασύνδεσης 5 ,5 ,8 76,2 

Επετηρίδα 27 2,8 4,5 80,7 

Άλλο 116 12,1 19,3 100,0 

Σύνολο 602 63,0 100,0  

 MissingSystem 353 37,0   

Σύνολο 955 100,0   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 72 

 

Αν συμμετείχατε σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο Τμήμα σας, σας βοήθησε για να 

βρείτε την σημερινή σας απασχόληση; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Δεν με αφορά 61 6,4 11,2 11,2 

'Οχι 391 40,9 71,5 82,6 

Ναι 95 9,9 17,4 100,0 

Σύνολο 547 57,3 100,0  

 MissingSystem 408 42,7   

Σύνολο 955 100,0   

 

Η σημερινή απασχόληση των αποφοίτων κατά 86,2% είναι πλήρης, ενώ κατά 

13,8% μερική (Πίνακας 73). Σταθερή απασχόληση με σύμβαση αορίστου χρόνου έχει 

το 50,8% του δείγματος, ενώ το 27,6% είναι δημόσιοι υπάλληλοι, το 19,1% έχει 

προσωρινή απασχόληση με σύμβαση ορισμένου χρόνου και το 2,5% σύμβαση έργου 

(Πίνακας 74).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 73 

Η απασχόληση σας ήταν 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Πλήρης απασχόληση 537 56,2 86,2 86,2 

Μερική απασχόληση 86 9,0 13,8 100,0 

Σύνολο 623 65,2 100,0  

 MissingSystem 332 34,8   

Σύνολο 955 100,0   
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Οι συνολικές καθαρές μηνιαίες αποδοχές των αποφοίτων που απασχολούνται 

ως μισθωτοί ή ως συμβασιούχοι έργου ανέρχονται κατά 9,3% έως τα 500 ευρώ, κατά 

14,8% από 501 έως 700 ευρώ, κατά 27,9% από 701 έως 900 ευρώ, κατά 24,9% από 

901 έως 1100 ευρώ, κατά 10,5%  από 1101 έως 1300 ευρώ και κατά 12,6% από 1301 

ευρώ και πάνω (Πίνακας 75).  

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 74 

Είδος (μόνιμη ή προσωρινή) της σημερινής απασχόλησης ; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Σταθερή απασχόληση  

(σύμβαση αορίστου χρόνου) 

306 32,0 50,8 50,8 

Δημόσιος υπάλληλος 166 17,4 27,6 78,4 

Προσωρινή απασχόληση 

(σύμβαση ορισμένου 

χρόνου) 

115 12,0 19,1 97,5 

Προσωρινή απασχόληση 

(σύμβαση έργου) 

15 1,6 2,5 100,0 

Σύνολο 602 63,0 100,0  

 MissingSystem 353 37,0   

Σύνολο 955 100,0   
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Πίνακας 75 

Συνολικές καθαρές μηνιαίες αποδοχές 

 

Ο βαθμός αντιστοιχίας των σπουδών με τη σημερινή απασχόληση των 

αποφοίτων είναι κατά 29,5% υψηλός, κατά 15,9% χαμηλός έως και καθόλου κατά 

23,3%, ενώ κατά 31,3% υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία (Πίνακας 76).  

 

 

 

 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Έως 500 ευρώ 56 5,9 9,3 9,3 

Από 501 έως 700 ευρώ 89 9,3 14,8 24,1 

Από 701 ως 900   ευρώ 168 17,6 27,9 52,0 

Από 901 ως 1100 ευρώ 150 15,7 24,9 76,9 

Από 1101 ως 1300 ευρώ 63 6,6 10,5 87,4 

Από 1301 ευρώ και πάνω 76 8,0 12,6 100,0 

Σύνολο 602 63,0 100,0  

 MissingSystem 353 37,0   

Σύνολο 955 100,0   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 76 

Βαθμός αντιστοιχίας των σπουδών με την σημερινή απασχόληση. 

 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Απόλυτα 195 20,4 31,3 31,3 

Αρκετά 184 19,3 29,5 60,8 

Λίγο 99 10,4 15,9 76,6 

Καθόλου 145 15,2 23,3 100,0 

Σύνολο 623 65,2 100,0  

 MissingSystem 332 34,8   

Σύνολο 955 100,0   

 

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι απόφοιτοι που απασχολούνται ως 

μισθωτοί ή ως συμβασιούχοι έργου αισθάνονται φόβο μη χάσουν την εργασία τους 

στο άμεσο μέλλον (51,3%), παρόλο που υπάρχουν θετικές προοπτικές για 

επαγγελματική εξέλιξη (57,8%) (Πίνακας 77 και 78).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 77 

Αισθάνεστε ότι κινδυνεύετε να χάσετε την εργασία σας στο άμεσο μέλλον; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Όχι 293 30,7 48,7 48,7 

Ναι 309 32,4 51,3 100,0 

Σύνολο 602 63,0 100,0  

 MissingSystem 353 37,0   

Σύνολο 955 100,0   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 78 

Υπάρχουν θετικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης (σταδιοδρομίας) στην σημερινή 

σας δουλειά; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Όχι 263 27,5 42,2 42,2 

Ναι 360 37,7 57,8 100,0 

Σύνολο 623 65,2 100,0  

 MissingSystem 332 34,8   

Σύνολο 955 100,0   

 

Ο φόβος αυτός δεν μπορεί να συνδεθεί με την αίσθηση ότι ο εργοδότης τους 

προτιμά άτομα του άλλου φύλου καθώς, το 86,0% δεν το πιστεύει αυτό. Βέβαια 

υπάρχει και ένα ποσοστό της τάξεως του 14,0%, το οποίο υποστηρίζει το παραπάνω 
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και μάλιστα στην ερώτηση ποιο φύλο το 65,5% δήλωσαν ότι το γυναικείο φύλο 

προτιμάται από τους εργοδότες (Πίνακας 79 και 80).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 79 

Αισθάνεστε ότι στη θέση εργασίας σας ο εργοδότης προτιμά να απασχολεί εργαζόμενους 

ενός συγκεκριμένου  φύλου; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Όχι 518 54,2 86,0 86,0 

Ναι 84 8,8 14,0 100,0 

Σύνολο 602 63,0 100,0  

 MissingSystem 353 37,0   

Σύνολο 955 100,0   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 80 

Αν ναι, ποιο φύλο; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Άνδρας 29 3,0 34,5 34,5 

Γυναίκα 55 5,8 65,5 100,0 

Σύνολο 84 8,8 100,0  

 MissingSystem 871 91,2   

Σύνολο 955 100,0   
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Επίσης, υποστηρίζουν κατά 41,7% ότι οι εργοδότες τους δεν θα επέλεγαν 

κάποιον απόφοιτο ΤΕΙ για τη θέση στην οποία εργάζονται ή δεν το πιστεύει ιδιαίτερα 

(9,4%). Αντίθετα, το 23,4% πιστεύει ότι ο εργοδότης του θα το έκανε ή μάλλον θα το 

έκανε (13,1%) (Πίνακας81). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 81 

Νομίζετε ότι  στην θέση εργασίας σας, θα μπορούσε ο εργοδότης να είχε επιλέξει  να 

προσλάβει έναν απόφοιτο ΤΕΙ; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Όχι 251 26,3 41,7 41,7 

Όχι ιδιαίτερα 49 5,1 8,1 49,8 

Μάλλον ναι 79 8,3 13,1 63,0 

Ναι 223 23,4 37,0 100,0 

Σύνολο 602 63,0 100,0  

 MissingSystem 353 37,0   

Σύνολο 955 100,0   

 

Σχετικά με τους απόφοιτους που δήλωσαν ότι είναι αυτοαπασχολούμενοι το 

65,5% αυτών δεν απασχολεί υπαλλήλους, το 25,5% απασχολεί από ένα έως και πέντε 

υπαλλήλους, ενώ το 9,0% απασχολεί από έξι άτομα έως και τριανταπέντε 

(Πίνακας82). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 82 

Αν ήσαστε αυτοαπασχολούμενος με προσωπικό (εργοδότης), ποιος ήταν ο αριθμός των 

μισθωτών που απασχολούσατε; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 0 36 3,8 65,5 65,5 

1 5 ,5 9,1 74,5 

2 5 ,5 9,1 83,6 

4 1 ,1 1,8 85,5 

5 3 ,3 5,5 90,9 

7 1 ,1 1,8 92,7 

10 1 ,1 1,8 94,5 

15 1 ,1 1,8 96,4 

30 1 ,1 1,8 98,2 

35 1 ,1 1,8 100,0 

Σύνολο 55 5,8 100,0  

 MissingSystem 900 94,2   

Σύνολο 955 100,0   

 

 Οι βασικές πηγές οικονομικής στήριξης των αυτοαπασχολούμενων εκτός του 

9,1%, το οποίο συνέχισε την οικογενειακή επιχείρηση, είναι η οικονομική ενίσχυση 

από την οικογένεια και από τους φίλους τους (49,1%) αλλά και οι αποταμιεύσεις τους 

(32,7%), η οικονομική ενίσχυση από τράπεζα (3,6%) ή από κρατικές ενισχύσεις ή 

κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα (5,5%) (Πίνακας 83).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 83 

Αν ήσαστε αυτοαπασχολούμενος ποιες ήταν οι βασικές πηγές οικονομικής στήριξης για να 

δημιουργήσετε την δική σας επιχείρηση: 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Οικονομική ενίσχυση από 

οικογένεια ή φίλους 

27 2,8 49,1 49,1 

Οικονομική ενίσχυση από 

τράπεζα 

2 ,2 3,6 52,7 

Συνέχιση οικογενειακής 

επιχείρησης 

5 ,5 9,1 61,8 

Κρατική ενίσχυση ή ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα 

3 ,3 5,5 67,3 

Δικές μου αποταμιεύσεις 18 1,9 32,7 100,0 

Σύνολο 55 5,8 100,0  

 MissingSystem 900 94,2   

Σύνολο 955 100,0   

 

Ταυτόχρονα, το 70,9% των αυτοαπασχολούμενων αποφοίτων δήλωσε ότι δεν 

είχε άλλη μορφή στήριξης (Πίνακας 84). Επίσης, το 74,5% έχει την αίσθηση ότι η 

επιχείρηση του έχει θετικές προοπτικές, σε αντίθεση με το 25,5% (Πίνακας 85). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 84 

Είχατε κάποια άλλη μορφή στήριξης (πληροφορίες, τεχνικές συμβουλές, κλπ.) ; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Όχι 39 4,1 70,9 70,9 

Ναι 16 1,7 29,1 100,0 

Σύνολο 55 5,8 100,0  

 Missing 900 94,2   

Σύνολο 955 100,0   

 

Αναφορικά με τις σπουδές τους το 40,0% των αυτοαπασχολούμενων 

απόφοιτων πιστεύει ότι συνέβαλαν πολύ, το 30,9% λίγο και το 29,1% καθόλου 

(Πίνακας 86). Επίσης, θεωρούν ότι οι γνώσεις και η εμπειρία που απέκτησαν κατά τη 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 85 

Αισθάνεστε ότι η επιχείρησή σας έχει θετικές προοπτικές στο άμεσο μέλλον; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Όχι 14 1,5 25,5 25,5 

Ναι 41 4,3 74,5 100,0 

Σύνολο 55 5,8 100,0  

 MissingSystem 900 94,2   

Σύνολο 955 100,0   
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διάρκεια των σπουδών τους κατά 41,8% ήταν ελάχιστα επαρκείς, κατά 38,2% ήταν 

πολύ επαρκείς και κατά 20,0% δεν ήταν καθόλου επαρκείς, Όπως διαφαίνεται και 

από τον Πίνακας 87 ένας από τους λόγους αυτής της ανεπάρκειας εντοπίζεται στο ότι  

εξαιτίας του ότι το επίπεδο σπουδών ήταν μέτριο, του ότι δεν είχαν αρκετή πρακτική 

άσκηση.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 86 

Συνέβαλλαν οι σπουδές σας στο Πανεπιστήμιο στην εύρεση της εργασίας σας; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 καθόλου 16 1,7 29,1 29,1 

λίγο 17 1,8 30,9 60,0 

πολύ 22 2,3 40,0 100,0 

Σύνολο 55 5,8 100,0  

 MissingSystem 900 94,2   

Σύνολο 955 100,0   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 87 

Οι γνώσεις και η εμπειρία που πήρατε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας είναι 

επαρκείς για να εκτελείτε με ευκολία τα καθήκοντά σας; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 καθόλου 11 1,2 20,0 20,0 

λίγο 23 2,4 41,8 61,8 

πολύ 21 2,2 38,2 100,0 
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Σύνολο 55 5,8 100,0  

 MissingSystem 900 94,2   

Σύνολο 955 100,0   

 

3.5 Στοιχεία για τους ανέργους  
Οι άνεργοι απόφοιτοι αποτελούν το 21,2% του δείγματος (Πίνακας 36). Πιο 

συγκεκριμένα, οι μήνες ανεργίας των αποφοίτων κατά κύριο λόγο επικεντρώνονται 

στην ομάδα των «λιγότερων από 6 μήνες έως ένα χρόνο» (60,4%), ενώ το 22,8% του 

δείγματος έχει παραμείνει άνεργο πάνω από ένα χρόνο έως και δυο και το 16,8% 

πάνω και από δυο χρόνια (Πίνακας 88).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 88 

Διάρκεια ανεργίας 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Ως 6 μήνες 67 7,0 33,2 33,2 

Από  6 ως 12 μήνες 55 5,8 27,2 60,4 

Από 12 ως 24 μήνες 46 4,8 22,8 83,2 

Περισσότερο από 24 μήνες 34 3,6 16,8 100,0 

Σύνολο 202 21,2 100,0  

 MissingSystem 753 78,8   

Σύνολο 955 100,0   
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Σύμφωνα με τους ίδιους, οι λόγοι ανεργίας είναι αρχικά, η μη ύπαρξη πολλών 

θέσεων εργασίας στην ειδικότητα τους (62,9%), δεύτερον η προτίμηση των 

εργοδοτών για άτομα με μεγαλύτερη εμπειρία (37,1%), για άτομα με περισσότερη 

κατάρτιση ή δεξιότητες (5,7%), για άτομα του άλλου φύλου (37,1%), κυρίως λόγω 

του ότι θεωρούν καταλληλότερους τους εργαζομένους του αντίθετου φύλου (37,5%) 

ή λόγω της πιθανότητας μιας σύντομης γέννησης ενός παιδιού (31,3%) (Πίνακας 89, 

90 και 91). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 89 

Λόγοι ανεργίας 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Δεν υπάρχουν πολλές θέσεις 

εργασίας για την ειδικότητά 

μου 

127 13,3 62,9 62,9 

Οι εργοδότες προτιμούν 

ανθρώπους που έχουν 

περισσότερη εμπειρία 

24 2,5 11,9 74,8 

Οι εργοδότες προσλαμβάνουν 

άτομα με περισσότερη  

κατάρτιση ή 

3 ,3 1,5 76,2 

Άλλος λόγος 48 5,0 23,8 100,0 

Σύνολο 202 21,2 100,0  

 MissingSystem 753 78,8   

Σύνολο 955 100,0   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 90 

Λόγοι ανεργίας 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Δεν υπάρχουν πολλές θέσεις 

εργασίας για την ειδικότητά 

μου 

3 ,3 8,6 8,6 

Οι εργοδότες προτιμούν 

ανθρώπους που έχουν 

περισσότερη εμπει 

13 1,4 37,1 45,7 

Οι εργοδότες προσλαμβάνουν 

άτομα με περισσότερη  

κατάρτιση ή 

2 ,2 5,7 51,4 

Οι εργοδότες θεωρούν 

μειονέκτημα το φύλο μου 

13 1,4 37,1 88,6 

Άλλος λόγος 4 ,4 11,4 100,0 

Σύνολο 35 3,7 100,0  

 MissingSystem 920 96,3   

Σύνολο 955 100,0   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 91 

Λόγοι που οι εργοδότες θεωρούν το φύλο μειονέκτημα 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Έχω ή πιθανόν να κάνω 

σύντομα παιδί 

5 ,5 31,3 31,3 

Στις θέσεις εργασίας για τις 

οποίες ενδιαφέρομαι οι 

εργοδότες 

6 ,6 37,5 68,8 

Άλλος λόγος 5 ,5 31,3 100,0 

Σύνολο 16 1,7 100,0  

 MissingSystem 939 98,3   

Σύνολο 955 100,0   

 

Αναφορικά με το πτυχίο τους και τη σημαντικότητα αυτού για την εύρεση 

εργασίας το 37,1% και το 31,7% των αποφοίτων που είναι άνεργοι θεωρούν ότι η 

απόκτηση του πτυχίου τους είναι ένα πολύ σημαντικό ή σημαντικό στοιχείο στην 

προσπάθεια τους να βρουν εργασία, ενώ το 18,8% υποστηρίζει ότι είναι λίγο 

σημαντικό και το 12,4% καθόλου σημαντικό (Πίνακας92).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 92 

