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Περίληψη 
 

Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα, παρά την ύπαρξη υψηλών ρυθµών 

ανάπτυξης την τελευταία δεκαετία, σε συνδυασµό µε την ολοένα και αυξανόµενη πίεση 

για αξιολόγηση των πανεπιστηµίων, έχουν αναγάγει σε ζήτηµα µείζονος σηµασίας τη 

µετάβαση των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας.  

Σύγχρονες έρευνες (ΕΣΥΕ, ΕΚΚΕ, ΚΕΠΕ, Γραφεία ∆ιασύνδεσης 

Πανεπιστηµίων) καταδεικνύουν ότι οι πτυχιούχοι των ΑΕΙ αντιµετωπίζουν ιδιαίτερες 

δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας (υψηλό ποσοστό ανεργίας, µεγάλο χρονικό 

διάστηµα για την εξεύρεση εργασίας µετά την αποφοίτηση).  

Ωστόσο, καταγράφονται επιµέρους διαφοροποιήσεις µεταξύ των πτυχιούχων 

διαφόρων επιστηµονικών πεδίων: οι πτυχιούχοι πολυτεχνικών σχολών παρουσιάζουν 

χαµηλά ποσοστά ανεργίας και χρειάζονται βραχύ χρονικό διάστηµα για την εξεύρεση 

της πρώτης εργασίας. Αντιθέτως, υψηλά ποσοστά ανεργίας και µακρύ χρονικό διάστηµα 

αναµονής (πολλές φορές πάνω από δύο χρόνια) για την εξεύρεση εργασίας 

αντιµετωπίζουν οι πτυχιούχοι ανθρωπιστικών επιστηµών, φυσικής αγωγής και 

παιδαγωγικών σπουδών.  

Η µετάβαση στην αγορά εργασίας και η επαγγελµατική σταδιοδροµία δεν 

εξαρτώνται µόνο από την παρεχόµενη εκπαίδευση, αλλά (κυρίως) από ένα σύνολο εξω-

εκπαιδευτικών παραγόντων όπως η ύπαρξη κοινωνικού κεφαλαίου, οι ακαµψίες της 

αγοράς εργασίας, η ύπαρξη κατοχυρωµένων επαγγελµατικών δικαιωµάτων, η άνιση 

κατανοµή οργανωτικών πόρων των διαφόρων επαγγελµατικών οµάδων..  

Η πλειοψηφία των πτυχιούχων επιθυµεί να απασχοληθεί στο δηµόσιο τοµέα, 

ενώ ένας σηµαντικός αριθµός πτυχιούχων (π.χ., πολυτεχνικών σχολών)  που εργάζονται 

ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, είναι ουσιαστικά «οιονεί µισθωτοί»: εργάζονται µε 

σύµβαση έργου σε έναν και µόνο εργοδότη (εξαρτηµένη εργασία).  



 3

Τέλος, καταγράφονται σηµαντικές προσπάθειες εµπέδωσης της έννοιας της 

επιχειρηµατικότητας στα προγράµµατα σπουδών αρκετών πανεπιστηµιακών τµηµάτων 

και διασύνδεσης των αποφοίτων µε βασικούς µηχανισµούς και θεσµούς της αγοράς 

εργασίας µέσω των γραφείων διασύνδεσης και σταδιοδροµίας. 
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  Η παρούσα µελέτη για τη µετάβαση των πτυχιούχων ελληνικών ΑΕΙ στην 

αγορά εργασίας σκοπεύει να περιγράψει τις βασικές τάσεις της τελευταίας 

δεκαπενταετίας, να ερµηνεύσει τους παράγοντες που ενδεχοµένως δυσχεραίνουν την 

εν λόγω µετάβαση και να αναδείξει βέλτιστες πρακτικές για την οµαλότερη µετάβαση 

των πτυχιούχων στον κόσµο της εργασίας.  

Τα παρουσιαζόµενα στοιχεία αντλήθηκαν από µία σειρά πηγών: στατιστικές 

υπηρεσίες (στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση), σηµαντικές µελέτες για τη 

µετάβαση των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας και την επαγγελµατική κατάστασή 

τους (όπως του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και του Κέντρου 

Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών), καθώς και εξειδικευµένες µελέτες για 

την επαγγελµατική κατάσταση συγκεκριµένων πτυχιούχων ανά γνωστικό αντικείµενο 

και σχολή αποφοίτησης (έρευνες γραφείων διασύνδεσης και επαγγελµατικών 

συλλόγων).  

Συγκεκριµένα, παρουσιάζονται στοιχεία και δεδοµένα (βλ. επιµέρους 

οµότιτλα κεφάλαια) για την αγορά εργασίας στην Ελλάδα την περίοδο 1990-2005 

(κεφάλαιο 2), την επαγγελµατική κατάσταση και τη µετάβαση των πτυχιούχων 

πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας (κεφάλαιο 3) µε επικέντρωση 

στους πτυχιούχους σχολών οικονοµίας και διοίκησης, πολυτεχνικών σχολών, σχολών 

κοινωνικών σπουδών και γεωπονικών σπουδών, καθώς και για τη διασύνδεση των 

πανεπιστηµίων µε την αγορά εργασίας, εστιάζοντας στο ρόλο των γραφείων 

διασύνδεσης και την επιχειρηµατικότητα στα προγράµµατα σπουδών αλλά και την 

πρακτική των πανεπιστηµίων (κεφάλαιο 4). 

 Τέλος, παρατίθενται τα βασικά συµπεράσµατα της εργασίας (κεφάλαιο 5) και 

κάποιες βασικές προτάσεις πολιτικής (κεφάλαιο 6). 
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2. Αγορά εργασίας στην Ελλάδα (1990-2005) 
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Η σηµασία της αγοράς εργασίας και των σχετικών παραγόντων που την επηρεάζουν 

έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας και ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση ως ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα του δηµοσίου διαλόγου. Επίσης, τα 

θέµατα της απασχόλησης και της αγοράς εργασίας συγκροτούν κύρια πεδία άσκησης 

µεταρρυθµιστικών προσπαθειών για την επίτευξη του στόχου της «πιο 

ανταγωνιστικής και δυναµικής οικονοµίας της γνώσης στον κόσµο, ικανής για βιώσιµη 

οικονοµική ανάπτυξη και µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας καθώς και 

µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή» (διαδικασία Λισαβόνας) στο ευρωπαϊκό επίπεδο1. 

 Οι επιδόσεις των κρατών-µελών στο πεδίο της αγοράς εργασίας (επιδίωξη 

αύξησης της απασχόλησης, µείωση της ανεργίας, ευελιξία θεσµικών ρυθµίσεων) 

θεωρούνται ακόµα περισσότερο σηµαντικές λόγω της αλληλεπίδρασης µε µία σειρά 

κοινωνικοοικονοµικών φαινοµένων σε περιφερειακό αλλά και παγκόσµιο επίπεδο: 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας από τη συµµετοχή νέων χωρών στο παγκόσµιο 

εµπόριο και τις επενδυτικές ροές (π.χ., Κίνα, Ινδία, Νοτιοανατολική Ασία), όξυνση 

του δηµογραφικού προβλήµατος των αναπτυγµένων χωρών και αµφισβήτηση της 

οικονοµικής βιωσιµότητας του κοινωνικού κράτους και ιδιαίτερα των 

αναδιανεµητικών συνταξιοδοτικών συστηµάτων.  

 Ταυτόχρονα, η σηµασία που αποκτά η απασχόληση τόσο για την 

ανταγωνιστικότητα όσο και για την άµβλυνση επιµέρους προβληµάτων (π.χ., 

αποφυγή της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού) έχει συµβάλει στην 

«αναβάθµιση» των σχετικών επιδόσεων ως κριτήριο µίας σειράς θεσµών. Θεσµοί 

κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής αξιολογούνται και αµφισβητούνται µε 

κριτήριο τις επιδράσεις τους στην απασχόληση (κατ’ επέκταση και στα 

                                                 
1 Βλέπε χαρακτηριστικά European Commission (2000, 2006a, 2006b) καθώς και Ministry of Economy 
and Finance (2005). 
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αλληλεξαρτώµενα πεδία όπως το ζήτηµα της βιωσιµότητας της κοινωνικής 

ασφάλισης). Το πανεπιστήµιο και γενικότερα οι εκπαιδευτικοί θεσµοί τίθενται στο 

επίκεντρο των σχετικών αξιολογήσεων, τόσο στις επιµέρους δηµόσιες συζητήσεις 

όσο και στην ηµερήσια διάταξη των διεθνών οργανισµών (ΟΟΣΑ, ∆ΝΤ, ∆ιεθνές 

Γραφείο Εργασίας) και των περιφερειακών ενοποιήσεων (Ευρωπαϊκή Ένωση). 

