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Περίληψη 

 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα και συµπεράσµατα 
της έρευνας απορρόφησης των αποφοίτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 
(ΤΕΙ) της Ελλάδας στην αγορά εργασίας. Χρησιµοποιήθηκαν τα αρχεία δεδοµένων των 
ερωτηµατολογίων που συνέλλεξαν τα διάφορα ΤΕΙ και αφορούν τους αποφοίτους της 
περιόδου 1997 – 2001. Αρχικά, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προκύψαν από τη 
στατιστική ανάλυση των δεδοµένων στο σύνολο του υπό εξέταση σταθµισµένου δείγµατος 
(5183 απόφοιτοι). Με χρήση εργαλείων περιγραφικής και εκτιµητικής στατιστικής 
αναλύθηκαν όλες οι µεταβλητές του ερωτηµατολογίου για το σύνολο του δείγµατος, τόσο 
µεµονωµένα, όσο και σε συνδυασµό µεταξύ τους. Σχολιάζονται τα κυριότερα ευρήµατα, 
ενώ αναδεικνύονται και οι σπουδαιότερες διαφορές µεταξύ των διαφόρων ΤΕΙ. Κατόπιν 
παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης ανά ειδικότητα. Σχολιάζονται 
τα κυριότερα ευρήµατα και αναδεικνύονται οι κυριότερες διαφορές µεταξύ τους. 
Επιπλέον, µε χρήση πολυµεταβλητών µεθόδων αναζητήθηκαν αλληλοεπιδράσεις σε πάνω 
από δύο µεταβλητές του ερωτηµατολογίου και προσεγγίστηκαν οι οµοιότητες και οι 
διαφορές των ειδικοτήτων. ∆ιερευνώνται επίσης τα βασικά χαρακτηριστικά που 
προσδιορίζουν την επαγγελµατική ένταξη των αποφοίτων ΤΕΙ. Τέλος, παρουσιάζονται και 
σχολιάζονται τα χαρακτηριστικά των αποφοίτων ΤΕΙ που επιδρούν και εξηγούν το βαθµό 
και την ποιότητα επαγγελµατικής ένταξης των αποφοίτων, καθώς και τα βασικά 
χαρακτηριστικά της διαδικασίας µετάβασής τους από τις σπουδές στην αγορά εργασίας. 
 
Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Απόφοιτος, Αγορά Εργασίας, Πολυµεταβλητή 
Ανάλυση, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 



1. Εισαγωγή 
 
Οι απόφοιτοι της Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αποτελούν ένα από τα 
µεγαλύτερα και σηµαντικότερα ποσοστά του νεοεισερχόµενου ανθρώπινου δυναµικού 
στην ελληνική αγορά εργασίας. Το νέο παγκοσµιοποιηµένο οικονοµικό και εργασιακό 
περιβάλλον και οι απαιτήσεις που θέτει η τεχνολογία έχουν επηρεάσει τη σηµερινή αγορά 
εργασίας και καθιστούν εντονότερη την ανάγκη για την όσο το δυνατό λεπτοµερέστερη 
πληροφόρηση σχετικά µε τη µετάβαση του ανθρώπινου δυναµικού που αποφοιτά από τα 
ΤΕΙ στην  αγορά εργασίας. Κατά συνέπεια ο προσδιορισµός του επαγγελµατικού προφίλ 
των αποφοίτων ΤΕΙ ανά ειδικότητα, η γνώση των ποσοστών ένταξης των αποφοίτων ανά 
κλάδο στην αγορά εργασίας και κυρίως ο προσδιορισµός των παραγόντων που τα 
επηρεάζουν, θεωρείται αναγκαίος για τη διαµόρφωση πολιτικής και προώθησης ενεργειών 
για την αποτελεσµατικότερη και ταχύτερη ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. 

Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζονται τα λεπτοµερή αποτελέσµατα της έρευνας απορρό-
φησης στην αγορά εργασίας των αποφοίτων όλων των ΤΕΙ της πενταετίας 1997-2001.  
 
2. Μεθοδολογία έρευνας 
 
Στην εργασία αυτή χρησιµοποιήθηκαν τα αρχεία δεδοµένων των ερωτηµατολογίων που 
συνέλεξαν τα διάφορα ΤΕΙ. Κάθε ΤΕΙ όφειλε να χρησιµοποιήσει το κοινό ερωτηµατολόγιο 
που καταρτίστηκε από την πιλοτική µελέτη της Οριζόντιας ∆ράσης των Γ∆ των ΤΕΙ όλης 
της χώρας. ∆υστυχώς όµως όλα τα ΤΕΙ δεν ακολούθησαν ακριβώς το κοινό 
ερωτηµατολόγιο ούτε τις προδιαγραφές της έρευνας µε αποτέλεσµα µερικά ιδρύµατα να 
µη συµπεριληφθούν στην παρούσα έρευνα. Κατόπιν προσδιορίσθηκαν οι κύριες 
ειδικότητες και τα τµήµατα που ανήκουν σε κάθε µία από αυτές. Οι κύριες ειδικότητες, τα 
τµήµατα, καθώς και το πλήθος των αντίστοιχων συµπληρωµένων και έγκυρων 
ερωτηµατολογίων παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

Οι απαντήσεις των αποφοίτων αναλύθηκαν µε εργαλεία περιγραφικής και εκτιµητικής 
Στατιστικής, καθώς και µε πολυµεταβλητές µεθόδους. Χρησιµοποιήθηκαν οι ακόλουθες 
πολυµεταβλητές στατιστικές µέθοδοι: ανάλυση σε οµάδες (cluster analysis), παραγοντική 
ανάλυση αντιστοιχιών (correspondence analysis) και παλινδρόµηση (regression). 
 