Νομίζετε ότι η απόκτηση του πτυχίου σας είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην προσπάθεια 

εύρεσης εργασίας 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Καθόλου σημαντικό 25 2,6 12,4 12,4 

Λίγο σημαντικό 38 4,0 18,8 31,2 

Σημαντικό 64 6,7 31,7 62,9 

Πολύ σημαντικό 75 7,9 37,1 100,0 

Σύνολο 202 21,2 100,0  

 MissingSystem 753 78,8   

Σύνολο 955 100,0   

 

 

Κατά κύριο λόγο όλοι οι άνεργοι απόφοιτοι έχουν εργαστεί στο παρελθόν 

(93,6%) (Πίνακας 93). Το 19,9% έχει συμμετάσχει/ απασχοληθεί και σε 

προγράμματα κατάρτισης ή σε επιδοτούμενες θέσεις. Αντίθετα, ένα αρκετά υψηλό 

ποσοστό (81,0% δεν έχει λάβει μέρος σε τέτοια προγράμματα). Πιο συγκεκριμένα, το 

61,1% έχει λάβει μέρος σε προγράμματα κατάρτισης του ΟΑΕΔ, το 5,6% σε 

προγράμματα μη επιδοτούμενα από τον ΟΑΕΔ και το 30,6% έχει αποκτήσει 

εργασιακή εμπειρία μέσω των προγραμμάτων STAGE του ΟΑΕΔ, ενώ μόλις το 2,8% 

έχει απασχοληθεί σε επιδοτούμενη θέση εργασίας από τον ΟΑΕΔ (Πίνακας 

94,95,96,97 και 98).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 93 

Έχετε εργαστεί στο παρελθόν; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Όχι 13 1,4 6,4 6,4 

Ναι 189 19,8 93,6 100,0 

Σύνολο 202 21,2 100,0  

 MissingSystem 753 78,8   

Σύνολο 955 100,0   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 94 

Έχετε μέχρι τώρα συμμετάσχει/ απασχοληθεί σε πρόγραμμα κατάρτισης ή σε επιδοτούμενη 

θέση εργασίας; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Όχι 153 16,0 81,0 81,0 

Ναι 36 3,8 19,0 100,0 

Σύνολο 189 19,8 100,0  

 MissingSystem 766 80,2   

Σύνολο 955 100,0   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 95 

Αν ναι,Σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης επιδοτούμενο από  τον ΟΑΕΔ 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Όχι 14 1,5 38,9 38,9 

Ναι 22 2,3 61,1 100,0 

Σύνολο 36 3,8 100,0  

 MissingSystem 919 96,2   

Σύνολο 955 100,0   

 

ΠΙΝΚΑΣ 96 

Αν ναι, Σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης μη επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Όχι 34 3,6 94,4 94,4 

Ναι 2 ,2 5,6 100,0 

Σύνολο 36 3,8 100,0  

 MissingSystem 919 96,2   

Σύνολο 955 100,0   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 97 

Αν ναι, Στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) του ΟΑΕΔ 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Όχι 25 2,6 69,4 69,4 

Ναι 11 1,2 30,6 100,0 

Σύνολο 36 3,8 100,0  

 MissingSystem 919 96,2   

Σύνολο 955 100,0   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 98 

Αν ναι, Σε επιδοτούμενη από τον ΟΑΕΔ θέση εργασίας 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Όχι 35 3,7 97,2 97,2 

Ναι 1 ,1 2,8 100,0 

Σύνολο 36 3,8 100,0  

 MissingSystem 919 96,2   

Σύνολο 955 100,0   

 

Συγκεκριμένες ενέργειες για την εύρεση απασχόληση τον τελευταίο μήνα 

έκανε το 65,8% των ανέργων αποφοίτων, μέσω της ανάγνωσης αγγελιών στον τύπο 

(32,2%), των οικογενειακών γνωριμιών και φίλων (29,2%), τη συμμετοχή σε 
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διαγωνισμούς (15,3%), μέσω του ΟΑΕΔ (7,4%) ή συστάσεων των καθηγητών (3,5%) 

ή εργοδοτών (2,0%) ή  του γραφείου διασύνδεσης (2,0%) (Πίνακας 99 και 100).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 99 

Κάνατε συγκεκριμένες ενέργειες για να βρείτε απασχόληση κατά τον τελευταίο μήνα ; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Όχι 69 7,2 34,2 34,2 

Ναι 133 13,9 65,8 100,0 

Σύνολο 202 21,2 100,0  

 MissingSystem 753 78,8   

Σύνολο 955 100,0   

ΠΙΝΑΚΑΣ 100 

Τρόπος αναζήτησης της εργασίας (μέχρι τρεις απαντήσεις) 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Οικογενειακές γνωριμίες/ φίλοι 59 6,2 29,2 29,2 

Συστάσεις καθηγητών 7 ,7 3,5 32,7 

Σύσταση από εργοδότη 4 ,4 2,0 34,7 

Διαγωνισμός 31 3,2 15,3 50,0 

Αγγελίες από τον τύπο 65 6,8 32,2 82,2 

ΟΑΕΔ 15 1,6 7,4 89,6 

Γραφείο Διασύνδεσης 4 ,4 2,0 91,6 

Άλλος τρόπος 17 1,8 8,4 100,0 
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Οι δουλειές οι οποίες έχουν απασχοληθεί ξεκινούν από μια έως και πέντε με 

συνολικό ποσοστό 89,9%, ενώ το 10,0% έχει εργαστεί σε πάνω από έξι δουλειές έως 

και δεκατέσσερις (Πίνακας101). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 101 

Aν έχετε εργασθεί στο παρελθόν, σε  πόσες δουλειές έχετε απασχοληθεί; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 1,00 33 3,5 17,5 17,5 

2,00 57 6,0 30,2 47,6 

3,00 54 5,7 28,6 76,2 

4,00 14 1,5 7,4 83,6 

5,00 12 1,3 6,3 89,9 

6,00 6 ,6 3,2 93,1 

7,00 3 ,3 1,6 94,7 

8,00 1 ,1 ,5 95,2 

10,00 8 ,8 4,2 99,5 

14,00 1 ,1 ,5 100,0 

Σύνολο 189 19,8 100,0  

 MissingSystem 766 80,2   

Σύνολο 955 100,0   

Σύνολο 202 21,2 100,0  

 MissingSystem 753 78,8   

Σύνολο 955 100,0   
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Επίσης, το 55,6% αυτών δήλωσαν ότι είχαν μια τουλάχιστον σημαντική 

εμπειρία εργασίας στα ακόλουθα επαγγέλματα (Πίνακας 102). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 102 

Αν έχετε εργασθεί στο παρελθόν, είχατε μέχρι σήμερα εμπειρία σημαντικής 

απασχόλησης; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Όχι 84 8,8 44,4 44,4 

Ναι 105 11,0 55,6 100,0 

Σύνολο 189 19,8 100,0  

 MissingSystem 766 80,2   

Σύνολο 955 100,0   

 

Εκπαιδευτικοί (24,8%), Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊστάμενοι μικρών 

δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων (9,5%), υπάλληλοι γραφείου (8,6%), 

Διευθύνοντες και ανώτερα στελέχη μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων 

(7,6%), Ειδικευμένοι επί των πωλήσεων, χρηματιστές, κτηματομεσίτες, 

απασχολούμενοι στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων εν γένει και ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα (7,6%), Φυσικοί, μαθηματικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

(6,7%), Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα 

(5,7%), Λογιστές και άλλα στελέχη επιχειρήσεων (4,8%), Τεχνολόγοι και τεχνικοί 

βοηθοί των επιστημών της φυσικής και της μηχανικής και ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα (3,8%), Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών (3,8%), Μοντέλα, πωλητές 

και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (3,8%), Ειδικευμένοι αλιείς και ασκούντες 

συναφή επαγγέλματα (2,9%), Βιολόγοι εν γένει, ιατροί και ασκούντες συναφή 
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επαγγέλματα (1,9%), Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί των επιστημών βιολογίας και 

υγείας (1,9%), Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών (1,9%), 

Νομικοί εν γένει (1,0%), Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό (1,0%), Τεχνίτες 

ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων δομικών έργων (1,0%), Χειριστές 

μηχανών παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, γούνινων και δερμάτινων 

προϊόντων (1,0%), Οδηγοί μέσων μεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισμού 

(1,0%) (Πίνακας 103).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 103 

Αν Ναι στο προηγούμενο ερώτημα, σε ποιο επάγγελμα 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Διευθύνοντες και ανώτερα 

στελέχη μεγάλων δημόσιων και 

ιδιωτικών 

8 ,8 7,6 7,6 

Διευθύνοντες επιχειρηματίες 

και προϊστάμενοι μικρών 

δημόσιων ή ιδιωτικών 

10 1,0 9,5 17,1 

Φυσικοί, μαθηματικοί και 

ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα 

7 ,7 6,7 23,8 

Βιολόγοι εν γένει, ιατροί και 

ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα 

2 ,2 1,9 25,7 

Εκπαιδευτικοί 26 2,7 24,8 50,5 

Λογιστές και άλλα στελέχη 

επιχειρήσεων 

5 ,5 4,8 55,2 

Νομικοί εν γένει 1 ,1 1,0 56,2 

Πρόσωπα που ασκούν 

επιστημονικά, καλλιτεχνικά και 

συναφή επαγγέλματα 

6 ,6 5,7 61,9 
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Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί 

των επιστημών της φυσικής και 

της 

4 ,4 3,8 65,7 

Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί 

των επιστημών βιολογίας και 

υγείας 

2 ,2 1,9 67,6 

Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό 1 ,1 1,0 68,6 

Ειδικευμένοι επί των πωλήσεων, 

χρηματιστές, κτηματομεσίτες, 

8 ,8 7,6 76,2 

Υπάλληλοι γραφείου 9 ,9 8,6 84,8 

Υπάλληλοι εξυπηρέτησης 

πελατών 

4 ,4 3,8 88,6 

Απασχολούμενοι στην παροχή 

προσωπικών υπηρεσιών 

2 ,2 1,9 90,5 

Μοντέλα, πωλητές και 

ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα 

4 ,4 3,8 94,3 

Ειδικευμένοι αλιείς και 

ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα 

3 ,3 2,9 97,1 

Τεχνίτες ανέγερσης και 

αποπεράτωσης κτιρίων και 

άλλων δομικών έργων 

1 ,1 1,0 98,1 

Χειριστές μηχανών παραγωγής 

κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων, γούνινων και 

1 ,1 1,0 99,0 

Οδηγοί μέσων μεταφοράς και 

χειριστές κινητού εξοπλισμού 

1 ,1 1,0 100,0 

Σύνολο 105 11,0 100,0  

 Missing System 850 89,0   

Σύνολο 955 100,0   
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Τέλος, ο κύριος λόγος απόλυσης τους ήταν κατά 51,3% η λήξη της σύμβασης, 

κατά 12,7% οι περικοπές των επιχειρήσεων, κατά 4,2% το κλείσιμο της επιχείρησης 

και για κάποιους άλλους λόγους (31,7%) όπως, παραίτηση, εγκυμοσύνη, σπουδές, 

προσωπικοί λόγοι, αλλαγή τόπου διαμονής (Πίνακας 104). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 104 

Αν ναι γιατί  απολυθήκατε; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Έληξε η σύμβασή μου 97 10,2 51,3 51,3 

Έκλεισε η επιχείρηση 8 ,8 4,2 55,6 

Έγιναν περικοπές στην 

επιχείρηση 

24 2,5 12,7 68,3 

Άλλος λόγος 60 6,3 31,7 100,0 

Σύνολο 189 19,8 100,0  

 MissingSystem 766 80,2   

Σύνολο 955 100,0   

3.6 Στοιχεία για τους μη οικονομικά ενεργούς 

Όπως προαναφέρθηκε, το 7,9% των αποφοίτων δήλωσε ότι είναι μη 

οικονομικά ενεργό λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων (16,0%), μεταπτυχιακών 

σπουδών (14,7%), ολοκλήρωσης στρατιωτικής θητείας (10,7%) αλλά και εξαιτίας 

άλλων λόγων (58,7%), όπως προβλημάτων υγείας, προσωπικής επιλογής, μη 

αναγνώρισης του πτυχίου τους και άλλων αδιευκρίνιστων λόγων (Πίνακας 36 και 

105).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 105 

Λόγοι μη εισόδου στην αγορά εργασίας 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Στρατιωτική θητεία 8 ,8 10,7 10,7 

Οικογενειακές υποχρεώσεις 12 1,3 16,0 26,7 

Μεταπτυχιακές σπουδές 11 1,2 14,7 41,3 

Άλλος λόγος 44 4,6 58,7 100,0 

Σύνολο 75 7,9 100,0  

 MissingSystem 880 92,1   

Σύνολο 955 100,0   

 

Το 77,3% δήλωσε ότι έχει εργαστεί στο παρελθόν σε μια έως δέκα 

διαφορετικές εργασίες (6%) και μάλιστα με σημαντική εμπειρία απασχόλησης κατά 

50,9% (Πίνακας 106, 107, 108 και 109).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 106 

Έχετε εργαστεί στο παρελθόν; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Όχι 17 1,8 22,7 22,7 

Ναι 58 6,1 77,3 100,0 

Σύνολο 75 7,9 100,0  

 MissingSystem 880 92,1   

Σύνολο 955 100,0   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 107 

Αν έχετε εργασθεί στο παρελθόν, σε  πόσες δουλειές έχετε απασχοληθεί 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 1 13 1,4 1,4 4 

2 25 2,6 2,6 4,8 

3 8 0,8 0,8 5,2 

4 4 0,4 0,4 5,6 

5 6 0,6 0,6 6,2 

6 1 0,1 0,1 6,3 

10 1 0,1 0,1 6,4 

 897 93,9 93,9 100,0 

Σύνολο 955 100,0 100,0  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 108 

Αν έχετε εργασθεί στο παρελθόν , είχατε εμπειρία σημαντικής απασχόλησης 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Όχι 28 2,9 49,1 49,1 

Ναι 29 3,0 50,9 100,0 

Σύνολο 57 6,0 100,0  

 MissingSystem 898 94,0   

Σύνολο 955 100,0   



 
 

 

     114 
 

 

Επίσης, το 77,3% δήλωσε ότι δεν έχει απασχοληθεί σε κανένα πρόγραμμα 

κατάρτισης ή σε κάποια επιδοτούμενη θέση εργασίας, ενώ αντίθετα μόλις το 22,7% 

έχει λάβει μέρος σε προγράμματα κατάρτισης, κυρίως του ΟΑΕΔ (58,8%) είτε σε 

πρόγραμμα επαγγελματικής εμπειρίας (STAGE) (23,5%) είτε σε επιδοτούμενες 

θέσεις εργασίας (17,6%) (Πίνακας 110, 111, 112 και 113).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 110 

Αν ναι, Σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης επιδοτούμενο από  τον ΟΑΕΔ 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Όχι 7 ,7 41,2 41,2 

Ναι 10 1,0 58,8 100,0 

Σύνολο 17 1,8 100,0  

 MissingSystem 938 98,2   

Σύνολο 955 100,0   

ΠΙΝΑΚΑΣ 109 

Έχετε μέχρι τώρα συμμετάσχει/ απασχοληθεί σε πρόγραμμα κατάρτισης ή σε 

επιδοτούμενη θέση εργασίας; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Όχι 58 6,1 77,3 77,3 

Ναι 17 1,8 22,7 100,0 

Σύνολο 75 7,9 100,0  

 MissingSystem 880 92,1   

Σύνολο 955 100,0   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 111 

Αν ναι, Σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης μη επιδοτούμενο από τον 

ΟΑΕΔ 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Όχι 17 1,8 100,0 100,0 

 MissingSystem 938 98,2   

Σύνολο 955 100,0   

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 112 

Αν ναι, Στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) του ΟΑΕΔ 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Όχι 13 1,4 76,5 76,5 

Ναι 4 ,4 23,5 100,0 

Σύνολο 17 1,8 100,0  

 MissingSystem 938 98,2   

Σύνολο 955 100,0   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 113 

Αν ναι, Σε επιδοτούμενη από τον ΟΑΕΔ θέση εργασίας 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Όχι 14 1,5 82,4 82,4 

Ναι 3 ,3 17,6 100,0 

Σύνολο 17 1,8 100,0  

 MissingSystem 938 98,2   

Σύνολο 955 100,0   

 

3.7 Τομείς εργασίας στους οποίους επιθυμούν να 
απασχοληθούν οι απόφοιτοι 

 

Ανεξάρτητα από τη σημερινή τους κατάσταση απασχόλησης το 36,1% των 

αποφοίτων θα ήθελε να εργάζεται στο δημόσιο (στενό ή ευρύτερο), το 32,5% να είχε 

την δική του επιχείρηση και το 31,4% θα ήθελε να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως 

μισθωτός (Πίνακας 114).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 114 

Ανεξάρτητα της σημερινής σας κατάστασης απασχόλησης, πού θα προτιμούσατε να 

εργάζεστε; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 στο δημόσιο τομέα (στενό 