 Η εξέταση των στοιχείων για τη µετάβαση των πτυχιούχων στην αγορά 

εργασίας δεν µπορεί να γίνει χωρίς να ληφθούν υπόψη οι γενικότερες εξελίξεις στον 

κόσµο της εργασίας. Η εξέλιξη βασικών µακροοικονοµικών µεγεθών και µεταβλητών 

της αγοράς εργασίας προσδιορίζουν το γενικότερο πλαίσιο εντός του οποίου τα 

πανεπιστήµια καλούνται να συµβάλλουν στην οµαλή µετάβαση των αποφοίτων τους 

προς την επαγγελµατική αποκατάσταση. 
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2.1. Οικονοµική µεγέθυνση και ανεργία στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, 1990-2005 
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Η εξέταση των µακροοικονοµικών µεγεθών της οικονοµικής µεγέθυνσης και της 

ανεργίας την τελευταία δεκαπενταετία στην Ελλάδα αναδεικνύει τάση 

σταθεροποίησης της ανεργίας σε διψήφια ποσοστά (10-11%) παρά τη θετική 

οικονοµική µεγέθυνση (βλ. και ∆ιάγραµµα 2.1 στην επόµενη σελίδα). 

Αναλυτικότερα, την περίοδο 1990-2000, η ανεργία αυξάνεται από το 6,4% στο 

11,3%, όταν στην ΕΕ των 15 (µε εξαίρεση την περίοδο 1993-1996, κατά την οποία 

κυµαίνεται στο 10%), δεν ξεπερνά το 8%. Την περίοδο 2001-2005, η ανεργία στην 

Ελλάδα δείχνει τάση σταθεροποίησης γύρω στο 10%, ενώ στην ΕΕ-15 συνεχίζει να 

κυµαίνεται στο 8% (βλ. Πίνακα 2.1). Το 2004, στην Ελλάδα, ο συνολικός αριθµός 

των ανέργων ήταν 527222 άτοµα (βλ. ΠΑΕΠ: 2004). 

 

Πίνακας 2.1. Ανεργία στην  Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία: 
1991-2005 
(ποσοστό % επί του εργατικού δυναµικού) 
Χώρες 1991-2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Ελλάδα 9,5 10,8 10,3 9,7 10,5 10,0* 
Ην. Βασίλειο 7,9 5,0 5,1 4,9 4,7 4,6 
Ιρλανδία 11,1 4,0 4,5 4,7 4,5 4,3 
Ισπανία 16,0 10,8 11,5 11,5 11,0 9,2 
Πορτογαλία 5,6 4,0 5,0 6,3 6,7 7,6 
Σουηδία 7,6 4,9 4,9 5,6 6,3 6,3* 
Φιλανδία 12,5 9,1 9,1 9,0 8,8 8,4 
ΕΕ-15 9,2 7,3 7,6 8,0 8,1 7,9 
Τουρκία 7,5 8,3 10,3 10,5 10,3 10,3* 
*Προσωρινά στοιχεία 
Πηγή: Eurostat (http://epp.eurostat.cec.eu.int ) 
 

 Την ίδια χρονική περίοδο (1990-2005) της σταθεροποίησης της ανεργίας σε 

υψηλά ποσοστά (8-10%) στην Ελλάδα και την ΕΕ-15, επιµέρους χώρες ακολουθούν 

διαφορετικές τροχιές. Χώρες του αγγλοσαξονικού µοντέλου (Ιρλανδία, Ην. 

Βασίλειο), αλλά και του σκανδιναβικού (Φιλανδία), καταγράφουν σηµαντική µείωση 

της ανεργίας την περίοδο 1990-2005. Η ανεργία στην Ιρλανδία µειώνεται από το 
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13,4% το 1990 στο 4,3% το 2005, στο Ην. Βασίλειο σηµειώνεται µείωση της 

ανεργίας από το επίπεδο του 8-10% της περιόδου 1991-1993 στο 4,6% το 2005, ενώ 

η Φιλανδία καταφέρνει να περιορίσει την ανεργία της τάξης του 16% των ετών 1993-

1994 στο 8,4% το 2005.  

 

∆ιάγραµµα 2.1. Οικονοµική µεγέθυνση (ετήσια µεταβολή ΑΕΠ) και ανεργία 
στην Ελλάδα, 1990-2005  

 

Η αναλυτικότερη εξέταση των στοιχείων για την οικονοµική µεγέθυνση στην 

Ελλάδα και στις χώρες της ΕΕ-15 τα τελευταία χρόνια, καταδεικνύει ένα, εκ πρώτης 

όψεως, παράδοξο: παρότι η Ελλάδα καταγράφει τα τελευταία χρόνια (1996-2005) 

υψηλότερους ρυθµούς µεγέθυνσης, εντούτοις η ανεργία δεν µειώνεται. Μάλιστα, την 

περίοδο 2000-2005, ο ετήσιος ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης της ελληνικής 

οικονοµίας είναι σχεδόν τριπλάσιος της ΕΕ-15 (βλ. και Πίνακα 2.2 στην επόµενη 

σελίδα). 
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Πίνακας 2.2. Οικονοµική µεγέθυνση στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
την Τουρκία: 2000-2005 
(ετήσια ποσοστιαία % µεταβολή του ΑΕΠ σε σταθερές τιµές 2000) 
Χώρες 1991-2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Ελλάδα 2,3 4,6 3,8 4,6 4,7 3,5* 
Ην. Βασίλειο 2,5 2,2 2,0 2,5 3,2 1,6 
Ιρλανδία 7,1 6,2 6,1 4,4 4,5 4,4* 
Ισπανία 2,8 3,5 2,7 3,0 3,1 3,4* 
Πορτογαλία 2,9 2,0 0,5 -1,1 1,2 0,4* 
Σουηδία 2,0 1,1 2,0 1,7 3,7 2,5* 
Φιλανδία 1,8 1,0 2,2 2,4 3,6 2,1 
ΕΕ-15 2,2 1,9 1,1 1,0 2,3 1,4 
Τουρκία 3,6 -7,5 7,9 5,8 8,9 5,0* 
*Προσωρινά στοιχεία 
Πηγή: Eurostat (http://epp.eurostat.cec.eu.int ) 
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2.2. Απασχόληση και ανεργία στην Ελλάδα: επιµέρους δείκτες 
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Η αύξηση της απασχόλησης (εργαζόµενοι ηλικίας 15-64 ετών ως ποσοστό του 

συνολικού πληθυσµού της ίδιας ηλικιακής οµάδας) αποτελεί έναν από τους 

βασικότερους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας, δεδοµένης της σηµασίας της 

για την οικονοµική µεγέθυνση, την οικονοµική βιωσιµότητα των κοινωνικο-

ασφαλιστικών συστηµάτων και την επίτευξη κοινωνικής συνοχής (“workfare”). 

 Τα διαθέσιµα στοιχεία για την Ελλάδα και την ΕΕ-15 (1993-2004, βλ. και 

Πίνακα 2.3) φανερώνουν ότι η χώρα µας έχει σηµειώσει διαχρονικά πρόοδο, αυξά-

νοντας την απασχόληση κατά 5,7 ποσοστιαίες µονάδες την περίοδο 1993-2004 (από 

53,7% το 1993 στο 59,4% το 2004). Ωστόσο, η Ελλάδα υπολείπεται των σχετικών 

επιδόσεων τόσο της ΕΕ-15 (64,7% το 2003) όσο και χωρών που το 1993 είχαν 

µικρότερη απασχόληση: χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η Ισπανία που αύξησε την 

απασχόληση από 46,6% το 1993 στο 66,3% το 2004. Εντυπωσιακό είναι και το 

παράδειγµα της Ιρλανδίας που αύξησε το δείκτη απασχόλησης από το 51,7% το 1993 

στο 66,3% το 2004. 