3. Ανάλυση αποτελεσµάτων  
 
3.1 ∆ηµογραφικά στοιχεία και στοιχεία εκπαίδευσης 
 
Σύµφωνα µε τα εµπειρικά αποτελέσµατα της µελέτης οι γυναίκες αποτελούν το 58% και οι 
άνδρες το 42% των αποφοίτων ΤΕΙ των ετών 1997-2001. Το µικρότερο ποσοστό ανδρών 
αποφοίτων καταγράφεται στο ΤΕΙ Αθήνας, ενώ το µεγαλύτερο στην ΑΣΠΑΙΤΕ. Το 52% 
των αποφοίτων δήλωσαν έγγαµοι και 48% άγαµοι. Από τις γυναίκες του δείγµατος το 60% 
δήλωσαν έγγαµες, ενώ από τους άνδρες µόνο το 40% δήλωσαν έγγαµοι. 

Η µέση τιµή της διάρκειας σπουδών υπολογίστηκε στα 5,5 έτη. Τα στατιστικά 
αποτελέσµατα έδειξαν ότι τη µεγαλύτερη µέση διάρκεια σπουδών έχει η ΑΣΠΑΙΤΕ (6,1 
έτη), ενώ τα ΤΕΙ Ηπείρου, Λαµίας και Μεσολογγίου εµφανίζουν διάρκεια σπουδών 
µικρότερη από 5 έτη. Μόνο το 3% των αποφοίτων έχει λάβει άριστα, ενώ το 54% 
αποφοίτησε µε λίαν καλώς. Υπάρχει σηµαντικά στατιστική διαφορά στο βαθµό πτυχίου 
ανά φύλο και ΤΕΙ. Οι γυναίκες επιτυγχάνουν γενικά καλύτερες βαθµολογίες πτυχίου. 

  



Ειδικότητα Τµήµατα Πλήθος % 
ΓΕΩΠΟΝΙΑ Ανθοκοµίας, ∆ασοπονίας, Ζωικής Παραγωγής, Φυτικής 

Παραγωγής, Θερµοκηπίων, ∆ιοίκησης Γεωργικών 
Εκµεταλλεύσεων. 

534 10% 

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΓΤΚΣ) 

Γραφιστικής, ∆ιακοσµητικής, ΣΑΕΤ, Τεχνολογίας Γραφικών 
Τεχνών, Φωτογραφίας 

167 3% 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εµπορίας-∆ιαφήµισης, Βιβλιοθηκονοµίας, ∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων, ∆ιοίκησης. Μονάδων Υγείας-Πρόνοιας, 
Λογιστικής, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Στελεχών 
Συνεταιριστικών Οργανισµών . 

1709 33% 

ΠΡΟΝΟΙΑ Κοινωνικής Εργασίας, ∆ηµόσιας Υγιεινής, Εργοθεραπείας,  95 2% 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 
(ΤΕΧΝ/ΥΓ) 

Ιατρικών Εργαστηρίων, Οδοντικής Τεχνολογίας, Οπτικής, 
Ραδιολογίας-Ακτινολογίας 

149 3% 

ΥΓΕΙΑ Αισθητικής, Βρεφονηπιοκοµίας, Επισκεπτών Υγείας, 
Μαιευτικής, Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας 

873 17% 

ΤΡΟΦΙΜΑ – ∆ΙΑΤΡΟΦΗ 
(ΤΕΤΡΟ∆) 

∆ιατροφής, Οινολογίας, Τεχνολογίας Τροφίµων 157 3% 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Βιοµηχανικού Σχεδιασµού, Γεωτεχνολογίας και 
Περιβάλλοντος, ∆οµικών, Ενεργειακής Τεχνολογίας, 
Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας, Ναυπηγικής, Ορυχείων, 
Οχηµάτων, Πολιτικών Έργων Υποδοµής, Συγκοινωνιολόγων,  
Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, Τεχνολογίας Πετρελαίου & 
Φυσικού Αερίου, Τοπογραφίας  

1079 21% 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) 

Αυτοµατισµού, Ηλεκτρονικής,  Πληροφορικής 420 8% 

Σύνολο  5183 100% 
 
Πίνακας 1. Κύριες ειδικότητες, αντίστοιχα τµήµατα και µεγέθη δειγµάτων 
 
Επτά έως έντεκα έτη επτά µετά την αποφοίτηση µόνο το 11% του συνόλου των αποφοίτων 
των ετών 1997-2001 δήλωσε ότι είχε πραγµατοποιήσει µεταπτυχιακές σπουδές στην 
Ελλάδα (6%) ή στο εξωτερικό (5%). Τα µεγαλύτερα ποσοστά πραγµατοποίησης 
µεταπτυχιακών σπουδών παρουσιάζονται στα ΤΕΙ Λαµίας (23%) και Αθήνας (18%), ενώ 
το  χαµηλότερο ποσοστό σηµειώνεται στο ΤΕΙ Σερρών (6%). ∆ιαπιστώνεται σηµαντική 
εξάρτηση µεταξύ της υλοποίησης µεταπτυχιακών σπουδών και των µεταβλητών φύλο, 
οικογενειακή κατάσταση, τύπος λυκείου αποφοίτησης και βαθµός πτυχίου. 