ή   ευρύτερο) 
345 36,1 36,1 36,1 
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στον ιδιωτικό τομέα  ως 

μισθωτός 
300 31,4 31,4 67,5 

να έχω δική μου 

επιχείρηση 
310 32,5 32,5 100,0 

Σύνολο 955 100,0 100,0  

 

Οι λόγοι που θα προτιμούσαν τον δημόσιο τομέα είναι η εργασιακή 

σταθερότητα που προσφέρει (50,3%), η συμβατότητα του με τις οικογενειακές 

υποχρεώσεις (17,3%), η προσφορά καλών αμοιβών (7,2%), η παροχή καλύτερου 

εργασιακού περιβάλλοντος (6,8%), καλύτερη σύνδεση με τον επιστημονικό κλάδο 

των αποφοίτων (4,5%), η προσφορά δυνατότητας αξιοποίησης των επιστημονικών 

τους γνώσεων (3,4%), καθώς και κάποιοι άλλοι λόγοι (10,6%), όπως το ωράριο 

εργασίας, την ελαστικότητα του, την ύπαρξη λιγότερων υποχρεώσεων (Πίνακας 115). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 115 

Αν θα προτιμούσατε τον δημόσιο τομέα, ποιος είναι ο κυριότερος λόγος; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Προσφέρει εργασιακή 

σταθερότητα 
480 50,3 50,3 50,3 

Προσφέρει καλές αμοιβές 69 7,2 7,2 57,5 

Είναι συμβατό με τις/ πιθανές 

οικογενειακές υποχρεώσεις 
165 17,3 17,3 74,8 

Παρέχει  καλύτερο εργασιακό 

περιβάλλον 
65 6,8 6,8 81,6 

Προσφέρει δυνατότητα 

αξιοποίησης των γνώσεών μου 

ως επιστήμονα 

32 3,4 3,4 84,9 
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Οι λόγοι που θα προτιμούσαν τον ιδιωτικό τομέα είναι οι προοπτικές εξέλιξης 

που προσφέρει (42,9%), η προσφορά καλύτερων αμοιβών (26,5%), η προσφορά 

καλύτερου περιβάλλοντος και δυνατότητα αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων 

τους (17,9%),  ο καλύτερος προσδιορισμός του επιστημονικού τους κλάδου (3,6%), η 

δυνατότητα μετακινήσεις σε άλλες επιχειρήσεις (2,1%) και άλλοι λόγοι (7,0%), όπως 

η επαγγελματική και οικονομική ανέλιξη, μη ύπαρξη περικοπών, ευελιξία, εύκολη 

πρόσβαση (Πίνακας 116). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 116 

Αν θα προτιμούσατε τον ιδιωτικό τομέα, ποιος είναι ο κυριότερος λόγος; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Προσφέρει προοπτικές εξέλιξης 410 42,9 42,9 42,9 

Προσφέρει καλύτερες αμοιβές 253 26,5 26,5 69,4 

Προσφέρει πιο δημιουργικό 

περιβάλλον και δυνατότητα 

αξιοποίησης των γνώσεων μου 

ως επιστήμονας 

171 17,9 17,9 87,3 

Προσφέρει τη δυνατότητα 

μετακίνησης  (σε διαφορετικές 

επιχειρήσεις) 

20 2,1 2,1 89,4 

Προσιδιάζει καλύτερα στον 

επιστημονικό μου κλάδο 
34 3,6 3,6 93,0 

Προσιδιάζει καλύτερα στον 

επιστημονικό μου κλάδο 
43 4,5 4,5 89,4 

Άλλος λόγος 101 10,6 10,6 100,0 

Σύνολο 955 100,0 100,0  
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Άλλος   λόγος 67 7,0 7,0 100,0 

Σύνολο 955 100,0 100,0  

 

 

Οι λόγοι που θα προτιμούσαν να είναι αυτοαπασχολούμενοι ή εργοδότες είναι 

η αυτονομία (59,5%), η δημιουργικότητα (21,4%), η προσφορά προοπτικών για 

μεγαλύτερη εξέλιξη (12,4%), ο καλύτερος προσδιορισμού του επιστημονικού τους 

κλάδου (2,1%) και για άλλους λόγους (4,6%) όπως, οι καλύτερες απολαβές, η 

ευελιξία (Πίνακας 117).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 117 

Αν θα προτιμούσατε να είστε αυτοαπασχολούμενος ή εργοδότης, ποιος είναι ο 

κυριότερος λόγος; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Προσφέρει αυτονομία 568 59,5 59,5 59,5 

Προσφέρει μεγάλη 

δημιουργικότητα 
205 21,5 21,5 80,9 

Προσφέρει προοπτικές για 

μεγάλη εξέλιξη 
118 12,4 12,4 93,3 

Προσιδιάζει καλύτερα στον 

επιστημονικό μου κλάδο 
20 2,1 2,1 95,4 

Άλλος λόγος 44 4,6 4,6 100,0 

Σύνολο 955 100,0 100,0  

 

Παρόλα αυτά όμως, στη ερώτηση αν έχουν σκεφτεί να δημιουργήσουν δική 

τους επιχείρηση το 56,6% απάντησε όχι και το 43,4% ναι, αλλά δεν έχουν 

προχωρήσει στην υλοποίηση αυτού εξαιτίας του ότι δεν έχουν το κεφάλαιο για να 
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μπορέσουν να ξεκινήσουν (70,3%), δεν αισθάνονται ώριμοι (13,2%), θέλουν πρώτα 

να αποκτήσουν καλύτερη επαγγελματική εμπειρία (10,8%), δεν έχουν δίκτυο πιθανών 

πελατών (3,2%), δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες (2,6%) 

(Πίνακας 118 και 119).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 118 

'Έχετε ήδη σκεφτεί να δημιουργήσετε δική σας επιχείρηση; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Όχι 498 52,1 56,6 56,6 

Ναι 382 40,0 43,4 100,0 

Σύνολο 880 92,1 100,0  

 MissingSystem 75 7,9   

Σύνολο 955 100,0   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 119 

Αν ναι, γιατί δεν έχετε ξεκινήσει ακόμα (μέχρι δυο απαντήσεις) ; 

 
Συχνότητες % 

% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Δεν αισθάνομαι ώριμος/ η 50 5,2 13,2 13,2 

Πρέπει πρώτα να αποκτήσω 

καλύτερη επαγγελματική 

εμπειρία 41 4,3 10,8 23,9 

Δεν έχω το κεφάλαιο που 

χρειάζεται για να ξεκινήσω 267 28,0 70,3 94,2 

Δεν έχω δίκτυο πιθανών  

πελατών 12 1,3 3,2 97,4 

Δεν έχω τις απαραίτητες 

γνώσεις και πληροφορίες 10 1,0 2,6 100,0 
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Σύνολο 380 39,8 100,0  

 MissingSystem 575 60,2   

Σύνολο 955 100,0   

 

3.8 Προσωπικές επιθυμίες και προοπτικές (κάθετη δράση)  

 

Σημαντικότερη προτεραιότητα των αποφοίτων κατά 36,9% είναι η 

επαγγελματική ανέλιξη, κατά 23,8% η δημιουργία οικογένειας, κατά 15,7% η 

οικονομική ευρωστία, κατά 12,8% η παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών, κατά 

2,2% η κοινωνική άνοδος και κατά 7,7% άλλοι λόγοι όπως η απόκτηση ενός 

διδακτορικού, η ενασχόληση με τα κοινά, η εύρεση εργασίας (Πίνακας 120).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 120 

Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί προτεραιότητά σας αυτό τον καιρό; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 δημιουργία οικογένειας 227 23,8 23,8 23,8 

παρακολούθηση 

μεταπτυχιακών σπουδών 
122 12,8 12,8 36,5 

επαγγελματική ανέλιξη 352 36,9 36,9 73,4 

κοινωνική άνοδος 30 3,1 3,1 76,5 

οικονομική ευρωστία 150 15,7 15,7 92,3 

Άλλο 74 7,7 7,7 100,0 

Σύνολο 955 100,0 100,0  
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Παράλληλα το 85,7% δήλωσε ότι δεν δέχεται πιέσεις από το ευρύτερο 

κοινωνικό του περιβάλλον, σε αντίθεση με το 14,3%, το οποίο δέχεται πιέσεις κυρίως 

από το οικογενειακό του περιβάλλον (οικογενειακή εξάρτηση 47,6%), για τη σύναψη 

γάμου (27,9%), για την επιστροφή στον τόπο καταγωγής (11,0%) και για άλλους 

λόγους (13,2%) όπως, η αλλαγή επαγγέλματος, εύρεση εργασίας (Πίνακας 121 και 

122).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 121 

Δέχεστε πιέσεις ή έχετε δεχθεί πιέσεις από το ευρύτερο κοινωνικό σας περιβάλλον; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Όχι 818 85,7 85,7 85,7 

Ναι 137 14,3 14,3 100,0 

Σύνολο 955 100,0 100,0  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 122 

Αν Ναι, σε ποιο από τα παρακάτω δέχεστε ή έχετε δεχθεί πιέσεις από το οικογενειακό, 

φιλικό και κοινωνικό περιβάλλον; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 οικονομική ανεξαρτησία 65 6,8 47,8 47,8 

σύναψη γάμου 38 4,0 27,9 75,7 

επιστροφή στον τόπο 

καταγωγής 
15 1,6 11,0 86,8 

Άλλος Λόγος 18 1,9 13,2 100,0 

Σύνολο 136 14,2 100,0  

 MissingSystem 819 85,8   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 122 

Αν Ναι, σε ποιο από τα παρακάτω δέχεστε ή έχετε δεχθεί πιέσεις από το οικογενειακό, 

φιλικό και κοινωνικό περιβάλλον; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 οικονομική ανεξαρτησία 65 6,8 47,8 47,8 

σύναψη γάμου 38 4,0 27,9 75,7 

επιστροφή στον τόπο 

καταγωγής 
15 1,6 11,0 86,8 

Άλλος Λόγος 18 1,9 13,2 100,0 

Σύνολο 136 14,2 100,0  

 MissingSystem 819 85,8   

Σύνολο 955 100,0   

 

 

Σε μια δύσκολη στιγμή, το 90,1% των αποφοίτων θα κατέφευγε στην 

οικογένεια του και μόλις το 4,2% σε φίλους, ο 3,6% σε λοιπούς συγγενείς, και το 

0,1% σε κρατικούς φορείς ή σε πολιτικά πρόσωπά (0,2%) (Πίνακας 123). Επίσης, το 

35,3% των ερωτώμενων ιεραρχεί αυτή τη στιγμή ως πιο σημαντικό παράγοντα τη 

δυνατότητα μετακινήσεων και ταξιδιών, κατά 17,9% την εύρεση συντρόφου, κατά 

14,2% την ενεργό συμμετοχή στα κοινά, κατά 10,9% τη διασκέδαση, και σε χαμηλά 

ποσοστά, 6,5 τον εθελοντισμό και τη θρησκεία 2,6% ενώ ένα  12,6% επικαλείται 

άλλο λόγο όπως, ο αθλητισμός, η αυτονομία, η επαγγελματική αποκατάσταση, η 

οικογένεια (Πίνακας 124).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 123 

Σε μία δύσκολη στιγμή σε ποιους από τους παρακάτω θα καταφεύγατε; οικογένεια (γονείς, 

αδέλφια) 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Οικογένεια 860 90,1 90,1 90,1 

Λοιποί συγγενείς 34 3,6 3,6 93,6 

Φίλοι 40 4,2 4,2 97,8 

Κρατικοί Φορείς 1 ,1 ,1 97,9 

Πολιτικά Πρόσωπα 2 ,2 ,2 98,1 

Άλλοι 18 1,9 1,9 100,0 

Σύνολο 955 100,0 100,0  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 124 

Τι είναι σημαντικό για σας: 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Ταξίδια 337 35,3 35,3 35,3 

εύρεση κατάλληλου συντρόφου 171 17,9 17,9 53,2 

θρησκεία 25 2,6 2,6 55,8 

διασκέδαση/ ελεύθερος χρόνος 104 10,9 10,9 66,7 

εθελοντισμός 62 6,5 6,5 73,2 

ενεργός συμμετοχή στα κοινά 136 14,2 14,2 87,4 

Άλλο 120 12,6 12,6 100,0 

Σύνολο 955 100,0 100,0  
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Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το 62,7% υποστηρίζει ότι είναι σε θέση να 

ελέγξει τα γεγονότα της ζωής του, ενώ ταυτόχρονα το 84,6%νιώθει σίγουρο για τον 

εαυτό του,  σε αντίθεση με το 37,3% και το 15,4% αντίστοιχα (Πίνακας 125 και 126).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 125 

Μπορώ να ελέγχω τα γεγονότα της ζωής μου. 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 ψευδές 356 37,3 37,3 37,3 

αληθές 599 62,7 62,7 100,0 

Σύνολο 955 100,0 100,0  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 126 

 Νιώθω σίγουρος-η για τον εαυτό μου 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 ψευδές 147 15,4 15,4 15,4 

αληθές 808 84,6 84,6 100,0 

Σύνολο 955 100,0 100,0  

 

Το 63,6% δήλωσε επίσης, ότι δεν έχει απογοητευτεί από τις διαπροσωπικές 

σχέσεις και είναι αισιόδοξο για το μέλλον (71,2%), σε αντίθεση με το 36,4% που έχει 

απογοητευτεί από τις διαπροσωπικές σχέσεις και δεν είναι αισιόδοξο για το μέλλον 

(28,8%) (Πίνακας 127 και 128).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 127 

 Έχω απογοητευθεί από τις διαπροσωπικές σχέσεις 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 ψευδές 607 63,6 63,6 63,6 

αληθές 348 36,4 36,4 100,0 

Σύνολο 955 100,0 100,0  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 128 

Είμαι αισιόδοξος-η για το μέλλον 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 ψευδές 275 28,8 28,8 28,8 

αληθές 680 71,2 71,2 100,0 

Σύνολο 955 100,0 100,0  

 

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους το 66,3% των αποφοίτων δήλωσε 

ότι «επιστήμη» για αυτούς σημαίνει διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων και το 

18,3% επαγγελματική αποκατάσταση. Για πολύ μικρότερα ποσοστά του δείγματος 

«επιστήμη» σημαίνει παροχή βοήθειας προς τον συνάνθρωπο (7,6%), κοινωνική 

ανέλιξη (5,8%) ή χάσιμο χρόνου (2,0%) (Πίνακας 129). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 129 

Τώρα που έχετε ολοκληρώσει τις σπουδές σας, «επιστήμη» σημαίνει για σας: 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 επαγγελματική αποκατάσταση 175 18,3 18,3 18,3 

διεύρυνση πνευματικών 

οριζόντων 
633 66,3 66,3 84,6 

κοινωνική ανέλιξη 55 5,8 5,8 90,4 

χάσιμο χρόνου 19 2,0 2,0 92,4 

παροχή βοήθειας προς το 

συνάνθρωπο 
73 7,6 7,6 100,0 

Σύνολο 955 100,0 100,0  

 

 Κλείνοντας, το 89,4% ανέφερε ότι νοσταλγεί τα φοιτητικά του χρόνια. 