  

Πίνακας 2.3. ∆είκτης συνολικής απασχόλησης* στην Ελλάδα και επιλεγµένες 
χώρες, 1993-2004 
Χώρες 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Ελλάδα 53,7 54,2 54,7 55,0 55,1 56,0 55,9 56,5 56,3 57,5 58,7 59,4 
Ην. 
Βασίλειο 

67,4 67,9 68,5 69,0 69,9 70,5 71,0 71,2 71,4 71,3 71,5 71,6 

Ιρλανδία 51,7 53,0 54,4 55,4 57,6 60,6 63,3 65,2 65,8 65,5 65,5 66,3 
Ισπανία 46,6 46,1 46,9 47,9 49,5 51,3 53,8 56,3 57,8 58,5 59,8 61,1 
Πορτογαλία 65,1 64,1 63,7 64,1 65,7 66.8 67,4 68,4 69,0 68,8 68,1 67,8 
Σουηδία 71,3 70,2 70,9 70,3 69,5 70,3 71,7 73,0 74,0 73,6 72,9 72,1 
Φιλανδία 61,0 60,3 61,6 62,4 63,3 64,6 66,4 67,2 68,1 68,1 67,7 67,6 
ΕΕ-15 60,1 59,8 60,1 60,3 60,7 61,4 62,5 63,4 64,0 64,2 64,3 64,7 
Τουρκία        48,8 47,8 46,9 45,8 46,1 
*Συµµετοχή εργαζοµένων ηλικίας 15-64 ετών στο σύνολο της αντίστοιχης ηλικιακής οµάδας 
του πληθυσµού 
Πηγή: Eurostat (http://epp.eurostat.cec.eu.int ) 
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 Η παρατηρούµενη απόκλιση των δεικτών απασχόλησης µεταξύ της Ελλάδας 

και της ΕΕ-15 αντανακλά κυρίως το συγκριτικά πολύ µικρότερο ποσοστό 

απασχόλησης των γυναικών και της ηλικιακής οµάδας 55-64 ετών. Η απασχόληση 

των γυναικών, αν και σηµείωσε στην Ελλάδα αύξηση από 36,6% το 1993 στο 45,2% 

το 2004, παραµένει η χαµηλότερη (µαζί µε την Ιταλία) µεταξύ των κρατών µελών της 

ΕΕ-15 (56,8% το 2004). Είναι δε χαµηλότερη ακόµα και σε σύγκριση µε χώρες του 

τελευταίου κύµατος διεύρυνσης της ΕΕ, όπως η Σλοβακία (50,9%: 2004) και η 

Ουγγαρία (50,7%)2.  

Επίσης, αρνητικά συµβάλλει και ο χαµηλότερος συγκριτικά δείκτης 

απασχόλησης των γηραιότερων (συµµετοχή ηλικιακής οµάδας 55-64 ετών). Η 

συµµετοχή των γηραιότερων παραµένει σταθερή καθ’ όλη την περίοδο 1993-2004 

κοντά στο 40% (39,4% το 2004), χωρίς όµως να αποκλίνει σηµαντικά από το µέσο 

όρο της ΕΕ-15 (42,5% το 2004). Ωστόσο, στην ΕΕ-15, η απασχόληση της 

συγκεκριµένης ηλικιακής οµάδας παρουσίασε αύξηση κατά 6,8 ποσοστιαίες µονάδες 

(από 35,7% το 1993 στο 42,5% το 2004). Επιµέρους θετικά παραδείγµατα αύξησης 

της απασχόλησης της οµάδας των γηραιότερων καταγράφονται στην Ισπανία (από 

34,5% το 1993 στο 41,3% το 2004), την Ιρλανδία (από 38,5% στο 49,5%) και την 

Φιλανδία (από 34,8% στο 50,9%)3.  

Οφείλουµε δε να επισηµάνουµε ότι η σταθεροποίηση του ποσοστού 

απασχόλησης των γηραιότερων στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία συµβαδίζει µε 

την εκτιµώµενη µέση ηλικία αποχώρησης των εργαζοµένων από την αγορά 

                                                 
2 EU Labour Force Survey (http://epp.eurostat.eu.int ). 
3 EU Labour Force Survey (http://epp.eurostat.eu.int ). Σε όρους βέβαια full-time equivalent 
employment rates, η Ελλάδα ήταν πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό µέσο όρο, δεδοµένης και της µικρής 
συµµετοχής της µερικής απασχόλησης. 
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εργασίας4. Η µέση ηλικία αποχώρησης στην Ελλάδα υπολογίζεται στα 59,5 έτη το 

2004 (σηµειώνοντας µάλιστα πτώση σε σχέση µε τα 61,3 έτη για το 2002 και τα 62,7 

έτη για το 2003)5. Αντιθέτως, η µέση ηλικία αποχώρησης στην ΕΕ-15 καταγράφει 

αύξηση από τα 60,3 έτη το 2001 στα 61 έτη το 2004.  

∆εδοµένης της υψηλής ανεργίας στη χώρα µας και της σταθεροποίησής της σε 

διψήφια ποσοστά και πάνω από το µέσο όρο της ΕΕ-15, τα επιµέρους στοιχεία για 

την ανεργία αποκτούν ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία τόσο για τη µελέτη του 

φαινοµένου όσο και για την αξιολόγηση των εφαρµοζόµενων πολιτικών. Τα πλέον 

ανησυχητικά στοιχεία είναι η µακροχρόνια ανεργία6 και η ανεργία των νέων. 

Η µακροχρόνια ανεργία αντανακλά διαρθρωτικές και δοµικές αδυναµίες όλων 

των εµπλεκόµενων θεσµών (συστηµάτων οικονοµικής πολιτικής και κοινωνικής 

πολιτικής, εκπαιδευτικών συστηµάτων, συστηµάτων κατάρτισης και διευκόλυνσης 

της µετάβασης στην απασχόληση), καθώς και διαρθρωτικές αδυναµίες του 

παραγωγικού προτύπου της χώρας. 

Συγκεκριµένα, η µακροχρόνια ανεργία στην Ελλάδα ήταν η υψηλότερη στην 

ΕΕ-15 το 2004 (5,6 έναντι 3,4 στην ΕΕ-15) και παρουσιάζει τάση αύξησης τα 

τελευταία δέκα χρόνια (1994-2004), σε αντίθεση µε την τάση µείωσης στις υπόλοιπες 

χώρες της ΕΕ-15 (βλ. και Πίνακα 2.4). Είναι δε χαρακτηριστικό ότι στο αναφερόµενο 

χρονικό διάστηµα παρουσιάζεται σηµαντική µείωση της µακροχρόνιας ανεργίας σε 

χώρες που το 1994 είχαν πολύ υψηλότερα ποσοστά (π.χ., Ιρλανδία, Ισπανία). 