Το 71% των αποφοίτων µε µεταπτυχιακές σπουδές δηλώνει ότι αυτές είναι πολύ ή πάρα 
πολύ σχετικές µε την ειδικότητα του ΤΕΙ, ενώ µόνο 16% δηλώνει το αντίθετο. Οι 
απόφοιτοι των ΤΕΙ αναφέρουν ως κυριότερο λόγο που τους οδήγησε να προχωρήσουν σε 
µεταπτυχιακές σπουδές ότι οι µεταπτυχιακές σπουδές θα τους βοηθήσουν στην ανεύρεση 
εργασίας που να αντιστοιχεί στο επίπεδο σπουδών τους (33%) καθώς και την εµβάθυνση 
στο επιστηµονικό αντικείµενο που έχουν σπουδάσει (32%). Ακολούθως ότι χρειάζονται 
µεγαλύτερη εξειδίκευση για να ασκήσουν το επάγγελµα που έχουν σπουδάσει (27%) και 
ενώ άλλο λόγο υποστηρίζει το 8%. Τέλος δύο στους τρεις αποφοίτους δήλωσαν ότι 
εργαζόταν κατά τη διάρκεια των µεταπτυχιακών τους σπουδών. 
 
3.2 Επαγγελµατική αποκατάσταση και στοιχεία απασχόλησης  
 
Σύµφωνα µε τα ανάλυση των απαντήσεων, επτά έως 11 έτη µετά την αποφοίτηση το 
88,5% του συνόλου των αποφοίτων ΤΕΙ των ετών 1997-2001 δήλωσε ότι εργάζεται. 



Αναλυτική εξέταση έδειξε ότι το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών πτυχιούχων είναι 
94% ενώ των γυναικών είναι 85%. Οι άνεργοι απόφοιτοι ανέρχονται στο 7,4% (4% στους 
άνδρες και 10% στις γυναίκες) και οι άεργοι στο 4,1% (2% στους άνδρες και 6% στις 
γυναίκες). Η ανεργία στις γυναίκες απόφοιτους είναι υπερδιπλάσια, ενώ ακόµη το 
ποσοστό των άεργων γυναικών είναι τριπλάσιο από αυτό των ανδρών. Όλες αυτές οι  
διαφορές αυτές είναι στατιστικά σηµαντικές. 

Σχετικές µελέτες της ΕΣΥΕ και συγκεκριµένα η Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού (ΕΕ∆) 
δείχνει, για τους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης που βρίσκονται ηλικιακά περίπου 
όπως και οι απόφοιτοι των ΤΕΙ ποσοστά ανεργίας 9,15%. Από τα παραπάνω στοιχεία 
προκύπτει ότι η ανεργία των αποφοίτων ΤΕΙ κυµαίνεται συνολικά χαµηλότερα από την 
ανεργία του γενικού πληθυσµού. 

Εξετάζοντας και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης των πτυχιούχων 
µισθωτών ΤΕΙ, η έρευνα κατέληξε στο ότι οκτώ στους δέκα εργαζόµενους αποφοίτους 
είναι µισθωτοί µε πλήρη απασχόληση (ποσοστό 81%) και µόνο το 4% είναι µισθωτοί µε 
µερική απασχόληση. Το 9% των ανδρών και το 3% των γυναικών είναι αυτό-
απασχολούµενοι µε προσωπικό (συνολικό ποσοστό 6%) και το 9% αυτοαπασχολούµενοι 
χωρίς προσωπικό. Τα µεγαλύτερα ποσοστά µισθωτών παρουσιάζονται στους απόφοιτους 
της ΑΣΠΑΙΤΕ και του ΤΕΙ Ηπείρου. Αντίθετα στους απόφοιτους των ΤΕΙ Σερρών και 
Κρήτης εµφανίζονται τα µεγαλύτερα ποσοστά αυτοαπασχολούµενων αποφοίτων.  

Τα αναλυτικά στατιστικά αποτελέσµατα των τεσσάρων κύριων κατηγοριών αποφοίτων 
(µισθωτοί, αυτοαπασχολούµενοι, άνεργοι, άεργοι) παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό 
πίνακα 2. Στις επόµενες ενότητες αναλύονται µία προς µία τέσσερις κατηγορίες. 
 
3.2.1 Μισθωτοί 
 
Αναλύοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των απασχολούµενων µισθωτών ένα ποσοστό 
19% των µισθωτών αµείβονται µε µισθούς µέχρι 800 ευρώ. Η µεγάλη πλειοψηφία τους 
(ποσοστό 74%) αµείβεται µε αποδοχές που κυµαίνονται από 801 έως 1500 ευρώ. Το 6% 
των αποφοίτων έχει αποδοχές άνω των 1500 ευρώ, ενώ µόνο το 1% αµείβεται µε 
περισσότερα από 2500 ευρώ. Εντυπωσιακές είναι οι διαφορές στις αποδοχές ανδρών και 
γυναικών µισθωτών όπου βρέθηκε ότι µόνο 12% των ανδρών έχει αποδοχές κάτω από 800 
ευρώ, ενώ το ποσοστό των γυναικών ανέρχεται σε 24%. Οι άνδρες απόφοιτοι έχουν 
ποσοστό 10% έναντι των γυναικών 3% για αµοιβές από 1500-2500, ενώ µόνον άνδρες 
απόφοιτοι έχουν µισθούς πάνω από 2500 ευρώ.  