Παρόλα αυτά εκτιμά ότι είναι σημαντικό να γίνουν κάποιες αλλαγές (77,4%), τόσο 

στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος / στην εισαγωγή νέων μαθημάτων (26,5%), 

στην αύξηση της πρακτικής εφαρμογής και άσκησης (27,9%), στη σύνδεση του 

Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας (13,6%), στον εκσυγχρονισμό του 

Πανεπιστημίου, του Τμήματος και του προγράμματος σπουδών (9,5%), στην 

εξειδίκευση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος (7,5%), στις αλλαγές στον 

τρόπο διδασκαλίας / αμεσότερες σχέσεις καθηγητών - φοιτητών (6,6%) όσο και στην 

καλύτερη οργάνωση των Τμημάτων (4,5%), στη βελτίωση των υλικοτεχνικών 

υποδομών (2,7%) και στην αύξηση της χρηματοδότησης του Πανεπιστημίου (0,7%) 

(Πίνακας 130,131, 132).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 130 

Νοσταλγείτε τα φοιτητικά χρόνια και τον τόπο που σπουδάσατε; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Όχι 101 10,6 10,6 10,6 

Ναι 854 89,4 89,4 100,0 

Σύνολο 955 100,0 100,0  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 131 

Πιστεύετε ότι οι σπουδές στο Τμήμα που σπουδάσατε θα πρέπει να 

συμπληρωθούν/αλλάξουν προκειμένου να ανταποκριθεί κανείς στις σύγχρονες αλλά 

κυρίως στις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας; 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Όχι 216 22,6 22,6 22,6 

Ναι 739 77,4 77,4 100,0 

Σύνολο 955 100,0 100,0  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 132 

Αν Ναι περιγράψτε αναλυτικά την άποψή σας: 

 Συχνότητες % 
% επί των 

απαντήσεων 

Αθροιστική 

συχνότητα 

 Αλλαγές στο Πρόγραμμα Σπουδών 

του Τμήματος / εισαγωγή νέων 

μαθημάτων 

160 16,8 26,5 26,5 

Σύνδεση του Πανεπιστημίου με την 

Αγορά Εργασίας 
82 8,6 13,6 40,1 

Εκσυγχρονισμός του 

Πανεπιστημίου, του Τμήματος και 

του προγράμματος σπουδών 

57 6,0 9,5 49,6 

Αύξηση της πρακτικής εφαρμογής / 

πρακτική άσκηση 
168 17,6 27,9 77,4 

Εξειδίκευση του γνωστικού 

αντικειμένου του Τμήματος 
45 4,7 7,5 84,9 

Αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας / 

αμεσότερες σχέσεις καθηγητών - 

φοιτητών 

40 4,2 6,6 91,5 

Κατάργηση του Τμήματος 4 ,4 ,7 92,2 

Βελτίωση των υλικοτεχνικών 

υποδομών 
16 1,7 2,7 94,9 

Καλύτερη οργάνωση του 

Πανεπιστημίου και του Τμήματος 
27 2,8 4,5 99,3 

Αύξηση χρηματοδότησης του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου 
4 ,4 ,7 100,0 

Σύνολο 603 63,1 100,0  

 MissingSystem 352 36,9   

Σύνολο 955 100,0   
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4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

4.1. Το προφίλ των αποφοίτων 

Οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελούνται κατά τα 2/3 από 

γυναίκες και το 1/3 από άνδρες. Τις μεγαλύτερες συχνότητες Τμημάτων από τις 

οποίες προέρχονται οι απόφοιτοι αποτελούν τα Παιδαγωγικά Τμήματα της Ρόδου και 

το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, το Τμήμα 

Κοινωνιολογίας, το ΤΠΤΕ και το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με 

συχνότητες 11,5-8 %. Το εύρημα αυτό συνδέεται με το φύλο των αποφοίτων, καθώς 

οι  γυναίκες  που  εισάγονται  στις  Κοινωνικές  και  Ανθρωπιστικές  Επιστήμες είναι 

σημαντικά περισσότερες από τους άνδρες. Το έτος ιδρύσεως των Τμημάτων δεν 

φαίνεται να επιδρά καθολικά στην κατανομή των αποφοίτων κατά Τμήμα, καθώς 

αυτό της Κοινωνιολογίας είναι από τα νεώτερα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σε 

επίπεδο Σχολών αυτές των Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Σπουδών 

συγκεντρώνουν το 61,5 % των αποφοίτων. 

Η μέση ηλικία των αποφοίτων είναι 30±0,23 έτη ίση ακριβώς με τη διάμεσο 

ηλικία. Καθώς η κατανομή της ηλικίας δεν ακολουθεί το κανονικό νόμο η διάμεσος 

αποτελεί καλύτερο μέτρο περιγραφής της κεντρικής θέσης της μεταβλητής. Το 25 % 

των αποφοίτων είναι μικρότερης ηλικίας των 28 ετών και το 75 % των 32 ετών. 

Οι απόφοιτοι προέρχονται από γονείς με υψηλό σχετικά μορφωτικό επίπεδο, 

καθώς το 60 % αυτών έχουν αποφοιτήσει τουλάχιστον από το Λύκειο, με την 

Πανεπιστημιακή μόρφωση να κυριαρχεί στον Πατέρα και το Λύκειο στη Μητέρα. 

Αντίθετα, η οικονομική κατάσταση των γονέων δεν είναι υψηλή καθώς το 

οικογενειακό ετήσιο εισόδημα του 50 % σχεδόν αυτών είναι κάτω από 20.000 € και 

το 78 % κάτω από 30.000 €, ενώ πάνω από 40.000 € διαθέτει μόλις το 9 % του 

συνόλου. Είναι προφανές ότι ενώ το κοινωνικό επίπεδο των οικογενειών των 

αποφοίτων είναι υψηλό όπως εκφράζεται από την εκπαίδευση των γονέων, το βιοτικό 

επίπεδο αυτών είναι χαμηλό ως μεσαίο. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου φαίνεται ότι 

προτιμούν κοινωνικά στρώματα που αντιλαμβάνονται το περιεχόμενο και το επίπεδο 

σπουδών σε αυτό, παρότι η φοίτηση σε αυτό συνεπάγεται δαπάνες που αποτελούν 

σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους.  
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Ως προς το ετήσιο εισόδημα των ίδιων των αποφοίτων το 50% αυτών έχουν 

εισόδημα μικρότερο των 10.000 € ή δεν έχουν εισόδημα, αλλά και το 37 % έχει 

εισόδημα 10.000-20.000 και το 11,5 % υπερβαίνουν τις 20.000 €. Η κατανομή αυτή 

είναι ενδεικτική της επαγγελματικής αποκατάστασης ενός σημαντικού τμήματος των 

αποφοίτων καθώς μόνο το ¼ αυτών δηλώνουν ότι δεν έχουν εισόδημα. 

4.2. Στοιχεία Προπτυχιακών Σπουδών 
Οι περισσότεροι απόφοιτοι (85%) εισήχθησαν στο Πανεπιστήμιο στην 

περίοδο 1999-2005, κατά την οποία ιδρύθηκαν τα περισσότερα Τμήματα αυτού, ενώ 

ιδιαίτερα υψηλές συχνότητες παρουσιάζει η εισαγωγή τους κατά τα έτη 2000-2001 με 

σταδιακή μείωση αυτών κατά τα επόμενα έτη 2002-2005. Μείωση παρουσιάζει και η 

συχνότητα αυτών που αποφοίτησαν μετά το 2005, όπου παρατηρείται το μεγαλύτερο 

ποσοστό όλης της περιόδου (15,6 %). 

Οι περισσότεροι (80%) έχουν αποφοιτήσει πριν από 2-7 έτη από το έτος 

διενέργειας της έρευνας, ενώ αυτοί που αποφοίτησαν πριν από 8-11 χρόνια είναι 

σαφώς λιγότεροι. Ο μέσος αριθμός ετών από την αποφοίτηση μέχρι την έρευνα 

(2011) είναι 5,5 έτη. 

Ο μέσος χρόνος φοίτησης είναι 4,8 έτη και ο διάμεσος 5, μεγέθη που δείχνουν 

την ταχεία σχετικά αποφοίτηση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  Ο μέσος 

βαθμός πτυχίου είναι 7,27±0,05 και ο διάμεσος βαθμός είναι 7. 

Η προτίμηση του Τμήματος που πέτυχαν ήταν στις 5 πρώτες για το 1/3 των 

αποφοίτων και στις 10 πρώτες για τα 6/10 αυτών, γεγονός που αποδεικνύει την 

ελκτικότητα των σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ενισχυτικό αυτού του 

ευρήματος είναι ότι το 82 % των αποφοίτων το ενδιέφερε πολύ το επιστημονικό 

αντικείμενο του Τμήματος κατά την εισαγωγή του στο Πανεπιστήμιο, ποσοστό που 

ανήλθε στο 92 % αυτών κατά την αποφοίτηση. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών ως προς τις σπουδές τους με τη σημερινή τους 

εμπειρία είναι ιδιαίτερα θετικές καθώς με πολύ καλό ή καλό αξιολογούν τις 

ακόλουθες πτυχές αυτών στα ακόλουθα ποσοστά: 

 Επίπεδο σπουδών 80 % 

 Πρόγραμμα σπουδών 77 % 
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 Μεθόδους-τρόπο διδασκαλίας 72 % 

 Αποκτηθείσα θεωρητική κατάρτιση 81 % 

 Κατάρτιση στην εμπειρική έρευνα και πρακτική εξάσκηση 54 % 

 Κατάρτιση στα σύγχρονα μέσα ΤΠΕ 54 % 

 Επίπεδο Πανεπιστημιακών Δασκάλων 86,3 %. 

Από τα παραπάνω προκύπτει πολύ θετική αξιολόγηση των αποφοίτων. 

Μειωμένα σχετικά είναι τα ποσοστά των θετικών αξιολογήσεων για την κατάρτιση 

στην έρευνα, πρακτική εξάσκηση και τα σύγχρονα μέσα ΤΠΕ, που όμως έχουν 

αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και στο μέλλον αναμένονται καλύτερες 

αξιολογήσεις. Το 73 % πάντως συμμετείχαν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του 

Τμήματός τους. 

Τα οικονομικά των οικογενειών των αποφοίτων οδήγησαν αρκετούς από 

αυτούς (40 %) να εργάζονται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Από αυτούς το 68 

% η διάρκεια της εργασίας τους ήταν πάνω από το ένα έτος. 

4.3. Φοίτηση σε Μεταπτυχιακά προγράμματα 
Οι σύγχρονες μορφωτικές τάσεις και κοινωνικές και εργασιακές ανάγκες 

οδήγησαν το 45 % των αποφοίτων σε μεταπτυχιακές σπουδές (φοιτούν ή έχουν 

ολοκληρώσει). Οι ίδιοι εντοπίζουν την ολοκλήρωση της επιστημονικής τους 

κατάρτισης, την εξειδίκευση και τις περισσότερες ευκαιρίες για εξεύρεση εργασίας 

ως τους παράγοντες που τους ωθούν σε μεταπτυχιακές σπουδές. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό των αποφοίτων που θεωρούν ως τέτοιο λόγο την ολοκλήρωση της 

επιστημονικής τους κατάρτισης σε σχέση με τους άλλους πιο πρακτικούς λόγους 

αποδεικνύει την υψηλή επιστημονική συνείδηση των αποφοίτων. 

Το 36,6% πραγματοποίησαν ή πραγματοποιούν μεταπτυχιακά στο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το 25,6 % στο εξωτερικό, γεγονός που δείχνει την 

προτίμηση των αποφοίτων για το Πανεπιστήμιό τους και την ένταξη αυτού στο 

διεθνές εκπαιδευτικό σύστημα. Ως προς τα άλλα Πανεπιστήμια της Ελλάδας 

προτιμούν για μεταπτυχιακές σπουδές κυρίως τα Πανεπιστήμια της Πρωτεύουσας 

(ΕΚΠΑ, ΟΠΑ, ΕΜΠ, ΠΑΠΕΙ και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο). 
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Για τους ίδιους με τους παραπάνω λόγους σχεδόν οι μισοί (47,5 %) 

εργάζονταν κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών τους και από αυτούς το 

57,4 % για περισσότερο από ένα χρόνο συνολικά. Ιδιαίτερα θετικό κρίνεται ότι πάνω 

από τους μισούς (58 %) η εργασία ήταν ή είναι σχετική με το αντικείμενο των 

σπουδών τους. 

4.4. Κατάσταση απασχόλησης 
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι το 71 % των αποφοίτων είναι απασχολούμενοι 

ενώ το 21,2 % είναι άνεργοι. Ο δείκτης ανεργίας είναι 22,7 %, μέγεθος σχετικά 

μικρότερο του γενικού δείκτη ανεργίας του πληθυσμού της Ελλάδας αντίστοιχων 

ηλικιών. Φαίνεται ότι οι σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου δίνουν δυνατότητες 

απασχόλησης στους αποφοίτους του. Για το 60 % των απασχολούμενων η σημερινή 

τους απασχόληση αποτελεί την πρώτη σημαντική τους απασχόληση. Η έννοια της 

σημαντικής απασχόλησης του αποφοίτου προσδιορίστηκε από κριτήρια όπως η 

επάρκεια των απολαβών για το μεγαλύτερο μέρος της συντήρησής του, η διάρκεια 

της εργασίας που έχει διανύσει ή πρόκειται να διανύσει και  η προοπτική εξέλιξης και 

αξιοποίησης των γνώσεων του πτυχιούχου.  

4.4.1. Πρώτη σημαντική απασχόληση 
Με την έννοια αυτή το 93,3 % αυτών που είχαν προηγούμενη απασχόληση 

θεωρούν την παρούσα εργασία τους σημαντική. Το 20 % δε αυτών δηλώνουν ότι η 

σημερινή τους απασχόληση είναι η πρώτη σημαντική τους απασχόληση. 

Στην πρώτη σημαντική απασχόληση, για όσουςείχαν πριν τη σημερινή, το 67 

% ήταν μισθωτοί και 11,3 % συμβασιούχοι έργου στο δημόσιο τομέα. Την εργασία 

αυτή τη βρήκαν σε σχετικά μικρό χρόνο από την αποφοίτηση (το 35 % στους 

πρώτους 3 μήνες, το 28,6 % σε 4-12 μήνες και το 19,4 % σε 1-2 χρόνια). Το 

μεγαλύτερο μέρος αυτών (66 %) δεν συνάντησαν δυσκολίες κατά την εύρεση της 

εργασίας αυτής. Μεταξύ αυτών που συνάντησαν δυσκολίες το 43 % περίπου 

επισημαίνουν την έλλειψη εργασιακής εμπειρίας ως τον κυριότερο λόγο. 

Κατά κύριο λόγο οι επιχειρήσεις ήταν μικρής απασχόλησης (το 55 % σε 

επιχειρήσεις μέχρι 20 απασχολούμενων και το 70 % σε επιχειρήσεις με μέχρι 50 
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άτομα). Το 18,6 % εργάστηκαν ως εκπαιδευτικοί, το 14, 5 ως προϊστάμενοι μικρών 

δημόσιων ή ιδιωτικών μονάδων και το 15,4 % ως υπάλληλοι γραφείου. Μικρότερες 

συχνότητες παρατηρούνται σε υπαλλήλους εξυπηρέτησης πελατών και λογιστές-

στελέχη επιχειρήσεων. 

Οι περισσότεροι απασχολήθηκαν στον ιδιωτικό τομέα (76,5 %) και λιγότεροι 

στο δημόσιο. Οι αυτοαπασχολούμενοι που αποτελούν και ομάδα που εμπλέκεται 

στην επιχειρηματικότητα, είναι ελάχιστοι. Μετά την αποφοίτησή τους και πριν την 

πρώτη αυτή σημαντική δουλειά, το 45 % είχε μια περιστασιακή απασχόληση. 

Τα οικογενειακά και τα φιλικά δίκτυα εξακολουθούν να αποτελούν το βασικό 

τρόπο εύρεσης εργασίας για τους μισθωτούς και τους συμβασιούχους έργου (38,7 %), 

ενώ οι αγγελίες στον τύπο και το διαδίκτυο αποτελεί το δεύτερο σπουδαιότερο τρόπο. 

Οι συστάσεις των Καθηγητών, ο ΟΑΕΔ και οι διαγωνισμοί αποτελούν μικρότερης 

συχνότητας μέσα. Από αυτούς που συμμετείχαν στην πρακτική άσκηση μόνο το ¼ 

δηλώνει ότι αυτή τον βοήθησε να βρει την πρώτη σημαντική εργασία του. 

Είναι σημαντικό ότι η πρώτη αυτή απασχόληση ήταν σταθερή (σύμβαση 

αορίστου χρόνου) για το 53 % περίπου της ομάδας που εξετάζουμε και για το 43 % % 

η απασχόληση αυτή ήταν προσωρινή (σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου). Οι 

δημόσιοι υπάλληλοι είναι μόλις το 1% λόγω του περιορισμένου αριθμού 

προσλήψεων στο δημόσιο. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών εργάστηκε με πλήρη 

απασχόληση (83,7 %). Οι καθαρές αποδοχές για το 84 % αυτών ήταν μέχρι 1100 €, 

ενώ πάνω από 1300 € έπαιρνε μόλις το 7,5 % του συνόλου. Το σημαντικό είναι ότι 

για το 63 % περίπου του συνόλου η πρώτη αυτή σημαντική απασχόληση ήταν 

απόλυτα ή αρκετά αντίστοιχη των σπουδών τους. 

Οι εργοδότες ήταν ελάχιστοι (μόλις 2). Από τους αυτοαπασχολούμενους ή 

τους εργοδότες φαίνεται ότι δεν υπήρξε κάποιας μορφής στήριξης από το κράτος ή 

από το Χρηματοπιστωτικό σύστημα ούτε άλλης μορφής συμβολή (πληροφορίες, 

τεχνικές συμβουλές, κλπ). 

4.4.2. Σημερινή απασχόληση 

Σήμερα μεταξύ των απασχολούμενων το 51 % περίπου είναι μισθωτοί στον 

ιδιωτικό τομέα και το 31 % μισθωτοί στο δημόσιο. Οι συμβασιούχοι έργου φαίνεται 
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να είναι ελάχιστοι, ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό ανέρχονται στο 6 

% περίπου. Οι εργοδότες είναι ακόμη λιγότεροι. Κυρίως απασχολούνται ως 

εκπαιδευτικοί (32 %), διευθύνοντες επιχειρηματίες ή προϊστάμενοι μικρών δημόσιων 

ή ιδιωτικών μονάδων (13,2 %) υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών (9 %) και 

υπάλληλοι γραφείου (8 %). 