 

                                                 
4 Η µέση ηλικία αποχώρησης των εργαζοµένων από την αγορά εργασίας υπολογίζεται στη βάση ενός 
µοντέλου πιθανοτήτων στη βάση των αλλαγών του δείκτη του ενεργού πληθυσµού σε ετήσια βάση και 
για κάθε ηλικία ξεχωριστά (βλ. αναλυτικότερα  EU Labour Force Survey : http://epp.eurostat.eu.int ). 
5 EU Labour Force Survey (http://epp.eurostat.eu.int ). 
6 Μακροχρόνια θεωρείται η ανεργία που διαρκεί 12 ή και περισσότερους µήνες. 
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Πίνακας 2.4. ∆είκτης µακροχρόνιας ανεργίας* στην Ελλάδα και επιλεγµένες 
χώρες, 1994-2004 
Χώρες 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Ελλάδα 4,4 4,6 5,2 5,3 5,8 6,5 6,2 5,5 5,3 5,3 5,6 
Ην. Βασίλειο 4,1 3,5 3,1 2,5 1,9 1,7 1,4 1,3 1,1 1,1 1,0 
Ιρλανδία 9,2 7,6 7,0 5,6 3,9 2,4 1,6 1,3 1,4 1,6 1,6 
Ισπανία 11,0 10,5 9,6 8,9 7,7 5,9 4,8 3,9 3,9 3,9 3,5 
Πορτογαλία 2,6 3,1 3,3 3,2 2,2 1,8 1,7 1,5 1,7 2,2 3,0 
Σουηδία 2,3 2,3 2,7 3,1 2,6 1,9 1,4 1,0 1,0 1,0 1,2 
Φιλανδία    4,9 4,1 3,0 2,8 2,5 2,3 2,3 2,1 
ΕΕ-15 5,0 4,9 4,9 4,8 4,4 3,9 3,4 3,1 3,1 3,3 3.4 
Τουρκία       1,4 1,8 3,1 2,5 4,0 
* Ποσοστό ανέργων για 12 και παραπάνω µήνες στο σύνολο του ενεργού πληθυσµού 
Πηγή: Eurostat (http://epp.eurostat.cec.eu.int ) 
 

 Η µακροχρόνια ανεργία –όπως άλλωστε και η ανεργία γενικά—στην Ελλάδα 

χαρακτηρίζεται από µία ιδιαίτερη υπεραντιπροσώπευση των γυναικών. Η Ελλάδα 

παρουσιάζει το µεγαλύτερο ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας των γυναικών (9,4%) το 

2004 σε όλη την ΕΕ-15 (4%). Μάλιστα, στην Ελλάδα, καταγράφεται αύξηση σε 

σχέση µε το 1994 (7,7%). Αντιθέτως, η µεγαλύτερη αναλογικά µείωση του σχετικού 

δείκτη  την περίοδο 1994-2004, καταγράφεται στην Ισπανία (από 15,7% στο 5,3%), 

την Ιρλανδία (από 8,7% στο 1,0%) και τη Φιλανδία (από 5% το 1997 στο 2% το 

2004). 

 Οφείλουµε δε να τονίσουµε ότι η δια βίου κατάρτιση, που θεωρείται ένα από 

τα σηµαντικότερα «εργαλεία» για τη µείωση της µακροχρόνιας ανεργίας, έχει µικρή 

ως ελάχιστη διάδοση στην Ελλάδα συγκριτικά µε την ΕΕ-15. Σύµφωνα µε στοιχεία 

της περιόδου 1994-2005 για το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που 

συµµετείχαν σε κάποια δραστηριότητα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, µόνο το 1,8% 

στην Ελλάδα δηλώνει ότι είχε σχετική εµπειρία (στοιχεία 2005). Αντιθέτως, το 
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αντίστοιχο ποσοστό στην Ισπανία ανέρχεται στο 12,1%, 8% στην Ιρλανδία, 29,1% 

στο Ην. Βασίλειο, 24,8% στη Φιλανδία και 34,7% στη Σουηδία7.     

Η ανεργία των νέων είναι συστηµατικά υψηλότερη της συνολικής ανεργίας 

και αποτελεί το σηµαντικό δείκτη για τις δυσκολίες µετάβασης από την εκπαίδευση 

στην αγορά εργασίας. Σύµφωνα µε επεξεργασία στοιχείων της ΕΣΥΕ για την ετήσια 

ανεργία (Κρητικίδης, 2006), το ποσοστό για τους νέους ηλικίας 15-29 ετών 

κυµαίνεται πάνω από 20%  την περίοδο 1992-2002 (φθάνοντας το ανώτερο ποσοστό 

το 1996 και 1999-24,3%) και ακολούθησε µια πτωτική πορεία την περίοδο 2003-

2005 (19,5% το 2003, 20,1% το 2004 και 18,8% το 2005).  

Η διαφοροποίηση ανδρών και γυναικών είναι έντονη: η ανεργία των γυναικών 

είναι διπλάσια σε σχέση µε την ανεργία των ανδρών (το 2005 ήταν 26,5% και 12,5% 

αντίστοιχα).  Συγκριτικά µε τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15, η 

Ελλάδα παρουσιάζει το µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας των νέων 15-25 ετών το 2005 

(26% ). Ακολουθούν η Ιταλία µε 24%, η Γαλλία µε 22,3% και το Βέλγιο µε 21,5% 

(βλ. http://epp.eurostat.cec.eu.int). Ακόµα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25, µόνο 

δύο χώρες έχουν χειρότερη επίδοση από την Ελλάδα το 2005: η Πολωνία (36,7%) και 

η Σλοβακία (30,5%). 

Καταληκτικά οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι «η αρνητική σχέση ηλικίας και 

ανεργίας (όσο νεώτερος τόσο µεγαλύτερη η πιθανότητα της ανεργίας) αποδίδεται 

στην καθυστέρηση της οικονοµικής αναδιάρθρωσης, τον οικογενειακό χαρακτήρα 

των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και τη νοµοθεσία περί προστασίας της 

απασχόλησης. Επίσης, οι φιλοδοξίες και επιθυµίες των άνεργων νέων ως προς τις 

επιδιωκόµενες αµοιβές και συνθήκες εργασίας φαίνεται να συµβάλλουν στη 

συντήρηση της υψηλής ανεργίας τους. Η ακόµη και σήµερα ισχυρή προστασία και 

                                                 
7 EU Labour Force Survey (http://epp.eurostat.eu.int ). 
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βοήθεια των νέων, που εισέρχονται στην αγορά εργασίας, από την οικογένειά τους, η 

οποία διευκολύνθηκε µε τη µείωση του αριθµού των παιδιών ανά οικογένεια και µε 

την αύξηση των συντάξεων της περασµένης γενιάς, καθώς και η άνοδος του 

εκπαιδευτικού επιπέδου των νέων έχουν αυξήσει τις προσδοκίες και απαιτήσεις τους 

από την επιδιωκόµενη απασχόλησή τους και τους έχουν καταστήσει πιο 

επιλεκτικούς» (Κανελλόπουλος, 2006, σ. 26-27).  
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2.3. Ανεργία και εκπαιδευτικό επίπεδο 
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Οι πανεπιστηµιακές σπουδές στην Ελλάδα θεωρούνταν και ως ένα βαθµό 

εξακολουθούν να θεωρούνται απαραίτητη δίοδος κοινωνικοοικονοµικής ανόδου. Τα 

τελευταία ωστόσο χρόνια παρατηρούνται τάσεις υψηλής ανεργίας σε κάποιες 

επιστηµονικές ειδικότητες, ενώ καταγράφονται και υψηλά ποσοστά υποαπασχόλησης 

και ετεροαπασχόλησης (βλ. αναλυτικότερα για επιστηµονικές ειδικότητες στο 2.4 του 

παρόντος κεφαλαίου και στο κεφάλαιο 3). 

Τα στοιχεία για την εξέλιξη της ανεργίας της ΕΣΥΕ8 ανά εκπαιδευτικό 

επίπεδο την περίοδο 1998-2005 (βλ. Πίνακα 2.5 στην επόµενη σελίδα) αναδεικνύουν 

την ύπαρξη µιας τάσης υψηλότερων ποσοστών ανεργίας για τους αποφοίτους 

ανώτερης τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Οι 

απόφοιτοι πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης καθώς και οι απόφοιτοι πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης καταγράφουν τάση χαµηλότερης ανεργίας. Συγκεκριµένα, το 2005 

(δ΄τρίµηνο), η ανεργία των αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ήταν 7,1%, όταν 

στο σύνολο του εργατικού δυναµικού ήταν 9,7% και στους αποφοίτους 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ήταν 11,1%. 