Η µέση τιµή µισθών για το σύνολο του δείγµατος υπολογίστηκε στα 1150 ευρώ. Η µέση 
τιµή υπολογίστηκε θεωρώντας ως κεντρική τιµή της 1ης κατηγορίας αµοιβών τα 800 ευρώ 
και ως κεντρική τιµή της τελευταίας κατηγορίας αµοιβών τα 2850 ευρώ.  Η υψηλότερη 
µέση τιµή αποδοχών καταγράφεται στους µισθωτούς αποφοίτους του ΤΕΙ Αθήνας µε 1234 
ευρώ, ενώ η χαµηλότερη στους αποφοίτους του ΤΕΙ Θεσ/νίκης µε 1086 ευρώ.  

Γενικά οι πτυχιούχοι ΤΕΙ δείχνουν µέτρια ικανοποιηµένοι προς δυσαρεστηµένοι από τους 
µισθούς τους, αφού το 37% δήλωσε αρκετά ικανοποιηµένο από τις αποδοχές του, το 38% 
των αποφοίτων δήλωσε µέτρια ικανοποιηµένο και το 25% δήλωσε ελάχιστα ή λίγο 
ικανοποιηµένο. Αυτό ενισχύεται από το ότι το 41% των απασχολούµενων θα άλλαζε 
εργασία γιατί οι αποδοχές του δεν το ικανοποιούν. 
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Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το αποτέλεσµα ότι 42% των µισθωτών πτυχιούχων ΤΕΙ 
δηλώνει ότι το αντικείµενο εργασίας τους αντιστοιχεί πάρα πολύ µε τις σπουδές τους, 
αλλά και ότι ταυτόχρονα το 21% θεωρεί ότι η εργασία τους έχει ελάχιστη αντιστοιχία µε 
τις σπουδές τους. Ποσοστό 22% δηλώνει ότι αντιστοιχεί πολύ, το 11% δηλώνει µέτρια, 
ενώ µικρή αντιστοιχία δηλώνει το 5%. Η σύγκριση των ποσοστών ετεροαπασχόλησης 
µεταξύ αποφοίτων διαφορετικών ΤΕΙ πραγµατοποιήθηκε µε το δείκτη «αντιστοιχίας 
απασχόλησης µε σπουδές». Ο δείκτης αυτός ισούται µε:  
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όπου Pi είναι το πλήθος των αποφοίτων που δηλώνουν αντιστοιχία µε σπουδές στην i 
κατηγορία της πενταβάθµιας ποιοτικής κλίµακας. Ο υψηλότερος δείκτης, δηλαδή µεγάλη 
συνάφεια σπουδών και απασχόλησης, παρουσιάζεται στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στο ΤΕΙ Λαµίας και 
στο ΤΕΙ Αθήνας, ενώ ο χαµηλότερος στο ΤΕΙ Μεσολογγίου, Θεσσαλονίκης και ∆υτικής 
Μακεδονίας. Οι διαφορές αυτές µεταξύ των ΤΕΙ ίσως δικαιολογούνται από τις 
διαφορετικές ειδικότητες που προσφέρουν. Οι απόφοιτοι παρουσιάζονται κατά 
πλειοψηφία πολύ η πάρα πολύ ικανοποιηµένοι από το αντικείµενο της εργασίας τους 
(63%). Μόνο το 17% εκφράζουν µικρή ικανοποίηση. ∆εν παρατηρήθηκε καµία σηµαντική 
διαφορά στην ικανοποίηση από το αντικείµενο της εργασίας µεταξύ ανδρών και γυναικών. 
Περισσότερο ικανοποιηµένοι δηλώνουν οι απόφοιτοι της AΣΠΑΙΤΕ (73%), του ΤΕΙ 
Σερρών (66%) και των ΤΕΙ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ενώ µικρότερη αντίστοιχη 
ικανοποίηση δήλωσαν απόφοιτοι από το ΤΕΙ Ηπείρου (54%) και το ΤΕΙ Καβάλας (55%).  

Στη συνέχεια διερευνήθηκε η εργασιακή ένταξη των αποφοίτων µισθωτών και ο τρόπος 
εύρεσης της σηµερινής τους απασχόλησης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναµονής, 
κάποιοι επιδεικνύουν µεγαλύτερη κινητικότητα από άλλους για διάφορους λόγους. Μόνο 
µία µικρή µερίδα αποφοίτων βρίσκει απευθείας σταθερή απασχόληση στον πρωτεύοντα 
τοµέα της αγοράς εργασίας, στο δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα, λίγο πριν ή σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα από την αποφοίτησή του. 

Εξετάζοντας το σύνολο των αποφοίτων βρέθηκε ότι µόνο το 32% των µισθωτών δήλωσε 
ότι παραµένει στην ίδια πρώτη εργασία, ενώ το 68% έχει αλλάξει επαγγελµατικό χώρο. 
Από αυτούς που παραµένουν στην πρώτη τους δουλειά, 43% είναι άνδρες και 57% 
γυναίκες. ∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι ποσοστό 16% βρήκε αυτή την εργασία πριν την 
αποφοίτηση και το 23% κατά την αποφοίτηση. Και στην πρώτη και στη δεύτερη από τις 
παραπάνω κατηγορίες (59% και 67% αντίστοιχα) οι γυναίκες υπερτερούν. Από τη 
κατηγορία των µισθωτών που η σηµερινή απασχόληση δεν είναι η πρώτη υπολογίστηκε ο 
µέσος χρόνος αναµονής για την εύρεση της πρώτης εργασίας σε 9 µήνες για το συνολικό 
πληθυσµό, ενώ ανά φύλο είναι 12 µήνες για τους άνδρες και 7 µήνες για τις γυναίκες. 
Συνδυάζοντας τους µέσους χρόνους αναµονής των δύο κατηγοριών προκύπτει ότι ο  µέσος 
χρόνος αναµονής για την πρώτη εργασία στο σύνολο των µισθωτών αποφοίτων ΤΕΙ 
ανέρχεται στους 12 µήνες (16 µήνες για τους άνδρες και 10 µήνες για τις γυναίκες). Η 
διαφορά αυτή µπορεί να αποδοθεί στις στρατιωτικές υποχρεώσεις των ανδρών.  