Οι επιχειρήσεις ή οργανισμοί είναι μικροί καθώς στο 50 % αυτών εργάζονται 

μέχρι 15 άτομα και στο 25,1 % μέχρι 56 άτομα. Ελάχιστοι (5 %) εργάζονται σε 

επιχειρήσεις ή οργανισμούς με πάνω από 1000 απασχολούμενους.  

Ο βαθμός εργασιακής ικανοποίησης των εργαζομένων είναι υψηλός καθώς το 

80 % αυτών δηλώνει πολύ ευχαριστημένος ή ευχαριστημένος από τη σημερινή του 

απασχόληση. Ένα 7 % δηλώνει πολύ δυσαρεστημένο ή δυσαρεστημένο από τη 

σημερινή του απασχόληση. 

Το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων δεν βρήκε τη δουλειά αυτή στο νησί, 

όπου ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές του σπουδές (85 %), ενώ για το 70 % αυτών η 

απασχόληση είναι στην πόλη κατοικίας του. Σημειώνεται ότι από τους αποφοίτους 

που έχουν εργασία ένα 14, 75 % έχει απορροφηθεί στην τοπική αγορά εργασίας στα 

νησιά  στα οποία υπάρχουν  ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι 

σημαντικό ότι για το 60 % των εργαζομένων δεν μεσολάβησε καθόλου χρόνος ή 

μεσολάβησε μέχρι ένα έτος για την εύρεση της σημερινής απασχόλησης από την 

αποφοίτηση (για όσους η σημερινή απασχόληση είναι η πρώτη) ή την προηγούμενη 

σημαντική απασχόληση (για όσους είχαν προηγούμενη σημαντική απασχόληση). Το 

42 % είχε μια περιστασιακή απασχόληση πριν τη σημερινή, ενώ το 70 % άλλαξε το 

πολύ 3 δουλειές μέχρι τη σημερινή. 

Και εδώ παρατηρείται ότι η πλειονότητα δεν αντιμετώπισε δυσκολίες στην 

εύρεση εργασίας (66,5 %), ενώ η έλλειψη εργασιακής εμπειρίας αποτελεί και πάλι τη 

βασικότερη δυσκολία για όσους δυσκολεύτηκαν. Θετικό είναι επίσης ότι το 42 % 

περίπου των εργαζομένων δεν έχει μείνει ποτέ άνεργο, ενώ το 88 % έχει μείνει το 

πολύ 2 φορές. Σε μεγάλη αναλογία έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης ή 

σε επιδοτούμενες θέσεις εργασίας (85,5 %). 

Στη σημερινή απασχόληση μεγάλη συμμετοχή έχει ο Διαγωνισμός ως τρόπος 

εύρεσης αυτής (25,6 %), ενώ παραμένουν σημαντικοί τρόποι τα οικογενειακά-φιλικά 
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δίκτυα (24 %) και οι αγγελίες στον τύπο-διαδίκτυο (22 %). Και πάλι μόλις το 17,4 % 

θεωρούν ότι το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης βοήθησε στην εύρεση εργασίας. 

Το μεγαλύτερο μέρος (78,4 %) έχουν σταθερή απασχόληση (δημόσιοι 

υπάλληλοι ή σύμβαση αορίστου χρόνου, εργάζονται δε με πλήρη απασχόληση κατά 

86 %). Οι ελαστικές μορφές απασχόλησης φαίνεται ότι δεν αφορούν στους 

πτυχιούχους, τουλάχιστον σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας για 

τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Το 77 % των αποφοίτων αμείβεται με μέχρι 1100 € καθαρές μηνιαίες 

αποδοχές, ενώ το 12,6 % αμείβεται με πάνω από 1300 €. Οι αποδοχές 

διαφοροποιούνται κατά Τμήμα (Χ
2
= 177,2, df=75, p=0.00), αν και το τεστ θα πρέπει 

να γίνει δεκτό με επιφύλαξη για τεχνικούς λόγους (το 52,1 % των κελιών έχει 

αναμενόμενη συχνότητα μικρότερη του 5). Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και 

Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών φαίνεται να συμμετέχει με μεγαλύτερη 

αναλογία στα υψηλότερα κλιμάκια αποδοχών. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 134 

Συνολικές καθαρές μηνιαίες αποδοχές * Φύλο Crosstabulation 

Συνολικές καθαρές μηνιαίες 

αποδοχές 

Φύλο 

Σύνολο Άνδρας Γυναίκα 

Έως 500 ευρώ 

% 

12 44 56 

6,2% 10,8% 9,3% 

Από 501 έως 700 ευρώ 

% 

23 66 89 

11,9% 16,2% 14,8% 

Από 701 ως 900   ευρώ 

% 

41 127 168 

21,1% 31,1% 27,9% 

Από 901 ως 1100 ευρώ 

% 

55 95 150 

28,4% 23,3% 24,9% 

Από 1101 ως 1300 ευρώ 

% 

28 35 63 

14,4% 8,6% 10,5% 

Από 1301 ευρώ και πάνω 

% 

35 41 76 

18,0% 10,0% 12,6% 

Σύνολο 

% 

194 408 602 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Επίσης από τον πίνακα 134 φαίνεται ότι οι αμοιβές διαφοροποιούνται έντονα 

και κατά φύλο (Χ
2
= 21,7, df=5, p=0,001). Οι ποσοστιαίες συχνότητες των αποδοχών 

είναι υψηλότερες στα χαμηλά κλιμάκια αποδοχών έναντι των ανδρών, ενώ το 

αντίστροφο ισχύει στα υψηλότερα κλιμάκια.  

Επίσης, φαίνεται και πάλι ότι το φαινόμενο της ετεροαπασχόλησης δεν είναι 

πολύ εκτεταμένο στους αποφοίτους αφού στο 77 % αυτών η απασχόληση είναι 

σχετική έστω και λίγο με τις σπουδές τους και στο 60 % αυτών απόλυτα ή αρκετά 

σχετική. 

Παρόλα αυτά η ανασφάλεια για τη διατήρηση της δουλειάς διακατέχει πάνω 

από τους μισούς αποφοίτους, αν και το 58 % θεωρεί ότι υπάρχουν θετικές προοπτικές 

επαγγελματικής εξέλιξης (σταδιοδρομίας) στη σημερινή εργασία. Σχετικά 

ανασφάλεια  φαίνεται αρχικά να παρατηρείται αναλογικά σε περισσότερες γυναίκες 

σε σχέση με τους άνδρες, καθώς το 16 % των γυναικών θεωρούν ότι οι εργοδότες 

προτιμούν εργαζόμενους ενός συγκεκριμένου φύλου, έναντι ποσοστού 10 % των 

ανδρών (X
2
=41,175, df=1, p=0,026). Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει καθώς κάθε φύλο 

θεωρεί ότι οι εργοδότες προτιμούν το δικό τους φύλο σε συντριπτικά μεγαλύτερη 

αναλογία σε σχέση με την προτίμηση στο αντίθετο φύλο (Πίνακας135) 

 

Πίνακας 135 

Αν ναι, ποιο φύλο; * Φύλο Crosstabulation 

 
Φύλο 

Σύνολο Άνδρας Γυναίκα 

Αν ναι, ποιο φύλο; 

Άνδρας 14 15 29 

73,7% 23,1% 34,5% 

Γυναίκα 5 50 55 

26,3% 76,9% 65,5% 

Σύνολο 19 65 84 

100,0% 100,0% 100,0% 

     (Χ2= 16,66, df=2, p=0,00). 

 

Το 50 % των αποφοίτων θεωρεί ότι απειλείται από τη δυνατότητα ο 

εργοδότης να είχε επιλέξει απόφοιτο ΤΕΙ αντί για αυτούς.  
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Σχετικά με την επιχειρηματικότητα των αποφοίτων: Φαίνεται πολύ 

περιορισμένη καθώς 55 άτομα στο δείγμα (364 στον πληθυσμό των 6321) είναι 

αυτοπασχολούμενοι. Οι τελευταίοι είναι μόλις 19 (126 στον πληθυσμό) οι 

περισσότεροι με 1 ή 2 άτομα προσωπικό. Η δημιουργία της επιχείρησης βασίστηκε 

κυρίως σε οικονομική ενίσχυση της οικογένειας και των φίλων ως και σε προσωπικές 

οικονομίες, ενώ σε ελάχιστους υπήρξε χρηματοδότηση από τις τράπεζες ή κρατική-

κοινοτική ενίσχυση. Επίσης, μικρή αναλογία αυτοαπασχολούμενων έτυχε κάποιας 

άλλης μορφής στήριξη από δημόσιους φορείς (πληροφορίες, τεχνικές συμβουλές, 

κλπ). Πάντως τα ¾ των αυτοαπασχολούμενων-εργοδοτών είναι αισιόδοξοι ότι η 

επιχείρησή τους έχει θετικές προοπτικές στο άμεσο μέλλον.  

Το 71 % αυτών θεωρεί επίσης ότι οι σπουδές τους συνέβαλλαν από πολύ 

μέχρι λίγο στην ανάληψη της δραστηριότητας αυτής, ενώ το 80 % θεωρεί ότι οι 

γνώσεις και η εμπειρική κατάρτιση είναι πολύ μέχρι λίγο επαρκείς για να εκτελούν με 

ευκολία τα καθήκοντά τους.  

4.4.3. Ανεργία 
Έχει ήδη αναφερθεί ότι άνεργοι είναι το 21,2 % των αποφοίτων και ο δείκτης 

ανεργίας αυτών ανέρχεται στο 22,7 των οικονομικά ενεργών.  

Το 60 % αυτών είναι στην ανεργία για λιγότερο από 1 χρόνο ενώ 

μακροχρόνια άνεργοι (για πάνω από 1 χρόνο) είναι το 40 % αυτών. Βασικό λόγο που 

βρίσκονται στην ανεργία είναι ότι δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας στην 

ειδικότητά τους. Το λόγο αυτό επικαλούνται περισσότερο οι απόφοιτοι των 

Τμημάτων Μεσογειακών Σπουδών (16,5 %), Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (16,5 %), Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας 

(12,6%) και Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 11,8 %). 

Οι άνεργοι απόφοιτοι, όπως και οι απασχολούμενοι, θεωρούν ότι η απόκτηση 

του πτυχίου είναι σημαντικό ή πολύ σημαντικό (69 %), ενώ μόλις 12,4% θεωρούν ότι 

δεν είναι καθόλου σημαντικό. Κατά το μεγαλύτερο μέρος τους έχουν εργαστεί στο 

παρελθόν (94 %), ενώ δεν έχουν συμμετάσχει σε πρόγραμμα κατάρτισης ή 

επιδοτούμενη θέση εργασίας κατά 81 %. Οι συμμετέχοντες σε τέτοια προγράμματα 
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έχουν εκπαιδευτεί σε μεγάλο ποσοστό σε πρόγραμμα επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ ή 

σε προγράμματα STAGE.  

Πάνω από τα 2/3 των ανέργων έκαναν ενέργειες για να βρουν εργασία τον 

τελευταίο μήνα, ενώ ως τρόπο αναζήτησης αυτής δηλώνουν και αυτοί τα 

οικογενειακά-φιλικά δίκτυα, τις αγγελίες στο τύπο, διαδίκτυο και τους διαγωνισμούς. 

Οι προοπτικές όσων έχουν εργαστεί στο παρελθόν για ανεύρεση εργασίας ενισχύεται 

σημαντικά και μάλιστα όσων είχαν την εμπειρία σημαντικής απασχόλησης (55,6 % 

των εργαζομένων στο παρελθόν). Το επάγγελμα  του ¼ περίπου αυτών που είχαν 

σημαντική απασχόληση στο παρελθόν ήταν Εκπαιδευτικοί, ενώ στην ίδια ομάδα ως 

λόγος απόλυσης δηλώνεται η λήξη της σύμβασης (51,3 %) και οι περικοπές στην 

επιχείρηση (12,7 %). 

4.4.4. Οικονομικά μη ενεργοί 
Οι οικονομικά μη ενεργοί (εκτός των απασχολούμενων και των ανέργων) 

είναι το 8 % περίπου των αποφοίτων και δηλώνουν τις οικογενειακές υποχρεώσεις, 

τις μεταπτυχιακές σπουδές και τη στρατιωτική θητεία ως κύριους λόγους μη εισόδου 

τους ακόμη στην αγορά εργασίας. Πάντως ένας μεγάλο ποσοστό αυτών (60 %) δεν 

διευκρινίζουν με σαφήνεια το λόγο αυτό. 

Πάντως πάνω από τα ¾ αυτών έχει εργαστεί στο παρελθόν, εκ των οποίων το 

½ σε σημαντική απασχόληση. Το 77,3 % αυτών δεν έχει συμμετάσχει σε πρόγραμμα 

κατάρτισης ή απασχοληθεί σε επιδοτούμενη θέση εργασίας. 

4.4.5. Επιθυμητή  Εργασία 
Η ενότητα αυτή αφορούσε όλους τους αποφοίτους ανεξάρτητα της σημερινής 

κατάστασης απασχόλησης. Το 36 % θα προτιμούσε να εργαστεί στο δημόσιο, το 31,4 

στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτός και το 32,5 να έχει δική του επιχείρηση.  

Ως προς την επιχειρηματικότητα λοιπόν προκύπτει ότι το 1/3 των αποφοίτων 

το θεωρεί ως σημαντική επιλογή αλλά δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις όπως είδαμε 

και στα παραπάνω (χρηματοδότηση, στήριξη) για την ανάληψή της. 
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Η εργασιακή σταθερότητα είναι φυσικά ο λόγος προτίμησης για τους 

περισσότερους που τον προτιμούν (50%), αλλά και η συμβατότητα με πιθανές 

οικογενειακές υποχρεώσεις (17,3%). 

Οι προοπτικές εξέλιξης είναι ο λόγος για τον οποίο προτιμά τον ιδιωτικό 

τομέα το 43 % των αποφοίτων ως και το δημιουργικό περιβάλλον-η δυνατότητα 

αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων για το 18 %. 

Η αυτονομία για το 60 %, η δημιουργικότητα που προσφέρει για το 21,5 % 

και οι προοπτικές για μεγάλη εξέλιξη για το 12,4 % αποτελούν τους λόγους 

ανάληψης επιχειρηματικότητας ως αυτοαπασχολούμενοι ή εργοδότες.   

Δεν θεωρούν ως λόγο ανάληψης τέτοιας πρωτοβουλίας το γεγονός ότι 

προσιδιάζει καλύτερα στον επιστημονικό τους κλάδο παρά μόνο στο 2,1 % αυτών 

που θα προτιμούσαν το ελεύθερο επάγγελμα. 

Μεταξύ των αποφοίτων που δεν είναι εργοδότες ή δεν είναι 

αυτοαπασχολούμενοι είναι χαρακτηριστικό ότι 56,6 % δεν έχει σκεφτεί μέχρι τώρα 

να δημιουργήσει δική του επιχείρηση. Η έλλειψη κεφαλαίου για το 70 %, το γεγονός 

ότι δεν αισθάνονται ώριμοι για το 13 % και η αναμονή για απόκτηση καλύτερης 

επαγγελματικής εμπειρίας επισημαίνονται από το 11 % των ερωτώμενων και 

αποτελούν τους λόγους για τους οποίους  δεν  έχουν σκεφθεί να  ξεκινήσουν  ακόμη 

δική τους επιχείρηση.  

4.5. Προσωπικές επιθυμίες και προοπτικές (κάθετη δράση)  
 

Η επαγγελματική ανέλιξη για το 37 %, η δημιουργία οικογένειας για το 24 %, 

η οικονομική ευρωστία για το 16 % και η παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών 

για το 12,8 % αποτελούν τις προτεραιότητες των αποφοίτων την παρούσα περίοδο.  

Το μεγαλύτερο μέρος αυτών δεν δέχονται πιέσεις από το ευρύτερο κοινωνικό 

τους περιβάλλον για τις επιλογές τους (86 %). Μεταξύ αυτών που δέχονται τέτοιες 

πιέσεις αυτές αφορούν πιέσεις από την οικογένειά τους για οικονομική ανεξαρτησία 

και σύναψη γάμου. 
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Τα οικογενειακά δίκτυα επαληθεύεται ότι είναι πολύ ισχυρά για μια ακόμη 

φορά καθώς το 90 % θα κατέφευγε στην οικογένεια σε μια δύσκολη στιγμή.  

Επίσης, το 35,3 % θεωρεί τα ταξίδια ως το πιο σημαντικό για αυτούς, το 

17,9% την εύρεση κατάλληλου συντρόφου, το 14,2 % την ενεργή συμμετοχή στα 

κοινά και το 11 % τη διασκέδαση-ελεύθερο χρόνο. Τον εθελοντισμό και τη θρησκεία 

θεωρούν ως πιο σημαντικό ελάχιστοι απόφοιτοι. 

Οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου φαίνονται ώριμοι για να 

«κερδίσουν τη ζωή» καθώς κατά τα 2/3 τους μπορούν να ελέγχουν τα γεγονότα της 

ζωής τους, κατά το 85 % αυτών νιώθουν σίγουροι για τον εαυτό τους, μόλις κάτι 

περισσότερο από το 1/3 αυτών έχουν απογοητευτεί από τις διαπροσωπικές τους 

σχέσεις και το 71 % αυτών είναι αισιόδοξοι για το  μέλλον. 