                                                 
8 Τα στοιχεία της ΕΣΥΕ στηρίζονται στην Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού που διενεργείται κάθε 
τρίµηνο. Η έρευνα αυτή είναι δειγµατοληπτική και ακολουθεί τους κανονισµούς της Eurostat. Βλέπε 
αναλυτικά http://www.statistics.gr . 
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Πίνακας 2.5. Η ανεργία (%) κατά επίπεδο εκπαίδευσης στην Ελλάδα, 1998-2005 
(στοιχεία δ΄τριµήνου) 
Επίπεδο 
εκπαίδευσης 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

∆ιδακτορικός ή 
µεταπτυχιακός 
τίτλος 

6,4 6,8 6,8 7,8 5,9 7,7 5,9 8,5 

Τριτοβάθµια 
εκπαίδευση 

7,0 8,7 7,4 7,3 6,4 7,2 7,5 7,1* 

Ανώτερη τεχνολ. 
επαγγ. 
εκπαίδευση 

14,9 15,3 12,9 14,0 13,6 13,6 13,3 12,6 

Μέση 
εκπαίδευση 

15,4 16,4 13,9 13,8 12,5 12,1 11,6 11,1 

Τριτάξια µέση 
εκπαίδευση 

13,7 15,1 13,3 14,4 12,2 10,8 11,2 10,4 

∆ηµοτικό 8,1 9,4 8,2 8,3 7,3 6,8 8,7 7,3 
Μερικές τάξεις 
∆ηµοτικού 

5,1 4,6 5,3 5,2 5,8 5,3 5,9 4,7 

∆εν πήγε 
καθόλου σχολείο 

9,9 11,2 8,1 7,7 3,5 4,6 13,4 9,3 

Σύνολο 11,4 12,7 11,0 11,2 10,2 9,9 10,4 9,7 
*Περιλαµβάνονται και οι µη απόφοιτοι µε, τουλάχιστον, ένα χρόνο φοίτησης 
Πηγή: ΕΣΥΕ: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού(1998-2005) 

Ωστόσο, το γεγονός ότι η ανεργία των αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

είναι σταθεροποιηµένη στο 7% καθ’ όλη την περίοδο 1998-2005 και το γεγονός της 

αύξησης της ανεργίας των κατόχων µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών 

(συµπεριλαµβανοµένου του διδακτορικού) δεν µπορεί παρά να δηµιουργούν 

ανησυχία. Η ανησυχία αυτή ενισχύεται ακόµα περισσότερο, αν αναλογιστούµε την 

ευρεία πλέον συµµετοχή των αποφοίτων πανεπιστηµιακών σχολών σε µεταπτυχιακά 

προγράµµατα, αλλά και την προσπάθεια για ενίσχυση της απασχόλησης στον τοµέα 

της έρευνας και ανάπτυξης.  

 Η διάσταση του φύλου είναι παρούσα και στην ανεργία µε βάση το 

εκπαιδευτικό επίπεδο. Οι γυναίκες απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

παρουσιάζουν ποσοστά ανεργίας σχεδόν διπλάσια των ανδρών. Χαρακτηριστικά 

αναφέρουµε ότι η ανεργία των γυναικών αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ήταν 
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11,5% το 2004 (έναντι 4,8% των ανδρών) και 9,8% το 2005 (έναντι 4,5% των 

ανδρών)9.  

                                                 
9 Στοιχεία δ΄τριµήνου (ΕΣΥΕ: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού). 
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2.4. Ανεργία επιστηµονικών επαγγελµάτων και µειονεκτήµατα στην εύρεση 
εργασίας 
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Η αποτύπωση των τάσεων στην αγορά εργασίας για τους αποφοίτους τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης, ιδιαίτερα δε των αποφοίτων πανεπιστηµιακών σχολών, απαιτεί στοιχεία 

ποσοτικού και ποιοτικού περιεχοµένου για επιµέρους επαγγελµατικές κατηγορίες. 

Τέτοιου είδους στοιχεία παρέχονται από τον ΟΑΕ∆ και αφορούν την εγγεγραµµένη 

ανεργία10. 

 Αναλυτικότερα, οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στον ΟΑΕ∆ που ασκούν 

επιστηµονικά επαγγέλµατα (για τα οποία απαιτείται κατά τεκµήριο πανεπιστηµιακό 

δίπλωµα σπουδών) ανέρχονται στους 44.372 (στοιχεία ∆εκεµβρίου 2004, ΠΑΕΠ: 

2004, βλ. Πίνακα 2.6 στην επόµενη σελίδα). Εξ αυτών, ο ένας στους τρεις (30,75%) 

είναι εκπαιδευτικός, δηλαδή είναι απόφοιτος των «κλασικών» κυρίως καθηγητικών 

σχολών (µαθηµατικοί, φυσικοί, χηµικοί, φιλόλογοι, ιστορικοί, απόφοιτοι φιλοσοφίας, 

θεολόγοι κ.ά.). 

                                                 
10 Οι εγγεγραµµένοι άνεργοι (όσοι δηλαδή εγγράφονται επίσηµα από τις υπηρεσίες του ΟΑΕ∆) δεν 
συµπεριλαµβάνουν το τµήµα των λεγόµενων «αδήλωτων» ανέργων: αυτοί συνήθως είναι 
απογοητευµένοι από τη µακροχρόνια ανεργία και δεν ανανεώνουν την κάρτα εγγραφής τους. Ωστόσο, 
οφείλουµε να λάβουµε υπόψη και την ύπαρξη του φαινοµένου της αδήλωτης εργασίας. Τα δύο αυτά 
στοιχεία (µη εγγεγραµµένοι άνεργοι, αδήλωτοι εργαζόµενοι) συµβάλλουν στη µη ικανοποιητική 
εκτίµηση του φαινοµένου της απασχόλησης και της ανεργίας στη χώρα µας. Βλ. σχετικά και ΠΑΕΠ 
(2004). 
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Πίνακας 2.6. Εγγεγραµµένοι άνεργοι που ασκούν επιστηµονικά (και 
καλλιτεχνικά) επαγγέλµατα, ∆εκέµβριος 2004 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Επαγγελµατική 
κατηγορία Πλήθος 

ανέργων 
Ποσοστό Πλήθος 

ανέργων 
Ποσοστό Πλήθος 

ανέργων 
Ποσοστό 

Φυσικοί, 
µαθηµατικοί 
(εκτός 
εκπαιδευτικών) 

1649 3,72 1739 3,92 3388 7,64 

Αρχιτέκτονες, 
λοιποί µηχανικοί 

2592 5,84 1774 4,00 4366 9,84 

Βιολόγοι, ιατροί 3063 6,90 5867 13,22 8930 20,13 
Εκπαιδευτικοί 2513 5,66 11130 25,08 13643 30,75 
Λογιστές και 
άλλα στελέχη 
επιχειρήσεων 

16 0,04 46 0,10 62 0,14 

Νοµικοί 134 0,30 290 0,65 424 0,96 
Πρόσωπα που 
ασκούν 
επιστηµονικά, 
καλλιτεχνικά 
επαγγέλµατα και 
δεν 
κατατάσσονται 
αλλού 

3564 8,03 9995 22,53 13559 30,56 

Σύνολο 13531 30,49 30841 69,51 44372 100,00 
Σύνολο 
εγγεγραµµένων 
ανέργων 

194331 36,8 332891 63,2 527222 100,00 

Πηγή: ΠΑΕΠ (2004), Πίνακας 17, σ. 141 &  Πίνακας 18, σ. 142 
 
  

Το δεύτερο µεγαλύτερο ποσοστό (30,56%) αφορά τους ασκούντες άλλα 

επιστηµονικά επαγγέλµατα και κάποιες καλλιτεχνικές ειδικότητες που δεν 

κατατάσσονται αλλού (περιλαµβάνει κυρίως κοινωνιολόγους, οικονοµολόγους και 

άλλες ειδικότητες). Τρίτη µεγάλη οµάδα εγγεγραµµένων στα επιστηµονικά 

επαγγέλµατα είναι αυτή που περιλαµβάνει τους ιατρούς και τους βιολόγους (ο ένας 

στους πέντε ανέργους ή το 20,13%). Οι αρχιτέκτονες και οι µηχανικοί αποτελούν 

σχεδόν το 10% των εγγεγραµµένων ανέργων της σχετικής κατηγορίας.  