Βρέθηκε ότι το µεγαλύτερο χρόνο αναµονής έχουν οι απόφοιτοι της ΑΣΠΑΙΤΕ, ενώ το 
µικρότερο οι απόφοιτοι του ΤΕΙ Σερρών. Οι χρόνοι αναµονής των κεντρικών ΤΕΙ είναι 
λίγο µικρότεροι, χωρίς ωστόσο οι διαφορές από τα περιφερειακά ΤΕΙ να είναι σηµαντικές. 
Στους άνδρες ο µεγαλύτερος χρόνος αναµονής παρουσιάζεται στους απόφοιτους του ΤΕΙ 
Ηπείρου, ενώ στις γυναίκες στις απόφοιτους του ΤΕΙ ∆υτικής. Μακεδονίας. 



Ο πιο σηµαντικός τρόπος εύρεσης της σηµερινής εργασίας από τους απασχολούµενους ως 
µισθωτοί ήταν µέσω διαγωνισµού (39%). Η εύρεση εργασίας από γνωριµίες (24%) και 
µέσω αγγελίας (16%) έπαιξαν επίσης σηµαντικό ρόλο. Το Γραφείο διασύνδεσης (1%), η 
πρακτική άσκηση (4%) και ο ΟΑΕ∆ (3%) έπαιξαν ασήµαντο ρόλο στην εύρεση της 
σηµερινής εργασίας των απασχολούµενων µισθωτών. Ενδιαφέρον είναι το εύρηµα ότι ένα 
µεγάλο ποσοστό 13% δήλωσε άλλο τρόπο από τους παραπάνω εύρεσης της σηµερινής 
απασχόλησης. Μελλοντική έρευνα χρειάζεται να διερευνήσει άλλους τρόπους που 
βοηθούν στην επαγγελµατική αποκατάσταση αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
 
3.2.2 Αυτοαπασχολούµενοι 
 
Η έρευνα κατέληξε στο ότι, 5-7 έτη µετά την αποφοίτηση, το 40% των αυτο-
απασχολούµενων έχουν ιδρύσει δική τους επιχείρηση, ενώ το 60% εργάζονται ως 
ελεύθεροι επαγγελµατίες. Τα µεγαλύτερα ποσοστά αυτοαπασχολούµενων καταγράφηκαν 
σε αποφοίτους του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (28%) και του ΤΕΙ Αθήνας (22%). Αντίθετα τα 
χαµηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν σε αποφοίτους του ΤΕΙ Ηπείρου (1%), της 
ΑΣΠΑΙΤΕ (3%) και των ΤΕΙ Λαµίας και Μεσολογγίου (4%). Η ικανοποίηση των 
αποφοίτων ΤΕΙ είναι µεγάλη από την απόφαση τους να δηµιουργήσουν τη δική τους 
επιχείρηση, αφού ποσοστό 36% δηλώνει πολύ ικανοποιηµένο και ποσοστό 50% δηλώνει 
αρκετά ικανοποιηµένο. Μόνο το 14% δήλωσε λίγο ή καθόλου ικανοποιηµένο. 

Το µεγαλύτερο ποσοστό 62% των αυτοαπασχολούµενων δήλωσαν ότι έχουν επιχείρηση 
που ξεκίνησαν µόνοι τους µετά την αποφοίτησή τους. Το 30%, των αυτοαπασχολουµένων 
αποφοίτων, δήλωσαν ότι απασχολούνται στην οικογενειακή επιχείρηση, ενώ 8% δήλωσε 
άλλο τρόπο δηµιουργίας της επιχείρησής τους. Το 78% των επιχειρήσεων απασχολεί 1-5 
άτοµα, ενώ 21% απασχολεί 6-50 άτοµα. Το 49% των αυτοαπασχολούµενων αποφοίτων 
δήλωσε ότι ενισχύθηκε από οικογενειακά κεφάλαια, το 13% από τραπεζικά δάνεια, το 
12% από κοινοτικά προγράµµατα ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας και το 26% έλαβε 
χρηµατοδότηση από άλλες πηγές. 
 