Επιπλέον παρουσιάζονται επιστημονικά ώριμοι καθώς για το 66,3 % από 

αυτούς σημαίνει σήμερα διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων του ανθρώπου και 

κατά δεύτερο λόγο (18,3 % του συνόλου) επαγγελματική αποκατάσταση ή κοινωνική 

ανέλιξη (5,8 %). 

Φυσικά η εμπειρία τους, παρά τη θετική άποψη για τις σπουδές τους αλλά και 

την πραγματοποιηθείσα μέχρι σήμερα επαγγελματική και κοινωνική αποκατάστασή 

τους, όπως περιγράφηκε με την ανάλυση πληθώρα μεταβλητών της έρευνας αυτής, η 

σημερινή εμπειρία τους και η ταχύτατη εξέλιξη  της επιστήμης, της τεχνολογίας και 

της ίδιας της ζωής επιβάλλει τη συμπλήρωση και την αλλαγή των σπουδών για την 

ανταπόκριση στις παρούσες αλλά κυρίως στις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς 

εργασίας, όπως επισημαίνει το 77,4 % αυτών. 

Ως μια τέτοια βελτίωση βλέπει το 28 % την αύξηση της πρακτικής 

εφαρμογής/πρακτικής άσκησης, που όπως αναφέραμε ήδη σήμερα (δύο χρόνια μετά 

την αποφοίτηση των τελευταίων φοιτητών/ τριών που εξετάσαμε εδώ) έχει ενισχυθεί 

εξαιρετικά, το 26,5 % τις αλλαγές στο πρόγραμμα/εισαγωγή νέων μαθημάτων και το 

13,6 % τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας που επίσης έχει 

ενισχυθεί με τις δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης. 
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4.6.  Συμπεράσματα 

 

Συμπερασματικά, οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελούν ένα 

δυναμικό τμήμα της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας, έχουν καλές 

προπτυχιακές σπουδές και τις θεωρούν ως τέτοιες, συνεχίζουν σε σημαντικό βαθμό 

μεταπτυχιακές σπουδές στο Π.Α, σε άλλα Πανεπιστήμια της Χώρας και πολλοί στο 

εξωτερικό για τη βελτίωση της επιστημονικής τους κατάρτισης. Έχουν καλή 

επαγγελματική αποκατάσταση και προοπτικές ειδικότερα στα δυσμενή πλαίσια της 

οικονομικής και εργασιακής κατάστασης της χώρας, τυγχάνουν της αποδοχής της 

αγοράς εργασίας, έχουν σε μεγάλο ποσοστό επιχειρηματικές ανησυχίες, οι οποίες 

όμως προσκρούουν στην έλλειψη οικονομικής υποστήριξης και συνδρομής, η 

ανεργία τους είναι σχετικά χαμηλή και αντιμετωπίζεται από τους ίδιους με 

αισιοδοξία, είναι συνειδητοποιημένοι για την πραγματική έννοια και το περιεχόμενο 

της επιστήμης, έχουν στόχους για επαγγελματική ανέλιξη και δημιουργία 

οικογένειας, αισθάνονται ελεύθεροι από κοινωνικά ταμπού του παρελθόντος, είναι 

ενταγμένοι στα οικογενειακά και φιλικά δίκτυα και δεν θεωρούν ότι οι κρατικές 

υπηρεσίες συμβάλλουν ικανοποιητικά στην εξέλιξή τους. Θεωρούν επίσης την 

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους, την ανεύρεση κατάλληλου συντρόφου και 

την ενεργό συμμετοχή στα κοινά σημαντικά θέματα,  αισθάνονται ώριμοι για να 

αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές και εργασιακές δυσκολίες και αισιόδοξοι για να 

«κερδίσουν τη ζωή». 

 

Τέλος  θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου  που έχουν εργασία ένα σημαντικό ποσοστό έχει απορροφηθεί στα τοπικά 

παραγωγικά συστήματα και σε διάφορους τομείς της αγορά εργασίας σε κάποιο από 

τα νησιά στα οποία έχει αποφοιτήσει και υπάρχουν οι ακαδημαϊκές μονάδες του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το γεγονός αυτό  καταδεικνύει ότι στις περιοχές αυτές  έχει 

γίνει προσπάθεια να συγκρατηθεί ένας παραγωγικά σημαντικός αριθμός  αποφοίτων, 

με ενέργειες μεταξύ των άλλων, και του ίδιου του Πανεπιστημίου Αιγαίου μέσα από  

τις δομές διασύνδεσης με την αγορά εργασίας που διαθέτει για την υποστήριξη  των 

αποφοίτων στην απασχόληση και στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Προς την 
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κατεύθυνση αυτή διαπιστώνεται η ανάγκη να ενισχυθούν όλες οι δράσεις που 

διευκολύνουν και υποστηρίζουν τους αποφοίτους στην αναζήτηση επιθυμητής και 

συμβατής προς τις σπουδές τους εργασίας  και κυρίως στη νησιώτικη περιφέρεια, 

στην οποία οι ίδιοι οι απόφοιτοι εξακολουθούν  να αποτελούν  ένα ενεργό 

επιστημονικό δυναμικό στο πλαίσιο  της στρατηγικής και των λειτουργιών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Πίνακες παρουσίασης  του αριθμού των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατά 

τα έτη 2000 – 2009 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

 

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας 498 

Τμήμα Γεωγραφίας 234 

Τμήμα Κοινωνιολογίας  499 

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 470 

 

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Τμήμα Περιβάλλοντος 268 
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Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας 213 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 703 

Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 301 

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης 141 

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

Τμήμα Μαθηματικών 349 

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 
Συστημάτων 

210 
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Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών 
Μαθηματικών 

188 

 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 793 

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

714 

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών 698 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων 42 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

6.321 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΟΊΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΆΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2009 

ΣΧΟΛΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Τμήμα Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας 

  

Τμήμα Γεωγραφίας 

  

Τμήμα Κοινωνιολογίας 

  

Τμήμα Πολιτισμικής 
Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 

ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 

2000 20 2000 1 2000 0 2000 0 

2001 40 2001 0 2001 0 2001 0 

2002 26 2002 10 2002 0 2002 0 

2003 41 2003 46 2003 29 2003 0 

2004 69 2004 26 2004 84 2004 26 

2005 77 2005 50 2005 81 2005 67 

2006 54 2006 27 2006 92 2006 128 

2007 49 2007 20 2007 75 2007 68 

2008 24 2008 12 2008 28 2008 33 

2009 98 2009 42 2009 110 2009 148 

ΣΥΝΟΛΟ 498 ΣΥΝΟΛΟ 234 ΣΥΝΟΛΟ 499 ΣΥΝΟΛΟ 470 
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ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Τμήμα Περιβάλλοντος 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας 

  
 Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης 

Προϊόντων και Συστημάτων 

ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 

2000 0 2000 0 2000 0 

2001 0 2001 0 2001 0 

2002 10 2002 0 2002 0 

2003 34 2003 16 2003 0 

2004 49 2004 25 2004 0 

2005 44 2005 26 2005 0 

2006 33 2006 28 2006 5 

2007 29 2007 35 2007 20 

2008 12 2008 22 2008 17 

2009 57 2009 61 2009 0 

ΣΥΝΟΛΟ 268 ΣΥΝΟΛΟ 213 ΣΥΝΟΛΟ 42 
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ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών 
Υπηρεσιών 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και 
Διοίκησης 

 

ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 

2000 75 2000 0 2000 0 

2001 57 2001 0 2001 0 

2002 65 2002 30 2002 0 

2003 85 2003 30 2003 0 

2004 97 2004 52 2004 0 

2005 96 2005 35 2005 24 

2006 73 2006 38 2006 30 

2007 54 2007 28 2007 36 

2008 53 2008 44 2008 19 

2009 48 2009 44 2009 32 

ΣΥΝΟΛΟ 703 ΣΥΝΟΛΟ 301 ΣΥΝΟΛΟ 141 
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ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ - 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ   ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ   

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ   ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ   ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 

2000 0   2000 38   2000 0 

2001 0   2001 45   2001 0 

2002 0   2002 39   2002 0 

2003 0   2003 32   2003 30 

2004 17   2004 41   2004 26 

2005 29   2005 55   2005 46 

2006 39   2006 36   2006 20 

2007 0   2007 0   2007 0 

2008 34   2008 63   2008 39 

2009 69   2009 0   2009 49 

ΣΥΝΟΛΟ 188   ΣΥΝΟΛΟ 349   ΣΥΝΟΛΟ 210 
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ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΕ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΠΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ.  ΤΜ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠ. 

ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ  ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ  ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 

2000 40   2000 37   2000 0 

2001 39   2001 67   2001 0 

2002 41   2002 46   2002 0 

2003 62   2003 70   2003 86 

2004 83   2004 89   2004 78 

2005 70   2005 89   2005 127 

2006 85   2006 100   2006 104 

2007 97   2007 76   2007 107 

2008 98   2008 95   2008 69 

2009 99  2009 124  2009 127 

ΣΥΝΟΛΟ 714   ΣΥΝΟΛΟ 793   ΣΥΝΟΛΟ 698 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Διενέργεια Έρευνας με Θέμα: 

 «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» 
 

 

 

 

Στοιχεία Ερωτηματολογίου  

- Αριθμός ερωτηματολογίου:    /_/_/_/ _/ 

- Τρόπος διενέργειας της έρευνας: Τηλεφωνική Συνέντευξη  

- Ημ/νία:     _/_/ 2011 

- Όνομα ερευνητή:  _______________ 

 

  

 Συμπληρώνεται από επιλεγμένο δείγμα 1053 αποφοίτων του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου κατά τα έτη 2000 – 2009. 

 

 

    Οι απαντήσεις στα ερωτήματα 

του ερωτηματολογίου είναι 

απολύτως ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ και θα 

αξιοποιηθούν μόνο για 

στατιστικούς σκοπούς 
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Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
1. Α/α απόφοιτου:    1.1 Στο δείγμα   /_/_/_/ _/                      1.2  Στο μητρώο   /_/_/_/ _/                        
 

 
2.  Τμήμα σπουδών:  /_/_/     
 

 
3. Σχολή:           /_/_/   
 

 
4. Έτος γεννήσεως:   /_/_/_/_/ 
 

 
5. Φύλο :          Άνδρας  1           Γυναίκα    2 
 

 
6. Μήνες στρατιωτικής θητείας (για τους άνδρες)        /_/_/ 
(Για όσους δεν τις έχουν εκπληρώσει ακόμη  να γραφεί 00)  
 

 
7. Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης:  → 
 

7.1 του πατέρα σας 7.2 της μητέρας σας 

 Μεταπτυχιακός τίτλος  ή   Διδακτορικό                  
 Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών                                      
 Πτυχίο Ανώτερης Τεχν.Επαγ. Εκπ/σης               
 Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης                              
 Απολυτήριο 3-τάξιας Μέσης Εκπαίδευσης           
 Απολυτήριο Δημοτικού                                               
 Μερικές τάξεις Δημοτικού                                           
 Δεν πήγε καθόλου σχολείο                                           

 1 
 2 
 3  
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 

 1 
 2 
 3  
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 

 

 
8. Ποιό είναι ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα της οικογενείας σας;  

 Μέχρι 10000 ……………….. 1 
 Από 10001 μέχρι 20000   2 
 Από 20001 μέχρι 30000   3 
 Από 30001 μέχρι 40000   4 
 Πάνω από 40000 ευρώ     5 

9. Ποιο είναι το δικό σας ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα ; 
 Δεν έχω εισόδημα ……....  1 
 Μέχρι 10000 ……………...... 2 
 Από 10001 μέχρι 20000    3 
 Από 20001 μέχρι 30000    4 
 Από 30001 μέχρι 40000    5 
 Πάνω από 40000 ευρώ      6 
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ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

10. Έτος εισαγωγής   /_/_/_/_/ 

11. Έτος και μήνας αποφοίτησης 

↓            ↓ 
 
        /_/_/_/_/    /_/_/      
 

12. Αριθμός ετών από την αποφοίτηση     /_/_/ 
 

13. Με βάση τις δηλώσεις προτίμησης σας για τις πανελλήνιες εξετάσεις, το τμήμα που σπουδάσατε 
ήταν : 
 

 Μεταξύ των πέντε πρώτων επιλογών      1 
 Μεταξύ των 6-10  πρώτων επιλογών       2 
 11η ή επόμενη  επιλογή                              3 

 
 

14. Σας ενδιέφερε το επιστημονικό αντικείμενο των σπουδών σας στην αρχή των σπουδών σας; 
 

 Πολύ             3 
 Καθόλου      2 
 Λίγο              1 

 
 
 
 

15. Σας ενδιέφερε το επιστημονικό αντικείμενο των σπουδών σας στο τέλος των σπουδών σας; 
 

 Πολύ             3 
 Καθόλου      2 
 Λίγο              1 

 

 
16. Ποιος ήταν ο βαθμός του πτυχίου σας:       /_/_/  
 

 
17. Πώς αξιολογείτε γενικά με τη σημερινή εμπειρία σας το επίπεδο των σπουδών σας; 
 

 Πολύ καλό   5 
 Καλό             4 
 Μέτριο         3 
 Κακό             2 
 Πολύ κακό   1 
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18. Πως αξιολογείτε με την σημερινή σας εμπειρία το πρόγραμμα σπουδών; 
 

 Πολύ καλό   5 
 Καλό             4 
 Μέτριο         3 
 Κακό             2 
 Πολύ κακό   1 

 

19. Πως αξιολογείτε τις μεθόδους και τον τρόπο διδασκαλίας; 
 

 Πολύ καλό   5 
 Καλό             4 
 Μέτριο         3 
 Κακό             2 
 Πολύ κακό   1 

 
 

 
20. Πως αξιολογείτε τη θεωρητική κατάρτιση στο αντικείμενο που πήρατε; 
 

 Πολύ καλό   5 
 Καλό             4 
 Μέτριο         3 
 Κακό             2 
 Πολύ κακό   1 

 

21.  Πως αξιολογείτε την κατάρτιση στην εμπειρική έρευνα και στην πρακτική που πήρατε; 
 

 Πολύ καλό   5 
 Καλό             4 
 Μέτριο         3 
 Κακό             2 
 Πολύ κακό   1 

 

22. Πως αξιολογείτε την κατάρτισή σας σε σύγχρονα εργαλεία της ΤΠΕ; 
 

 Πολύ καλό   5 
 Καλό             4 
 Μέτριο         3 
 Κακό             2 
 Πολύ κακό   1 

23. Πώς αξιολογείτε το επίπεδο των πανεπιστημιακών σας δασκάλων κατά τη διάρκεια των 
σπουδών σας; 
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 Πολύ καλό   5 
 Καλό             4 
 Μέτριο         3 
 Κακό             2 
 Πολύ κακό   1 

24. Συμμετείχατε σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Τμήματός σας ;  
 

Ναι    3         Όχι    2         Δεν υπήρχε πρόγραμμα  1           
 

25. Εργαζόσαστε κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών (εκτός πρακτικής άσκησης) ; 
 

           Ναι   1         Όχι  2 
 

26.  Αν ναι, για πόσο συνολικά χρόνο εργαζόσαστε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας; 
          ↓    
      /_/_/ μήνες  
 

 
 

ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

27.  Έχετε ολοκληρώσει ή  πραγματοποιείτε σήμερα μεταπτυχιακές  σπουδές ;  
 
Ναι  1        Όχι   2     
 

(Αν η απάντηση είναι όχι, προχωρήστε στο μέρος  IV) 
 

28. Ποιοι λόγοι σας ώθησαν  στην πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών ; 
 

 Για να ολοκληρώσω την επιστημονική μου κατάρτιση……. 1 
 Για να εξειδικευτώ σε ένα γνωστικό αντικείμενο……  2            
 Για να βρω ευκολότερα εργασία      3 
 Άλλος λόγος ………........ 4     ↓ 

 
                                 ---------------------------------------    /_/ 
                                               (να γραφεί)   
 
 

29.  Ποιο είναι το αντικείμενο των μεταπτυχιακών σπουδών;  
↓  
…………………………………………………………………. /_/_/ 
 

30. Σε ποιο Πανεπιστήμιο πραγματοποιήσατε ή πραγματοποιείτε τις Μεταπτυχιακές σας σπουδές; 
↓  
 
…………………………………………………………………. /_/_/ 
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31. Δουλεύατε κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών; 
 
Ναι    2       Όχι   1      

 
 

32.  Αν ναι, για πόσο συνολικά χρόνο εργαζόσαστε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας; 
          ↓    
      /_/_/ μήνες  
 

33. Αν δουλεύατε, η απασχόληση σας είχε σχέση με τις σπουδές σας; 
 
   Ναι    2     Όχι   1      

 

34. Έχετε αποκτήσει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος; 
 (μόνο για όσα επαγγέλματα απαιτείται υποχρεωτικά  άδεια για ασκήση οποιασδήποτε 
δραστηριότητας) 

 
   Ναι    2     Όχι   1      

 

35. Αν ναι, πόσος χρόνος χρειάστηκε για να αποκτήσετε την άδεια, μετά το πέρας των σπουδών; 
 

/_/_/  μήνες  
 

 
 
 

 
ΙV. ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

36. Ποια είναι η κατάσταση απασχόλησής σας σήμερα; 
 
            Απασχολούμενος                         1 

  Άνεργος                                        2 
  Οικονομικά μη ενεργός             3 

 

 Αν  η απάντηση είναι απασχολούμενος, συμπληρώνετε την ενότητα V 

 Αν η απάντηση είναι άνεργος, συμπληρώνετε την ενότητα VΙ  (σελίδα 17) 

 Αν  η απάντηση είναι οικονομικά μη ενεργός, συμπληρώνετε την ενότητα VΙΙ (σελίδα 20) 
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V. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 

37. Είχατε πριν από τη σημερινή σας απασχόληση άλλη εμπειρία σημαντικής απασχόλησης;  
Ο ερωτώμενος θα εκτιμήσει μόνος του τη σημαντικότητα της εργασίας του. Θα του τονιστεί όμως , 
για λόγους συγκρισιμότητας, ότι θα πρέπει να συνεκτιμώνται κριτήρια όπως η επάρκεια των 
απολαβών για το μεγαλύτερο μέρος της συντήρησής του, η διάρκεια της εργασίας που έχει διανύσει 
ή πρόκειται να διανύσει και  η προοπτική εξέλιξης και αξιοποίησης των γνώσεων του πτυχιούχου. 