 Ποια ωστόσο είναι η βασική δυσχέρεια των παραπάνω επαγγελµατικών 

οµάδων στη µετάβαση στην αγορά εργασίας; Σύµφωνα µε τα στοιχεία που 
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συγκεντρώθηκαν κατά τη σύνταξη του ατοµικού σχεδίου δράσης των εγγεγραµµένων 

ανέργων το 2004 (συντάχθηκε ατοµικό σχέδιο δράσης για 4925 άτοµα, εκ των οποίων 

οι 1697 ήταν απόφοιτοι πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης)11, ως σηµαντικότερη 

δυσχέρεια αναφέρεται η έλλειψη επαγγελµατικής εµπειρίας (το 27,11%). 

Ακολουθούν η ανεπαρκής εκπαίδευση (14%), η έλλειψη επικοινωνίας µε πιθανούς 

εργοδότες (10,8%), η ηλικία (10,1%), οι οικογενειακές υποχρεώσεις (6,4%), τα 

απαξιωµένα επαγγελµατικά προσόντα (6,3%).  

 Επιπρόσθετα, η καταγραφή των κενών θέσεων εργασίας από τις υπηρεσίες 

του ΟΑΕ∆ είναι επίσης ενδεικτική των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι απόφοιτοι 

πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης (κατά τεκµήριο προσανατολισµένοι στην άσκηση 

επιστηµονικών επαγγελµάτων) στην αγορά εργασίας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 

∆εκεµβρίου 2004, καταγράφηκαν 8091 κενές θέσεις εργασίας (ΠΑΕΠ, 2004, σ. 148). 

Από αυτές, µόνο οι 301 (ποσοστό δηλ. 3,72% των κενών θέσεων) αφορούν θέσεις 

εργασίας επιστηµονικών (και καλλιτεχνικών) επαγγελµάτων και 43 (0,53% των 

συνολικών θέσεων) αφορούν ανώτερα διοικητικά στελέχη και διευθυντικά στελέχη. 

Το µεγαλύτερο τµήµα των κενών θέσεων (26,6%) αφορά τους απασχολούµενους 

στην παροχή υπηρεσιών και τους πωλητές σε καταστήµατα και υπαίθριες αγορές και 

το 19,3% αναφέρονται στους υπάλληλους γραφείου (βλ. αναλυτικά Πίνακα 2.7). 

                                                 
11 Βλέπε αναλυτικότερα για τα στοιχεία από τη σύνταξη των ατοµικών σχεδίων δράσης στο ΠΑΕΠ 
(2004), σ. 126-150. 
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Πίνακας 2.7. Κατανοµή των κενών θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις κατά 
επάγγελµα (∆εκέµβριος 2004) 
Επαγγελµατική κατηγορία Αριθµός κενών 

θέσεων 
Ποσοστό κενών 

θέσεων 
Απασχολούµενοι στην παροχή 
υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήµατα 
και υπαίθριες αγορές 

2152 26,60 

Υπάλληλοι γραφείου 1565 19,34 
Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και 
µικροεπαγγελµατίες 

1224 15,13 

Ειδικευµένοι τεχνίτες 1212 14,98 
Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί 874 10,80 
Χειριστές σταθερών βιοµηχανικών 
εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και 
εξοπλισµού 

693 8,57 

Επιστηµονικά (και καλλιτεχνικά) 
επαγγέλµατα 

301 3,72 

Ανώτερα διοικητικά στελέχη και 
διευθυντικά στελέχη 

43 0,53 

Ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, 
δασοκόµοι, αλιείς 

27 0,33 

Σύνολο 8091 100,00 
Πηγή: ΠΑΕΠ (2004), Πίνακας 27, σ. 149 
 
  

Είναι εµφανές, από τα στοιχεία του Πίνακα 2.7 για τις κενές θέσεις σε 

συνδυασµό µε τα στοιχεία για την επαγγελµατική ταξινόµηση των ανέργων, ότι 

υφίσταται και πρόβληµα ζήτησης συγκεκριµένων ειδικοτήτων. Το εύρος άλλωστε 

αυτής της έλλειψης στη ζήτηση συγκεκριµένων ειδικοτήτων έχει συµβάλει σε µεγάλο 

βαθµό στον προσανατολισµό των πτυχιούχων πανεπιστηµιακών σχολών στην 

αναζήτηση εργασίας στο δηµόσιο τοµέα (βλ. αναλυτικά στοιχεία στο κεφάλαιο 3 της 

παρούσας µελέτης). 

 Η σχετική βελτίωση του δείκτη απασχόλησης τα τελευταία χρόνια σε 

συνδυασµό µε την υψηλή ανεργία και την έλλειψη εκτεταµένων απολύσεων συνιστά 

το «ελληνικό παράδοξο» της απασχόλησης στην Ελλάδα (Λυµπεράκη: 2002). 

Σύµφωνα µε την Λυµπεράκη (2002, σ. 211-214), το παράδοξο αυτό οφείλεται στην 
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«..αποτυχία εισόδου στην αµειβόµενη απασχόληση»12. ∆ύο είναι οι βασικοί 

παράγοντες που ευθύνονται για αυτή την αποτυχία (Λυµπεράκη, 2002, ό.π.): 

• Η περιορισµένη έκταση ευέλικτων µορφών απασχόλησης που προσδίδουν 

εργασιακή εµπειρία και διαφυλάσσουν τον δεσµό των ανθρώπων µε τη 

δυναµική της αγοράς εργασίας, και 

• Η αναντιστοιχία ανάµεσα σε διαθέσιµες δεξιότητες και ζητούµενες γνώσεις13. 

Αυτή οφείλεται τόσο στην αναντιστοιχία µεταξύ των εφοδίων που προσφέρει 

το εκπαιδευτικό σύστηµα και τις ανάγκες των επιχειρήσεων και της 

οικονοµίας, αλλά και στην έλλειψη συνεχιζόµενων µορφών απόκτησης 

γνώσεων µετά από κάποια ηλικία. 

 

Ωστόσο, οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι οι δυσκολίες εισόδου στην αγορά 

εργασίας των λεγοµένων «επιστηµονικών» επαγγελµάτων δεν προκύπτουν µόνο από 

την κυριαρχία του µοντέλου της πλήρους/κανονικής απασχόλησης (βλ. σχετικά 

Λυµπεράκη, 2002, σ. 213) αλλά και την  ίδια τη δοµή της συγκεκριµένης αγοράς 

εργασίας. Η δοµή αυτή κυριαρχείται από τα λεγόµενα «κλειστά επαγγέλµατα»: ένα 

σύνολο ρυθµιστικών και κανονιστικών διατάξεων εµποδίζουν ή καθιστούν ακόµα και 

                                                 
12 Βλέπε για µια διαφορετική προσέγγιση, ∆εδουσόπουλος (2005: σ. 243-259). Ο ∆εδουσόπουλος 
εκφράζει αρκετές αµφιβολίες για την ερµηνεία του «ελληνικού παράδοξου» και αναφέρεται σε µία 
σειρά εµπειρικών στοιχείων για να καταδείξει την ύπαρξη αδυναµίας µετάφρασης της θετικής 
οικονοµικής µεγέθυνσης σε θέσεις απασχόλησης, αναφερόµενος σε παράγοντες όπως η αυξανόµενη 
άνιση διανοµή του εισοδήµατος, οι αυξανόµενες εισαγωγές και η τάση «εκλογίκευσης» της 
βιοµηχανίας. Υπογραµµίζεται µάλιστα η τάση των ελληνικών επιχειρήσεων να προσαρµόζουν την 
εργασία στις διακυµάνσεις της παραγωγής µέσω της προσαρµογής του χρόνου υπερωριών και όχι 
µέσω των προσλήψεων.  
13 Βλέπε σχετικά και την έρευνα του ΣΕΒ (2004). Σύµφωνα µε πρόσφατα δηµοσιεύµατα του τύπου 
(Τριανταφύλου, 2006), η ετεροαπασχόληση συγκεκριµένων πτυχιούχων το 2005 ξεπέρασε το 30%. 
Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα εξής ποσοστά ετεροαπασχόλησης: 37% για τους αποφοίτους 
κοινωνικών σπουδών (π.χ., κοινωνιολογίας, ψυχολογίας), 37% για τους αποφοίτους φυσικής αγωγής, 
38% για τους αποφοίτους γεωπονικών επιστηµών, 38,5% για τους αποφοίτους επικοινωνίας και ΜΜΕ 
και 53% για τους αποφοίτους κτηνιατρικής.  
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απαγορευτική την είσοδο νέων επαγγελµατιών σε συγκεκριµένους επαγγελµατικούς 

χώρους, κυρίως άσκησης ελεύθερων επιστηµονικών επαγγελµάτων14. 