3.2.3 Άνεργοι 
 
Η πλειονότητα των ανέργων ανδρών είναι άγαµοι, ενώ ισχύει το αντίθετο για τις γυναίκες 
(το 62% των ανέργων γυναικών είναι έγγαµες). Το 91% των ανέργων δήλωσαν ότι έχουν 
τουλάχιστον µία εργασιακή εµπειρία στο παρελθόν, ενώ το 9% δήλωσαν ότι δεν έχουν 
εργαστεί ποτέ. Πάνω από το ένα τρίτο των ανέργων (35%) είναι στην ανεργία πάνω από 2 
χρόνια, το 18% 12-24 µήνες, το 20% 6-12 µήνες και το 27% τους τελευταίους 6 µήνες. Η 
µέση τιµή του χρόνου ανεργίας υπολογίστηκε στους 16 µήνες. Ένας ακριβέστερος 
υπολογισµός στον οποίο συνυπολογίστηκε ο χρόνος ανεργίας σε αυτούς που δεν έχουν 
εργαστεί ποτέ σε σχέση και µε το έτος αποφοίτησης, αναβιβάζει το µέσο χρόνο ανεργίας 
στους 24 µήνες. Από τους ανέργους µε εργασιακή εµπειρία κατά την ηµέρα της έρευνας το 
23% λάµβανε επίδοµα ανεργίας, ενώ το 77% όχι.  
Οι δύο κυριότεροι λόγοι που προβάλουν οι άνεργοι απόφοιτοι για την µη εύρεση 
απασχόλησης είναι η µεγάλη ανεργία στον τοµέα τους (36%) και η έλλειψη 
ικανοποιητικών διαδικασιών προώθησης στη αγορά εργασίας (21%). Κυρίαρχη θέση στις 
προσπάθειες των ανέργων για εύρεση εργασίας έχουν οι αγγελίες (23%), ακολουθούµενες 
από τον ΟΑΕ∆, ενώ η χρήση γνωριµιών και οι συµµετοχή σε διαγωνισµούς 
χρησιµοποιούνται εξ ίσου από το 40% των ανέργων αποφοίτων. Τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης 
και η Πρακτική Άσκηση δεν παίζουν σπουδαίο ρόλο στις προσπάθειες των ανέργων για 
εύρεση εργασίας, όταν µεσολαβήσουν αρκετά χρόνια από την αποφοίτησή τους. 



3.2.4 Άεργοι 
 
Η πλειονότητα των άεργων ανδρών είναι ανύπαντροι, ενώ ισχύει το αντίθετο για τις 
γυναίκες (84% των άεργων γυναικών είναι έγγαµες).  

Το 52% των άεργων ανδρών δήλωσαν ως αιτία τις περαιτέρω σπουδές, το 22% τις 
στρατιωτικές υποχρεώσεις και το 24% επικαλέσθηκαν άλλους λόγους. Στη περίπτωση των 
γυναικών κυρίως οι οικογενειακοί λόγοι (77%) τις κρατούν µακριά από την αναζήτηση 
εργασίας, ενώ µόνο το 12% δεν εργάζεται λόγω σπουδών και το 11% για άλλους λόγους.  
 
3.3 ∆ιαφορές µεταξύ ειδικοτήτων 
 
Γενικά οι γυναίκες απόφοιτοι υπερτερούν σε όλες τις ειδικότητες εκτός από την ειδικότητα 
των Μηχανικών και ΤΠΕ. Το µικρότερο ποσοστό ανδρών αποφοίτων καταγράφεται στην 
ειδικότητα της Πρόνοιας (88%) ακολουθούµενο από αυτό της Υγείας (83%). Το 
µεγαλύτερο ποσοστό ανδρών υπάρχει στην ειδικότητα ΤΠΕ (75%).  

Τη µεγαλύτερη µέση διάρκεια σπουδών παρουσιάζει η ειδικότητα ΤΠΕ (6,2), ενώ τη 
µικρότερη η ειδικότητα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (4,4). Οι ειδικότητες ΓΤΚΣ, ΥΓΕΙΑ, 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑ, ΤΕΤΡΟ∆ επιτυγχάνουν γενικά καλύτερες 
βαθµολογίες πτυχίου από ότι οι ειδικότητες ΤΠΕ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΓΕΩΠΟΝΙΑ και 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Επισηµαίνεται το υψηλό ποσοστό αριστούχων της 
ειδικότητας ΥΓΕΙΑ, αλλά και το µηδενικό αντίστοιχο ποσοστό  στην ειδικότητα ΤΠΕ.  

Πολύ υψηλά ποσοστά µεταπτυχιακών σπουδών καταγράφονται στους αποφοίτων των 
ειδικοτήτων ΓΚΤΣ και ΤΕΤΡΟ∆ (23% και 24% αντίστοιχα). Τα µικρότερα αντίστοιχα 
ποσοστά βρέθηκαν στις ειδικότητες ∆/Ο και ΤΕΧΝ/ΥΓ (9% και 6% αντίστοιχα).  

Επτά έως έντεκα έτη επτά µετά την αποφοίτηση παρατηρείται ότι οι ειδικότητες ΤΠΕ 
(97%), ΠΡΟΝΟΙΑ (96%) και ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (92%) παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά 
απασχόλησης, ενώ τα χαµηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη ΓΕΩΠΟΝΙΑ (82%), 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (84%) και ∆ΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (86%). 

Τα µεγαλύτερα ποσοστά µισθωτών έχουν οι ειδικότητες ΠΡΟΝΟΙΑ (92%) και ΤΠΕ 
(89%). Το µικρότερο ποσοστό µισθωτών εµφανίζεται στην ειδικότητα ΓΤΚΣ. Η ίδια 
ειδικότητα παρουσιάζει το µεγαλύτερο ποσοστό ελεύθερων επαγγελµατιών (27%). Υψηλά 
ποσοστά ελεύθερων επαγγελµατιών καταγράφονται επίσης και στις ειδικότητες ΤΕΤΡΟ∆ 
(17%) και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (15%). Τέλος τα υψηλότερα ποσοστά αυτοαπασχολούµενων µε 
προσωπικό παρουσιάζονται στις ειδικότητες ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (από 9%).  