 
   Ναι    2     Όχι   1      

 

 Αν  η απάντηση είναι όχι, συμπληρώνετε μόνο την στήλη Vβ. 

 Αν η απάντηση είναι ναι, προχωρείτε στην επόμενη ερώτηση 

 
38. Η σημερινή σας απασχόληση είναι σημαντική  απασχόληση; 
 

   Ναι    2     Όχι   1      
 

 Αν η απάντηση είναι όχι, συμπληρώνετε τις στήλες  Vα και Vβ 

 Αν η απάντηση είναι ναι, προχωρείτε στην επόμενη ερώτηση  

 
39. Η σημερινή σας απασχόληση είναι η πρώτη σημαντική σας απασχόληση;  

 
   Ναι    2     Όχι   1      
 

 Αν η απάντηση είναι ναι, συμπληρώνετε μόνο την στήλη Vβ. 

 Αν η απάντηση είναι όχι, συμπληρώνετε και τις δύο στήλες  Vα  και Vβ 
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V. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 
Vα. Πρώτη σημαντική 

απασχόληση 

 
Vβ. Η σημερινή απασχόληση 

 
40. Ποια ήταν η θέση σας στην επιχείρηση;  
 
 Μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα                                1 
 Μισθωτός στον δημόσιο τομέα  
   (στενό ή ευρύτερο)                                                     2 
 Συμβασιούχος έργου απασχολούμενος 
     κυρίως σε έναν εργοδότη  (ιδιωτικός τομέας)     3 
 Συμβασιούχος έργου απασχολούμενος κυρίως  
   σε έναν εργοδότη  (δημόσιος τομέας)                    4    
 Αυτοαπασχολούμενος χωρίς προσωπικό               5 
 Αυτοαπασχολούμενος με προσωπικό  
   (εργοδότης)                                                                  6                                                  
 Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση                   7 

 

 
61. Ποια ήταν η θέση σας στην επιχείρηση;  
 
 Μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα                                  1 
 Μισθωτός στον δημόσιο τομέα  
   (στενό ή ευρύτερο)                                                       2 
 Συμβασιούχος έργου απασχολούμενος 
     κυρίως σε έναν εργοδότη  (ιδιωτικός τομέας)      3 
 Συμβασιούχος έργου απασχολούμενος κυρίως  
   σε έναν εργοδότη  (δημόσιος τομέας)                  4    
 Αυτοαπασχολούμενος χωρίς προσωπικό                5 
 Αυτοαπασχολούμενος με προσωπικό  
 (εργοδότης)                                                                    6                                                  
 Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση                   7 

 
41. Σε πόσο χρόνο μετά την αποφοίτηση βρήκατε την 
πρώτη σημαντική σας απασχόληση;  
                                                               /_/_/ μήνες 
 

 
62. Σε τι επάγγελμα απασχολείστε;  
 

_______________________________ /_/_/_/ 

 
42. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες κατά την εύρεση 
εργασίας;  
 
Ναι    2     Όχι   1 

 
63. Σε ποιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ανήκει     
    η επιχείρηση όπου εργάζεστε;   
 

 _______________________________   /_/_/_/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
43. Αν ναι, για ποιο λόγο; (Μέχρι δυο απαντήσεις) 

 
64.  Πόσα άτομα απασχολούσε η 
επιχείρηση/οργανισμός:  
 
         /_/_/_/_/ 
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 Έχω ή πιθανόν να κάνω σύντομα παιδί               1                                                           
 Οι εργοδότες θεωρούν καταλληλότερους τους 
    εργαζομένους του αντίθετου φύλο                     2                                     
 Δεν είχα εργασιακή εμπειρία                                 3 
 Δεν είχα καλή επιστημονική κατάρτιση               4 
 Άλλοι λόγοι  ………………………………….                     5                                                                           

                                   ↓ 
----------------------------------------- 
                               (Να γραφεί) 

 
65.  Είστε ευχαριστημένος/η από την σημερινή σας 
απασχόληση ; 
 
 Πολύ ευχαριστημένος-η                                                1                                                           
 Ευχαριστημένος-η                                                          2                                                           
 Ούτε ευχαριστημένος  ούτε δυσαρεστημένος         3                                                           
 Δυσαρεστημένος-η                                                        4                                                           
 Πολύ δυσαρεστημένος                                                 5 

 
44. Πόσα άτομα απασχολούσε η επιχείρηση /     
οργανισμός:  
 
   /_/_/_/_/ 

 
66. Αναγκαστήκατε να αλλάξετε πόλη κατοικίας για να 
βρείτε την εργασία αυτή;   
 
   Ναι    2     Όχι   1 

 
45. Ποιο ήταν το επάγγελμά σας; 
 
______________________________   /_/_/_/ 

 
67. Η σημερινή σας εργασία βρίσκεται στην πόλη 
των προπτυχιακών σπουδών σας;  
 
      Ναι    2     Όχι   1      

 
46. Σε τι κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 
εργαστήκατε; 
 
______________________________   /_/_/_/ 

 
68. Πόσο διάστημα  μεσολάβησε μεταξύ  της 
σημερινής και της προηγούμενης σημαντικής 
απασχόλησης  ή μεταξύ  της σημερινής 
απασχόλησης και της  αποφοίτησης, εάν η 
σημερινή απασχόληση είναι η πρώτη απασχόληση 
; 
 

______________________________    /_/_/ 

 
 47. Είχατε περιστασιακή απασχόληση πριν από 
την   πρώτη σημαντική εργασία σας και μετά την 
αποφοίτηση σας από το προπτυχιακό 
πρόγραμμα σπουδών;  
   Ναι    2     Όχι   1      

 
69. Πόσες δουλειές αλλάξατε πριν τη σημερινή 

σας απασχόληση;  
 Αριθμός διαφορετικών  εργασιών:   /_/_/ 

 

 
48.  Για πόσο συνολικά χρονικό διάστημα 
εργάζεστε σε σημαντική απασχόληση μετά την 
αποφοίτησή σας από το προπτυχιακό 
πρόγραμμα σπουδών;  
 
          /_/_/ μήνες 

 
70. Είχατε περιστασιακή απασχόληση πριν από 

την σημερινή εργασία σας και μετά την 
αποφοίτηση σας;  

 
 

        Ναι    2     Όχι   1      
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  Για όσους ήταν μισθωτοί ή συμβασιούχοι 
έργου απασχολούμενοι κυρίως σε έναν 
εργοδότη  (δημόσιο ή  ιδιωτικό  τομέας 
συμπληρώστε τις ερωτήσεις 49-55 

 

 Για όσους ήταν αυτοαπασχολούμενοι με ή 
χωρίς προσωπικό συμπληρώστε τις 
ερωτήσεις 56-60 
 

 Για όσους ήταν βοηθοί στην οικογενειακή 
επιχείρηση, συμπληρώστε τις ερωτήσεις 52 
και 54 

 
71. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες στην εύρεση  εργασίας;  
 

        Ναι    2     Όχι   1 
 
72. Αν ναι, για ποιο λόγο; (Μέχρι δυο απαντήσεις) 
 
 Έχω ή πιθανόν να κάνω σύντομα παιδί                   1                                                           
 Οι εργοδότες θεωρούν καταλληλότερους τους 
    εργαζομένους του αντίθετου φύλο                    2                                     
 Δεν είχα εργασιακή εμπειρία                                   3 
 Δεν είχα καλή επιστημονική κατάρτιση                 4 

 Άλλοι λόγοι                                                                  5 
 
49. Πώς βρήκατε την πρώτη σημαντική απασχόληση; 

 (Μέχρι τρεις απαντήσεις) 
 
 Οικογενειακές γνωριμίες/ φίλοι                          1 
 Συστάσεις καθηγητών                                            2 
 Διαγωνισμός                                                            3 
 Αγγελίες από τον τύπο,  διαδίκτυο                      4 
 ΟΑΕΔ                                                                          5 
 Γραφείο Διασύνδεσης                                            6 
 Επετηρίδα                                                                 7 

 Άλλο ……………………………………...                    8 
                                   ↓ 

----------------------------------------- 
                               (Να γραφεί) 

 
73. Πόσες φορές μέχρι τώρα έχετε μείνει άνεργος; 
 

      Αριθμός      /_/_/ 

 
74. Έχετε μέχρι τώρα συμμετάσχει/ απασχοληθεί 
σε πρόγραμμα κατάρτισης ή σε επιδοτούμενη 
θέση εργασίας; 
       Ναι    2      Όχι   1      

 

 Για όσους είναι μισθωτοί ή συμβασιούχοι έργου 
απασχολούμενοι κυρίως σε έναν εργοδότη  
(δημόσιος και ιδιωτικός  τομέας) συμπληρώστε τις 
ερωτήσεις 75-85 

 
50. Αν συμμετείχατε σε πρόγραμμα πρακτικής 
άσκησης στο Τμήμα σας, σας βοήθησε για να 
βρείτε την πρώτη σημαντική σας απασχόληση; 
    Ναι    3    Όχι   2    Δεν με αφορά   1 

 Για όσους είναι αυτοαπασχολούμενοι με ή χωρίς 
προσωπικό συμπληρώστε τις ερωτήσεις 86-94 

 

 Για όσους είναι βοηθοί στην οικογενειακή 
επιχείρηση, συμπληρώστε τις ερωτήσεις  78, 80, 84 
 

 
51. Είδος (μόνιμη ή προσωρινή) της πρώτης 
σημαντικής απασχόλησης ; 

 
 Σταθερή απασχόληση  
(σύμβαση αορίστου χρόνου)                                1 
 Δημόσιος υπάλληλος                                          2 
 Προσωρινή απασχόληση  
 (σύμβαση ορισμένου χρόνου)                             3 
 Προσωρινή απασχόληση (σύμβαση έργου)   4                                          

 

 
75. Πώς βρήκατε τη  σημερινή απασχόληση;  

(Μέχρι τρεις απαντήσεις) 
 
 Οικογενειακές γνωριμίες/ φίλοι                      1 
 Συστάσεις καθηγητών                                       2 
 Διαγωνισμός                                                        3 
 Αγγελίες από τον τύπο,  διαδίκτυο                 4 
 ΟΑΕΔ                                                                     5 
 Γραφείο Διασύνδεσης                                       6 
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52. Η απασχόληση σας ήταν :  
 
       Πλήρης   απασχόληση            1 
       Μερική    απασχόληση           2 

 Επετηρίδα                                                       7 
 Άλλο ……………………………………… 8 

                                   ↓ 
----------------------------------------- 

                               (Να γραφεί) 

 
53. Συνολικές καθαρές μηνιαίες αποδοχές  
 

 Έως 500 ευρώ                           1 
 Από 501 έως 700 ευρώ           2 
 Από 701 ως 900   ευρώ           3 
 Από 901 ως 1100 ευρώ           4 
 Από 1101 ως 1300 ευρώ         5 
 Από 1301 ευρώ και πάνω       6 

 

 
 
76. Αν συμμετείχατε σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης 
στο Τμήμα σας,  σας βοήθησε για να βρείτε τη σημερινή 
σας απασχόληση;  
 
   Ναι    3      Όχι   2    Δεν με αφορά   1 
 

 
54. Βαθμός αντιστοιχίας των σπουδών με την πρώτη 
σημαντική απασχόληση.    
(Το αντικείμενο εργασίας μου αντιστοιχούσε στην 
ακαδημαϊκή εκπαίδευση που έλαβα) 
 

 Απόλυτα          1 
 Αρκετά            2 
 Καθόλου         3 
 Λίγο                 4 

 
77. Είδος της σημερινής απασχόλησης ;   
 
 Σταθερή απασχόληση  
(σύμβαση αορίστου χρόνου)                                1 
 Δημόσιος υπάλληλος                                          2 
 Προσωρινή απασχόληση  
 (σύμβαση ορισμένου χρόνου)                             3 
 Προσωρινή απασχόληση (σύμβαση έργου)   4                                          

 

 
55. Νομίζετε ότι  στην θέση εργασίας σας, θα 
μπορούσε ο εργοδότης να είχε επιλέξει  να 
προσλάβει έναν απόφοιτο ΤΕΙ; 

 Ναι                                   4 
 Μάλλον ναι                    3   
 Όχι ιδιαίτερα                  2 
 Όχι                                  1      

 
78. Η απασχόληση σας είναι :  
 

        Πλήρης   απασχόληση                    1 
        Μερική    απασχόληση                   2 

 

 
56. Αν ήσαστε αυτοαπασχολούμενος με προσωπικό 
(εργοδότης), ποιος ήταν ο αριθμός των μισθωτών 
που απασχολούσατε;  
 
          Αριθμός:       /_/_/ 

 
79. Αισθάνεστε ότι κινδυνεύετε να χάσετε την εργασία 
σας στο άμεσο μέλλον;  
 
   Ναι    2         Όχι   1      

 
 
 
 
 
 
 

 
80. Υπάρχουν θετικές προοπτικές επαγγελματικής 
εξέλιξης (σταδιοδρομίας) στην σημερινή σας δουλειά;   
 
  Ναι    2       Όχι   1      
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57. Αν ήσαστε αυτοαπασχολούμενος ποιες ήταν 
οι βασικές πηγές οικονομικής στήριξης για να 
δημιουργήσετε την δική σας επιχείρηση :    
(Δυνατότητα  πολλαπλών επιλογών) 

 
 Οικονομική ενίσχυση από οικογένεια ή φίλους    1 
 Οικονομική ενίσχυση από τράπεζα                         2 
 Συνέχιση οικογενειακής επιχείρησης                      3 
 Κρατική ενίσχυση ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα         4 
 Δικές μου αποταμιεύσεις                                          5 

 
81. Αισθάνεστε ότι στη θέση εργασίας σας ο εργοδότης 
προτιμά να απασχολεί εργαζόμενους ενός 
συγκεκριμένου  φύλου; 
 
     Ναι    2      Όχι   1      

 
57. Αν ήσαστε αυτοαπασχολούμενος ποιες ήταν 
οι βασικές πηγές οικονομικής στήριξης για να 
δημιουργήσετε την δική σας επιχείρηση :    
(Δυνατότητα  πολλαπλών επιλογών) 

 
 Οικονομική ενίσχυση από οικογένεια ή φίλους    1 
 Οικονομική ενίσχυση από τράπεζα                         2 
 Συνέχιση οικογενειακής επιχείρησης                      3 
 Κρατική ενίσχυση ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα         4 
 Δικές μου αποταμιεύσεις                                          5 

 
 82. Αν ναι, ποιο φύλο; 
 
       Άνδρας   1        Γυναίκα   2 

 
83. Συνολικές καθαρές μηνιαίες αποδοχές  

 Έως 500 ευρώ                           1 
 Από 501 έως 700 ευρώ           2 
 Από 701 ως 900   ευρώ           3 
 Από 901 ως 1100 ευρώ           4 
 Από 1101 ως 1300 ευρώ         5 
 Από 1301 ευρώ και πάνω       6 

 

 
58. Είχατε κάποια άλλη μορφή στήριξης      
(πληροφορίες, τεχνικές συμβουλές, κλπ.) ;  
 

Ναι    2       Όχι   1      

 
84. Βαθμός αντιστοιχίας των σπουδών με την σημερινή 
απασχόληση.    
(Το αντικείμενο εργασίας μου αντιστοιχούσε στην 
ακαδημαϊκή εκπαίδευση που έλαβα) 
 