Επίσης, η συγκριτική υποχώρηση της χώρας µας µε όρους ανταγωνιστικότητας 

(απώλεια θέσεων εργασίας σε κλάδους που παράγουν διεθνώς εµπορεύσιµα αγαθά), 

οι φτωχές επιδόσεις στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων, το κόστος των 

επιχειρήσεων όταν προσλαµβάνουν ή απολύουν εργαζοµένους, η έλλειψη συνοδευ-

τικών κοινωνικών υπηρεσιών, ο ψηφιακός αναλφαβητισµός και η ενδεχοµένως µη 

ευνοϊκή, για την ενθάρρυνση νέων προσλήψεων, εισοδηµατική πολιτική, 

αναφέρονται ως παράγοντες που συµβάλλουν στη διαµόρφωση του δείκτη 

απασχόλησης, την υψηλή ανεργία, τη µακροχρόνια ανεργία και την ιδιαίτερη 

δυσχέρεια των νέων εργαζοµένων να βρουν θέσεις εργασίας (Κανελλόπουλος, 2004, 

Κανελλόπουλος κ.ά., 2004, Σαµπεθάι, 2000, Φακιολάς, 2005, Νικολίτσα, 2006). 

 
 
Συµπέρασµα 
 
 
Το κύριο συµπέρασµα αυτού του κεφαλαίου είναι ότι η µετάβαση των πτυχιούχων 

των ελληνικών ΑΕΙ στην αγορά εργασίας πραγµατοποιείται (και ως ένα βαθµό 

δυσχεραίνεται) από µία σειρά χαρακτηριστικών της ελληνικής αγοράς εργασίας, 

όπως η υψηλή ανεργία, η σταθερά υψηλότερη ανεργία των νέων και το µεγάλο 

ποσοστό της µακροχρόνιας ανεργίας.  

Παράγοντες όπως η ύπαρξη κλειστών επαγγελµάτων και η περιορισµένη 

έκταση ευέλικτων µορφών απασχόλησης, καθώς και οι αρνητικές επιπτώσεις 

                                                 
14 Βλέπε σχετικά µε την έκταση του φαινοµένου των «κλειστών» επαγγελµάτων και τις δυσχέρειες 
στον ανταγωνισµό στον τοµέα των υπηρεσιών στις µελέτες του ΚΕΠΕ (2001, 2005). Χαρακτηριστικό 
είναι το παράδειγµα των φαρµακοποιών µε τις αντισυνταγµατικές διοικητικές απαγορεύσεις για την 
άσκηση του επαγγέλµατος στη βάση πληθυσµιακών και χωροταξικών κριτηρίων.  Επίσης, η 
εκτεταµένη τροποποίηση του Νόµου 2190/1994 για τις προσλήψεις στο δηµόσιο τοµέα της χώρας σε 
συνδυασµό µε τις ελάχιστες θέσεις για πτυχιούχους χωρίς προϋπηρεσία, έχει ουσιαστικά µεταβάλει 
τους διαγωνισµούς πρόσληψης σε µηχανισµούς µονιµοποίησης ήδη απασχολούµενων στις δηµόσιες 
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δηµόσιων πολιτικών, όπως η εκπαιδευτική πολιτική και η πολιτική κατάρτισης σε ένα 

µη ευνοϊκό περιβάλλον (π.χ., έλλειψη άµεσων ξένων επενδύσεων, ψηφιακός 

αναλφαβητισµός), συµβάλλουν αρνητικά στη µετάβαση των πτυχιούχων στον κόσµο 

της εργασίας. Παρατηρείται δε το φαινόµενο της αύξησης της ανεργίας των κατόχων 

µεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών και συγκέντρωση της ανεργίας 

των πτυχιούχων µεταξύ των αποφοίτων των λεγοµένων «καθηγητικών» σχολών 

(µαθηµατικοί, φυσικοί, χηµικοί, φιλόλογοι, ιστορικοί, απόφοιτοι φιλοσοφίας).  

                                                                                                                                            
υπηρεσίες και την τοπική αυτοδιοίκηση (ως ωροµίσθιους ή µε σύµβαση έργου). Βλέπε αναλυτικά και 
ετήσιες εκθέσεις του ΑΣΕΠ (www.asep.gr ). 
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3. Η επαγγελµατική κατάσταση και η µετάβαση των πτυχιούχων 
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας 



 36

 
3.1. Μεθοδολογία και βασικές έρευνες 
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Τα διαθέσιµα στοιχεία για την απασχόληση και την ανεργία των πτυχιούχων ΑΕΙ 

προέρχονται από µία σειρά πηγών (ΕΣΥΕ, ΚΕΠΕ, γραφεία διασύνδεσης, έρευνες στο 

πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ, έρευνες επιστηµονικών κέντρων, στοιχεία επαγγελµατικών 

συλλόγων) µε ποικιλία µεθοδολογιών και περιόδων αναφοράς µε αποτέλεσµα η 

σύγκριση των στοιχείων µεταξύ διαφορετικών κλάδων σπουδών να είναι απλώς 

ενδεικτική (βασικές τάσεις). 

Η καταγραφή των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού από το 

ΚΕΠΕ για την επαγγελµατική κατάσταση (δεδοµένα 1999) πτυχιούχων των ετών 

1996-1998 καταδεικνύει τα υψηλά ποσοστά ανεργίας συνολικά των πτυχιούχων 

ανώτατων σχολών σε σχέση µε το εθνικό ποσοστό ανεργίας (10,5%). 

Ωστόσο, µεταξύ των πτυχιούχων διαφορετικών επιστηµονικών πεδίων 

καταγράφονται αξιόλογες διαφοροποιήσεις: οι πτυχιούχοι οικονοµικών επιστηµών 

του έτους 1998 παρουσιάζουν χαµηλότερα ποσοστά ανεργίας από τους πτυχιούχους 

πολυτεχνικών και παιδαγωγικών σχολών. Υψηλότερα είναι τα ποσοστά των 

πτυχιούχων ιατρικών, νοµικών και ανθρωπιστικών επιστηµών (βλ. Πίνακα 3.1 στην 

επόµενη σελίδα). 

Οι παλαιότεροι κατά δύο έτη πτυχιούχοι οικονοµικών επιστηµών (1996) 

παρουσιάζουν ένα από τα χαµηλότερα ποσοστά ανεργίας (13,1%) µαζί µε τους 

συναδέλφους τους των νοµικών και πολυτεχνικών σπουδών (10% και 10,4% 

αντιστοίχως).  

Οι παραπάνω διαφοροποιήσεις αντανακλούν τόσο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

κάθε επαγγελµατικού κλάδου (π.χ., κατοχυρωµένα και µη κατοχυρωµένα 

επαγγελµατικά δικαιώµατα) όσο και χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής 

σταδιοδροµίας των πτυχιούχων (π.χ., επιλογή για µεταπτυχιακές σπουδές). 
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Πίνακας 3.1.Ποσοστό ανεργίας το 1999 ατόµων που ολοκλήρωσαν τις σπουδές 
τους την  περίοδο 1996-1998 ανά επιστηµονικό κλάδο 

Ποσοστό ανεργίας το 1999 ανά έτος λήψης πτυχίου Σχολές 
1998 1997 1996 

Σύνολο ΑΕΙ 37,7 36,1 22,7 
Πολυτεχνικές 79,5 45,3 10,4 
Παιδαγωγικές 73,4 26,5 46,7 
Οικονοµικές 41,5 37,6 13,1 
Νοµικές 36,6 9,5 10,0 
Ανθρωπιστικές 35,6 51,8 38,5 
Φυσικής Αγωγής 17,5 50,1 26,6 
Ιατρικές 16,8 19,0 18,0 
Πηγή: Κανελλόπουλος κ.ά. (2004) 
 
 

Η εξέταση των στοιχείων για την απασχόληση το 1999 των πτυχιούχων της 

περιόδου 1996-1998, κατά επιλεγµένες κατηγορίες επαγγελµάτων, καταδεικνύει ότι 

αν και η συντριπτική πλειοψηφία των πτυχιούχων ανωτάτων σχολών ασκούν το 1999 

επιστηµονικό επάγγελµα (65,9%), καταγράφονται σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ των 

πτυχιούχων διαφόρων επιστηµονικών κλάδων (βλ. Πίνακα 3.2 στην επόµενη σελίδα). 