Το µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται µεταξύ των αποφοίτων ειδικότητας 
Γεωπονίας (14%), ενώ αντίθετα το µικρότερο ποσοστό (µόλις 1%) εµφανίζεται στην 
ειδικότητα ΤΠΕ. Το µεγαλύτερο µέσο διάστηµα ανεργίας παρουσιάζεται στην ειδικότητα 
ΓΤΚΣ, ενώ το µικρότερο στην ειδικότητα ΤΠΕ. Οι ειδικότητες ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ εµφανίζουν µέσο χρόνο ανεργίας 16 µήνες, που είναι 
και η µέση τιµή όλων των ανέργων. Τα πλήρη αποτελέσµατα εργασιακής κατάστασης και 
απασχόλησης όλων των κατηγοριών αποφοίτων για κάθε κύρια ειδικότητα 
παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό Πίνακα 3. 
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Σχετικά µε την αντιστοιχία απασχόλησης µε σπουδές ανά ειδικότητα, οι ειδικότητες 
ΥΓΕΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ και ΠΡΟΝΟΙΑ έχουν την υψηλότερη συνάφεια 
σπουδών και αντικειµένου εργασίας. Η χαµηλότερη συνάφεια παρατηρείται στις 
ειδικότητες ΓΕΩΠΟΝΙΑ και ∆ΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Η ικανοποίηση από το 
αντικείµενο της εργασίας, όσον αφορά τους µισθωτούς, δεν παρουσιάζει σηµαντικές 
διαφορές µεταξύ ειδικοτήτων, η µεγαλύτερη ικανοποίηση βρέθηκε στις ειδικότητες 
ΥΓΕΙΑ, ΤΠΕ και ΓΚΤΣ, ενώ η χαµηλότερη στη ΓΕΩΠΟΝΙΑ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ (βλ. Πίνακα 4).  
 

Ειδικότητα Αντιστοιχία 
Σπουδών 

Ικανοποίηση 
από αντικείµενο 

Ικανοποίηση 
από αµοιβές 

ΓΕΩΠΟΝΙΑ 2,7 3,2 3,1 
ΓΤΚΣ 3,8 3,7 2,8 
∆/Ο 3,3 3,6 3,1 
ΠΡΟΝΟΙΑ 4,2 3,5 2,6 
ΤΕΧΝ/ΥΓ 4,3 3,3 2,6 
ΥΓΕΙΑ 4,4 3,8 2,8 
ΤΕΤΡΟ∆ 3,4 3,5 2,9 
ΜΗΧ 3,6 3,6 3,1 
ΤΠΕ 3,7 3,7 3,1 
Σύνολο 3,6 3,6 3,0 
min 2,7 3,2 2,6 
max 4,4 3,8 3,1 
Εύρος 1,7 0,6 0,5 

 
Πίνακας 4. ∆είκτες αντιστοιχίας σπουδών, ικανοποίησης από το αντικείµενο και ικανοποίησης    
από το ύψος αµοιβών ανά ειδικότητα 
 
3.4. ∆ιαφορές ειδικοτήτων και οµαδοποιήσεις 
 
Με χρήση Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών συνεξετάζοντας για τους µισθωτούς 
αποφοίτους τις µεταβλητές φύλο, βαθµός πτυχίου, µεταπτυχιακά, αντιστοιχία 
απασχόλησης µε σπουδές, ικανοποίηση από το αντικείµενο της εργασίας, ύψος αµοιβών 
και ικανοποίηση από τις αµοιβές προκύπτει ότι: 

§ Οι απόφοιτοι ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ χαρακτηρίζονται από µικρές τιµές αντιστοιχίας σπουδών 
µε εργασία και ικανοποίησης, καθώς και χαµηλές αµοιβές. 

§ Οι απόφοιτοι ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΤΕΤΡΟ∆ χαρακτηρίζονται από 
µέτριες τιµές αντιστοιχίας σπουδών, ικανοποίησης και αµοιβών. 

§ Στους απόφοιτους ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ και ΓΤΚΣ 
πλειοψηφούν οι γυναίκες και χαρακτηρίζονται από µέτριες προς καλές τιµές 
αντιστοιχίας σπουδών, ικανοποίησης και αµοιβών. 

§ Οι απόφοιτοι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ και ΤΠΕ είναι κυρίως άνδρες και χαρακτηρίζονται από 
µέτριες προς καλές τιµές αντιστοιχίας σπουδών µε εργασία και ικανοποίησης, καθώς 
και από καλύτερες αµοιβές. 

Η Ανάλυση σε Οµάδες στο σύνολο του πληθυσµού µε βάση τα γενικά χαρακτηριστικά 
(φύλο, τύπος Λυκείου, διάρκεια σπουδών, µεταπτυχιακά και εργασιακή κατάσταση) 
υποδεικνύει το χωρισµό των ειδικοτήτων στις παρακάτω τρεις οµάδες: 

 



§ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΤΠΕ 

§ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΥΓΕΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

§ ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΓΤΚΣ, ∆ΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΕΤΡΟ∆ 

Η Ανάλυση σε Οµάδες στους µισθωτούς µε βάση τα χαρακτηριστικά απασχόλησης (φύλο, 
βαθµός πτυχίου, µεταπτυχιακά, αντιστοιχία απασχόλησης µε σπουδές, ικανοποίηση από το 
αντικείµενο της εργασίας, ύψος αµοιβών και ικανοποίηση από τις αµοιβές) υποδεικνύει το 
χωρισµό των ειδικοτήτων στις παρακάτω τρεις οµάδες: 

§ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΤΠΕ, ∆ΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΕΤΡΟ∆ 

§ ΓΕΩΠΟΝΙΑ 

§ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΥΓΕΙΑ, ΓΤΚΣ 
 

4. Προσδιοριστικοί παράγοντες χαρακτηριστικών σπουδών και επαγγελµατικής ένταξης  
 
Βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες για τον έλεγχο των ερµηνευτικών υποθέσεων 
αποτελούν: ο βαθµός πτυχίου, η διάρκεια σπουδών, η πραγµατοποίηση ή όχι 
µεταπτυχιακών σπουδών, η απόκτηση ή µη τέκνων, το φύλο, η ηλικία, ο επιστηµονικός 
κλάδος σπουδών. 