 Απόλυτα          1 
 Αρκετά             2 
 Καθόλου          3 
 Λίγο                  4 

 
59. Αν ναι, από πού ;  

(Δυνατότητα  πολλαπλών επιλογών) 
 

 ΟΑΕΔ                                                              1 
 ΕΟΜΜΕΧ                                                       2 
 Άλλος κρατικός ή κοινωνικός φορέας     3 
 Οικογένεια, συγγενείς, φίλοι                    4 
 Άλλο  ………………………………...                     5                                          

                                   ↓ 
----------------------------------------- 
                               (Να γραφεί) 

 
85. Νομίζετε ότι  στην θέση εργασίας σας, θα μπορούσε 
ο εργοδότης να επιλέξει να προσλάβει έναν απόφοιτο 
ΤΕΙ; 

 Ναι                                          4 
 Μάλλον ναι                           3 
 Όχι ιδιαίτερα                         2 
 Όχι                                           1 
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60. Ήταν οικογενειακή επιχείρηση; 
 
 Ναι    2      Όχι   1      

 
86. Αν είστε αυτοαπασχολούμενος με  προσωπικό 
(εργοδότης), ποιος είναι ο αριθμός των μισθωτών 
που απασχολείτε;  
 

   Αριθμός:        /_/_/ 

  
87. Αν είστε αυτοαπασχολούμενος ποιες ήταν οι 
βασικές πηγές οικονομικής στήριξης για να 
δημιουργήσετε την δική σας επιχείρηση :  

(Δυνατότητα  πολλαπλών επιλογών) 
 
 Οικονομική ενίσχυση από οικογένεια ή φίλους       1 
 Οικονομική ενίσχυση από τράπεζα                            2 
 Συνέχιση οικογενειακής επιχείρησης                         3 
 Κρατική ενίσχυση ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα            4 
 Δικές μου αποταμιεύσεις                                             5 
 
88. Είχατε κάποια άλλη μορφή στήριξης (πληροφορίες, τεχνικές 
συμβουλές, κλπ.) ;  
 

       Ναι    2       Όχι   1      

 
89. Αν ναι, από πού ;  

   (Δυνατότητα  πολλαπλών επιλογών) 

 ΟΑΕΔ                                                                 1 
 ΕΟΜΜΕΧ                                                          2 
 Άλλος κρατικός ή κοινωνικός φορέας        3 
 Οικογένεια, συγγενείς, φίλοι                       4 
 Άλλο …………………………………                         5 

                                   ↓ 
----------------------------------------- 

                            (Να γραφεί) 

 
90. Αισθάνεστε ότι η επιχείρησή σας έχει θετικές 
προοπτικές στο άμεσο μέλλον; 
 

 Ναι    2       Όχι   1      

 
91. Συνέβαλλαν οι σπουδές σας στο Πανεπιστήμιο στην 
εύρεση της εργασίας σας; 

 Πολύ           3 
 Λίγο             2 
 Καθόλου     1 



 
 

 

     165 
 

 
92.  Αν Πολύ, περιγράψτε με ποιόν τρόπο: 
 
------------------------------------------------------------- /_/_/ 

 
93. Οι γνώσεις και η εμπειρία που πήρατε κατά τη 
διάρκεια των σπουδών σας είναι επαρκείς για να 
εκτελείτε με ευκολία τα καθήκοντά σας; 

 Πολύ           3 
 Λίγο             2 
 Καθόλου     1 

 

 
94. Αν όχι, τι ελλείψεις έχετε από τις σπουδές σας 
 
Α. ………………………………………………. 
 
Β………………………………………………….. 
 
Γ………………………………………………….. 
 

 
Προχωρείτε στην ενότητα VIII. 
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VΙ. ΑΝΕΡΓΟΙ 
95. Διάρκεια της ανεργίας 

 
 Ως 6 μήνες                                     1 
 Από  6 ως 12 μήνες                      2 
 Από 12 ως 24 μήνες                     3 
 Περισσότερο από 24 μήνες        4 

 

96. Λόγοι της ανεργίας (μέχρι δυο απαντήσεις) 
 

 Δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για την ειδικότητά μου                                     1                                           
 Οι εργοδότες προτιμούν ανθρώπους που έχουν περισσότερη εμπειρία από μένα   2             
 Οι εργοδότες προσλαμβάνουν άτομα με περισσότερη  κατάρτιση ή  δεξιότητες  

από μένα                                                                                                                                   3                                                                                                                     
 Οι εργοδότες θεωρούν μειονέκτημα το φύλο μου                                                           4               
 Άλλος λόγος  ……………………………………………..                                                                      5 
                                         ↓ 

                        ----------------------------------------- 
                                     (Να γραφεί) 
 

97. Λόγοι που οι εργοδότες θεωρούν το φύλο μειονέκτημα 
 (Απαντούν μόνο όσοι επιλέγουν το δ στην προηγούμενη ερώτηση)    
 (μέχρι δυο απαντήσεις) 

 
 Έχω ή πιθανόν να κάνω σύντομα παιδί                                                                           1 
 Στις θέσεις εργασίας για τις οποίες ενδιαφέρομαι οι εργοδότες θεωρούν   

καταλληλότερους εργαζομένους τους ανθρώπους του αντίθετου φύλο                 2 
 Άλλος λόγος ……………………………………………………………...                                  ↓         3 

 
 ----------------------------------------- 

                                                                                                                  (Να γραφεί) 
 
 

 
 
 

 

98. Νομίζετε ότι η απόκτηση του πτυχίου σας είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην 
προσπάθεια εύρεσης εργασίας; 
 

 Πολύ σημαντικό             4 
 Σημαντικό                        3 
 Λίγο σημαντικό              2 
 Καθόλου σημαντικό      1 
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99. Τρόπος αναζήτησης της εργασίας (μέχρι τρεις απαντήσεις) 

 
 Οικογενειακές γνωριμίες/ φίλοι                    1 
 Συστάσεις καθηγητών                                      2 
 Σύσταση από εργοδότη                                   3 
 Διαγωνισμός                                                      4 
 Αγγελίες από τον τύπο                                    5 
 ΟΑΕΔ                                                                   6 
 Γραφείο Διασύνδεσης                                     7 
 Άλλος τρόπος                                                    8 

 

100. Κάνατε συγκεκριμένες ενέργειες για να βρείτε απασχόληση κατά τον τελευταίο μήνα ; 
 

Ναι    2    Όχι   1      
 

101.  Έχετε εργαστεί στο παρελθόν; 
 

Ναι    2    Όχι   1      
 

102.  Αν έχετε εργασθεί στο παρελθόν, σε  πόσες δουλειές έχετε απασχοληθεί; 
 

Αριθμός εργασιών :  /_/_/ 
 

103. Αν έχετε εργασθεί στο παρελθόν, είχατε μέχρι σήμερα εμπειρία σημαντικής 
απασχόλησης; 
 

Ναι    2    Όχι   1      
 
 

Αν Ναι στο προηγούμενο ερώτημα, σε ποιο επάγγελμα; 
 
…………………………………………………………… /_/_/_/ 

 

104. Αν ναι γιατί  απολυθήκατε; 
 

 Έληξε η σύμβασή μου   1 
 Έκλεισε η επιχείρηση              2 
 Έγιναν περικοπές στην επιχείρηση    3 
 Άλλος λόγος …………………………………………. 4 ↓ 

 
                                                                  --------------------------------- 
                                                                              (να γραφεί)         
 
105. Έχετε μέχρι τώρα συμμετάσχει/ απασχοληθεί σε πρόγραμμα κατάρτισης ή σε 

επιδοτούμενη θέση εργασίας; 
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Ναι    2    Όχι   1      
 

106.   Αν ναι,  
 

        106 α. Σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης επιδοτούμενο από  τον ΟΑΕΔ  
 

              Ναι    2    Όχι   1      
 
        106 β. Σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης μη επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ.  
 

              Ναι    2    Όχι   1      
 
        106 γ. Στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) του ΟΑΕΔ 
 

             Ναι    2    Όχι   1      
 
        106 δ. Σε επιδοτούμενη από τον ΟΑΕΔ θέση εργασίας 
 

            Ναι    2    Όχι   1      
 

 

 Προχωρείτε στην ενότητα VIII. 
 

 

VIΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ 
107. Λόγοι μη εισόδου στην αγορά εργασίας 
 

 Στρατιωτική θητεία          1 
 Οικογενειακές υποχρεώσεις       2 
 Μεταπτυχιακές σπουδές               3 
 Άλλος λόγος  …………………………......   4↓ 

                                                                  --------------------------------- 
                                                                              (να γραφεί)                
 

 
 

108. Έχετε μέχρι τώρα συμμετάσχει/ απασχοληθεί σε πρόγραμμα κατάρτισης ή σε 
επιδοτούμενη θέση εργασίας; 
 

Ναι    2    Όχι   1      
 

109.  Αν ναι, 
 

     109 α. Σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ  
 

Ναι    2      Όχι   1      
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      109β. Σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης μη επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ.  
 

Ναι    2     Όχι   1      
 
 
      109 γ. Στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) του ΟΑΕΔ 
 

Ναι    2     Όχι   1      
 
       109 δ. Σε επιδοτούμενη από τον ΟΑΕΔ θέση εργασίας 
 

        Ναι    2    Όχι   1      
 

110.  Έχετε εργαστεί στο παρελθόν; 
 

Ναι    2     Όχι   1      
 

111.  Αν έχετε εργασθεί στο παρελθόν, σε  πόσες δουλειές έχετε απασχοληθεί; 
 

Αριθμός εργασιών :      /_/_/ 
 
 
 

112.  Αν έχετε εργασθεί στο παρελθόν , είχατε εμπειρία σημαντικής απασχόλησης; 
 

Ναι    2     Όχι   1     
 

 

 Προχωρείτε στην ενότητα VIII.  
 

 
 
 

VIΙΙ. ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ 
113.  Ανεξάρτητα της σημερινής σας κατάστασης απασχόλησης, πού θα προτιμούσατε να 

εργάζεστε;  
 

 στο δημόσιο τομέα  (στενό ή   ευρύτερο)                                   1                         
 στον ιδιωτικό τομέα  ως μισθωτός                                               2 
 να έχω δική μου επιχείρηση                                                          3  
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114.  Αν θα προτιμούσατε τον δημόσιο τομέα, ποιος είναι ο κυριότερος λόγος; 
 

 Προσφέρει εργασιακή σταθερότητα                                                                 1                                                                           
 Προσφέρει καλές αμοιβές                                                                                   2                        
 Είναι συμβατό με τις/ πιθανές οικογενειακές υποχρεώσεις                         3                          
 Παρέχει  καλύτερο εργασιακό περιβάλλον                                                      4                         
 Προσφέρει δυνατότητα αξιοποίησης των γνώσεών μου ως επιστήμονα  5                         
 Προσιδιάζει καλύτερα στον επιστημονικό μου κλάδο                                   6                         
 Άλλος λόγος   ………………………….…………………..………………   ↓                                    7 

                                                                                                    --------------------------------- 
                                                                                                                     (να γραφεί)                
 

115.  Αν θα προτιμούσατε τον ιδιωτικό τομέα, ποιος είναι ο κυριότερος λόγος; 
 Προσφέρει προοπτικές εξέλιξης                                                                           1 
 Προσφέρει καλύτερε αμοιβές                                                                               2      
 Προσφέρει πιο δημιουργικό περιβάλλον και δυνατότητα αξιοποίησης των γνώσεών μου 

ως επιστήμονα                                                                                                    3 
 Προσφέρει τη δυνατότητα μετακίνησης  (σε διαφορετικές επιχειρήσεις)    4 
 Προσιδιάζει καλύτερα στον επιστημονικό μου κλάδο                                      5 
 Άλλο   λόγος ………..…………….………………………..…………..…                 ↓              6  

                                                                                                            --------------------------------- 
                                                                                                                         (να γραφεί)                

116.  Αν θα προτιμούσατε να είστε αυτοαπασχολούμενος ή εργοδότης, ποιος είναι ο κυριότερος 
λόγος; 
 

 Προσφέρει αυτονομία     1 
 Προσφέρει μεγάλη δημιουργικότητα     2 
 Προσφέρει προοπτικές για μεγάλη εξέλιξη      3 
 Προσιδιάζει καλύτερα στον επιστημονικό μου κλάδο   4 
 Άλλος λόγος  ………………………………………………......   5↓ 

                                                                                              --------------------------------- 
                                                                                                             (να γραφεί)                

 

 Απαντούν στις δυο παρακάτω ερωτήσεις όσοι δεν έχουν δική τους επιχείρηση με ή 
χωρίς προσωπικό.  

 

117. Έχετε ήδη σκεφτεί να δημιουργήσετε δική σας επιχείρηση; 
 

Ναι    2    Όχι   1      
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118.  Αν ναι, γιατί δεν έχετε ξεκινήσει ακόμα (μέχρι δυο απαντήσεις) ; 
 

 Δεν αισθάνομαι ώριμος/ η                                                                            1 
 Πρέπει πρώτα να αποκτήσω καλύτερη επαγγελματική εμπειρία         2 
 Δεν έχω το κεφάλαιο που χρειάζεται για να ξεκινήσω                            3 
 Δεν έχω δίκτυο πιθανών  πελατών                                                              4 
 Δεν έχω τις απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες                                5 

 

 

IX. ΚΑΘΕΤΗ ΔΡΑΣΗ 
119.  Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί προτεραιότητά σας αυτό τον καιρό; 

 
 δημιουργία οικογένειας                                           1 
 παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών         2 
 επαγγελματική ανέλιξη                                            3 
 κοινωνική άνοδος                                                     4 
 οικονομική ευρωστία                                               5 
 Άλλο ………………………………………… ↓                                     6 

                                                                          --------------------------------- 
                                                                                      (να γραφεί)                

120. Δέχεστε πιέσεις ή έχετε δεχθεί πιέσεις από το ευρύτερο κοινωνικό σας περιβάλλον; 
 

Ναι    2    Όχι   1      
 

121. Αν Ναι, σε ποιο από τα παρακάτω δέχεστε ή έχετε δεχθεί πιέσεις από το οικογενειακό, 
φιλικό και κοινωνικό περιβάλλον; 

 
 οικονομική ανεξαρτησία                                  1 
 σύναψη γάμου                                                   2 
 επιστροφή στον τόπο καταγωγής                  3 
 Άλλο. Ποιο;……………………………. 4 

                                          ↓ 
 

                        ----------------------------------------- 
                                     (Να γραφεί) 
 

122.  Σε μία δύσκολη στιγμή σε ποιους από τους παρακάτω θα καταφεύγατε; 
 οικογένεια (γονείς, αδέλφια)                             1 
 λοιπούς  συγγενείς                                               2 
 φίλους                                                                     3 
 κρατικούς φορείς                                                  4 
 πολιτικά πρόσωπα                                                5 
 Άλλους…… …………………………….                           6 

                                          ↓ 
 

                        ----------------------------------------- 
                                     (Να γραφούν) 
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123.  Τώρα που έχετε ολοκληρώσει τις σπουδές σας, «επιστήμη» σημαίνει για σας:   
 

 επαγγελματική αποκατάσταση                               1 
 διεύρυνση πνευματικών οριζόντων                       2 
 κοινωνική ανέλιξη                                                      3 
 χάσιμο χρόνου                                                            4 
 παροχή βοήθειας προς το συνάνθρωπο                5 

 

124.  Τι είναι σημαντικό για σας: 
 

 Ταξίδια                                                                     1 
 εύρεση κατάλληλου συντρόφου                         2 
 θρησκεία                                                                  3 
 διασκέδαση/ ελεύθερος χρόνος                          4 
 εθελοντισμός                                                           5 
 ενεργός συμμετοχή στα κοινά                              6 
 Άλλο. Ποιο; …………………………………                      7 

                                          ↓ 
                        ----------------------------------------- 
                                     (Να γραφεί) 
 
 

125.  Νοσταλγείτε τα φοιτητικά χρόνια και τον τόπο που σπουδάσατε; 
 
Ναι    2      Όχι   1     
 

126.  Ποιο από τα παρακάτω είναι αληθές για σας: 
 

126 α. Μπορώ να ελέγχω τα γεγονότα της ζωής μου.                                                 
126 β. Νιώθω σίγουρος-η για τον εαυτό μου.                                         
126 γ. Έχω απογοητευθεί από τις διαπροσωπικές σχέσεις.                                              
126 δ. Είμαι αισιόδοξος-η για το μέλλον.                                                                   

 

Ψευδές 
 1 
 1 
 1 
 1 

Αληθές 
 2 
 2 
 2 
 2 

 

127.  Πιστεύετε ότι οι σπουδές στο Τμήμα που σπουδάσατε θα πρέπει να 
συμπληρωθούν/αλλάξουν προκειμένου να ανταποκριθεί κανείς στις σύγχρονες αλλά 
κυρίως στις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας; 
 

              Ναι    2   Όχι   1   
 
 
 
 
 
Αν Ναι περιγράψτε αναλυτικά την άποψή σας:    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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