Μετά από διάφορες παλινδροµήσεις που έγιναν µε τη χρήση των παραπάνω βασικών 
προσδιοριστικών παραγόντων, προέκυψαν ως στατιστικά σηµαντικές µεταβλητές για την 
εύρεση απασχόλησης µόνο η πραγµατοποίηση µεταπτυχιακών σπουδών και το φύλο 
Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι οι απόφοιτοι που έχουν πραγµατοποιήσει µεταπτυχιακές 
σπουδές είναι περισσότερο πιθανόν να βρουν απασχόληση σε σχέση µε εκείνους που δεν 
έχουν πραγµατοποιήσει µεταπτυχιακές σπουδές, ενώ οι άνδρες απόφοιτοι είναι 
περισσότερο πιθανό να βρουν απασχόληση σε σχέση µε τις γυναίκες απόφοιτους. 

Η µεταβλητή είδος απασχόλησης ερµηνεύεται ικανοποιητικά από το βαθµό πτυχίου, το 
φύλο, την ηλικία και τον επιστηµονικός κλάδο σπουδών. 

Από το στατιστικό έλεγχο υποθέσεων εργασίας για τους προσδιοριστικούς παράγοντες της 
αυτοαπασχόλησης, βρέθηκε ότι ο βαθµός πτυχίου, το φύλο, η ηλικία και ο επιστηµονικός 
κλάδος είναι οι µεταβλητές που ερµηνεύουν την αυτοαπασχόληση. Πρακτικά, αυτό 
σηµαίνει ότι οι απόφοιτοι µε βαθµό πτυχίου «καλώς» είναι περισσότερο πιθανόν να είναι 
αυτοαπασχολούµενοι σε σχέση µε αυτούς µε βαθµό πτυχίου «άριστα». Επίσης, οι άνδρες 
απόφοιτοι είναι περισσότερο πιθανόν να είναι αυτοαπασχολούµενοι σε σχέση µε τις 
γυναίκες αποφοίτους, ενώ όσο µεγαλύτερος είναι ο απόφοιτος τόσο πιθανότερο είναι να 
είναι αυτοαπασχολούµενος. Τέλος από τη διερεύνηση του επιστηµονικού κλάδου 
προκύπτει ότι οι απόφοιτοι των κλάδων ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΓΤΚΣ, ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΤΕΤΡΟ∆ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ είναι 
περισσότερο πιθανόν να ασχοληθούν µε το ελεύθερο επάγγελµα σε σχέση µε τους 
αποφοίτους του κλάδου ΤΠΕ. 

Η µεταβλητή χρόνος εύρεσης απασχόλησης των αποφοίτων ερµηνεύεται ικανοποιητικά 
από τη διάρκεια σπουδών, την απόκτηση τέκνων και τον επιστηµονικό κλάδο σπουδών. 

Η µεταβλητή ύψος αµοιβών των αποφοίτων εξαρτάται από προσδιοριστικούς παράγοντες, 
όπως το φύλο, η πραγµατοποίηση µεταπτυχιακών σπουδών, η απόκτηση τέκνων και ο 
επιστηµονικός κλάδος σπουδών των αποφοίτων. Ερµηνεύοντας το προηγούµενο 
αποτέλεσµα συµπεραίνουµε οι άνδρες απόφοιτοι είναι περισσότερο πιθανό να έχουν 
υψηλές αποδοχές σε σχέση µε τις γυναίκες αποφοίτους, οι απόφοιτοι µε τέκνα είναι 



πιθανότερο να λαµβάνουν υψηλές αποδοχές από αυτούς χωρίς τέκνα και οι απόφοιτοι που 
έχουν πραγµατοποιήσει µεταπτυχιακές σπουδές είναι περισσότερο πιθανόν να βρίσκονται 
σε υψηλά κλιµάκια αποδοχών από αυτούς που δεν έχουν πραγµατοποιήσει µεταπτυχιακές 
σπουδές. Τέλος από τη διερεύνηση του επιστηµονικού κλάδου προκύπτει ότι οι απόφοιτοι 
των κλάδων ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΤΡΟ∆ και 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ είναι περισσότερο πιθανόν να λαµβάνουν χαµηλότερες αποδοχές σε σχέση 
µε τους αποφοίτους του κλάδου ΤΠΕ, ενώ µε τους άλλους επιστηµονικούς κλάδους δεν 
προκύπτουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές. 

Τέλος, από τους προσδιοριστικούς παράγοντες που τοποθετήθηκαν στο µοντέλο, 
στατιστικά σηµαντικές µεταβλητές προκύπτουν ο βαθµός πτυχίου, η πραγµατοποίηση 
µεταπτυχιακών σπουδών, η απόκτηση τέκνων και ο επιστηµονικός κλάδος σπουδών και 
συνεπώς ερµηνεύουν ικανοποιητικά την εξαρτηµένη µεταβλητή βαθµός αντιστοιχίας 
αντικειµένου εργασίας µε σπουδές.  
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