Τα υψηλότερα ποσοστά πτυχιούχων που ασκούν επιστηµονικό επάγγελµα 

καταγράφονται µεταξύ των πτυχιούχων ιατρικής (95,2%) και νοµικής (90,2%).  

Χαµηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι πτυχιούχοι ανθρωπιστικών επιστηµών 

(75,7%), πολυτεχνικών σχολών (69,5%) και οικονοµικών επιστηµών (43,1%). Το 

χαµηλότερο ποσοστό καταγράφεται στους πτυχιούχους φυσικής αγωγής (11%).  

Το 2% των πτυχιούχων ανωτάτων σχολών εντάσσεται στην κατηγορία των 

ανειδίκευτων εργατών. Οι πτυχιούχοι νοµικής, οικονοµικών και ανθρωπιστικών 

επιστηµών συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά (4,9%, 2,9% και 2,8% 

αντιστοίχως) στην επαγγελµατική κατηγορία των ανειδίκευτων εργατών. 

Πολύ υψηλότερα ποσοστά πτυχιούχων πολυτεχνικών σχολών και σχολών 

φυσικής αγωγής απασχολούνται ως ανώτερα στελέχη και διευθυντικά στελέχη 
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(22,5% και 10,3% αντίστοιχα) συγκριτικά µε τους αποφοίτους των υπολοίπων πεδίων 

σπουδών. 

 

Πίνακας 3.2.Απασχολούµενοι το 1999 που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την  
περίοδο 1996-1998 ανά επιστηµονικό κλάδο  
(ποσοστό % επί των συνολικά απασχολούµενων ανά σχολή αποφοίτησης) 

Κατηγορίες επαγγελµάτων Σχολές 
Επιστηµονικά 
επαγγέλµατα 

Ανειδίκευτοι 
εργάτες 

Ανώτερα 
διοικητικά 
στελέχη και 
διευθυντικά 
στελέχη 

ΑΕΙ συνολικά 65,9 1,9 4,7 
Πολυτεχνικές 69,5 0,0 22,5 
Παιδαγωγικές 66,1 0,0 0,0 
Οικονοµικές 43,1 2,9 6,2 
Νοµικές 90,2 4,9 0,0 
Ανθρωπιστικές 75,7 2,8 2,8 
Φυσικής Αγωγής 11,0 0,0 10,3 
Ιατρικές 95,2 0,0 0,0 
Πηγή: Κανελλόπουλος κ.ά.  (2004) 
 

Ιδιαίτερη σηµασία για την ανάδειξη κάποιων τάσεων σε συγκριτικό πλαίσιο 

έχει η έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)15 για το 

επαγγελµατικό προφίλ των πτυχιούχων οικονοµικών και πολιτικών επιστηµών. 

Αναλυτικότερα, η έρευνα του ΕΚΚΕ περιλαµβάνει δύο επιµέρους µελέτες και µία 

εµπειρική έρευνα. Οι µελέτες αναφέρονται στην ελληνική αγορά εργασίας και στους 

πτυχιούχους ΑΕΙ της περιόδου 1988-1997, καθώς και στα επαγγελµατικά πορτραίτα 

των αποφοίτων οικονοµικών και πολιτικών επιστηµών. Η εµπειρική έρευνα 

στηρίχθηκε στην καταγραφή της εκπαιδευτικής πορείας και της εργασιακής 

κατάστασης των νέων που αποφοίτησαν από δύο τµήµατα κοινωνικών επιστηµών του 

                                                 
15 Κασίµης Χ., Παπαδόπουλος Α., Παπακωνσταντίνου Γ., Παπακωνσταντίνου Π., Σερεµέτης ∆, 
Χατζηγιάννη Α. (2000), «∆ιαδικασίες ενσωµάτωσης των νέων στην αγορά εργασίας. Η περίπτωση των 
αποφοίτων κοινωνικών επιστηµών της ανώτατης εκπαίδευσης», Τελική Έκθεση, ΕΚΚΕ: Αθήνα (τόµοι 
Α, Β & Γ). 
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Πανεπιστηµίου Αθηνών (Οικονοµικών Επιστηµών και Πολιτικής Επιστήµης & 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης) κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 1990/1991 και 1993/1994.16  

Μεταξύ των σηµαντικότερων συµπερασµάτων της έρευνας του ΕΚΚΕ (βλ. 

και Πίνακες 3.3 & 3.4 στις επόµενες σελίδες)  περιλαµβάνονται τα εξής17: 

• Οι κοινωνικές επιστήµες18 συγκεντρώνουν κάτι περισσότερο από το 25% των 

πτυχιούχων ΑΕΙ. 

• Η συµµετοχή των πτυχιούχων κοινωνικών επιστηµών στο εργατικό δυναµικό 

είναι ιδιαίτερα υψηλή (80%). 

• Η ανεργία των εν λόγω πτυχιούχων κυµαίνεται στο ήµισυ του ποσοστού 

ανεργίας των πτυχιούχων ΑΕΙ συνολικά. 

• Οι κοινωνικοί επιστήµονες βρίσκουν πιο εύκολα θέση εργασίας και την 

χάνουν πιο δύσκολα. 

• Μεταξύ των κοινωνικών επιστηµόνων παρατηρούνται αξιόλογες αποκλίσεις: 

οι οικονοµολόγοι έχουν χαµηλότερη ανεργία και εµφανίζουν διασπορά σε όλο 

το φάσµα των επαγγελµάτων αλλά και στο εύρος της επαγγελµατικής 

ιεραρχίας.  

• Αντιθέτως, οι πολιτικοί επιστήµονες δεν παρουσιάζουν «κυρίαρχη» συµµετοχή 

σε κάποιο επαγγελµατικό τοµέα (ούτε καν στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση). Η 

διασπορά των οικονοµολόγων ερµηνεύεται ως στοιχείο προσαρµογής τους 

στις απαιτήσεις πολλών επαγγελµάτων, ενώ η διασπορά των πολιτικών 

επιστηµόνων ερµηνεύεται ως έλλειψη της επαγγελµατικής κατοχύρωσής τους. 

                                                 
16 Η έρευνα πεδίου πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση δοµηµένου ερωτηµατολογίου στον τόπο διαµονής 
των αποφοίτων. Το δείγµα αποτελούσαν οι απόφοιτοι των ακαδηµαϊκών ετών 1991/1992 και 
1993/1994 και το µέγεθος του δείγµατος ήταν 620 απόφοιτοι (500 διέµεναν στην Αθήνα και 120 στην 
επαρχία). Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στην περίοδο Σεπτεµβρίου-∆εκεµβρίου 1999. Βλέπε αναλυτικά 
για τη µεθοδολογία της έρευνας: Κασίµης Χ., Παπαδόπουλος Α., Παπακωνσταντίνου Γ., 
Παπακωνσταντίνου Π., Σερεµέτης ∆, Χατζηγιάννη Α. (2000), Μέρος Α΄ της τελικής έκθεσης. 
17 Κσίµης Χ., Παπαδόπουλος Α., Παπακωνσταντίνου Γ., Παπακωνσταντίνου Π., Σερεµέτης ∆, 
Χατζηγιάννη Α.. (2000), ό.π., σελ. 43-58 (Τόµος Α). 
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• Οι οικονοµολόγοι καταλαµβάνουν και διευθυντικές θέσεις σε σύγκριση µε 

τους πολιτικούς επιστήµονες (άνδρες και γυναίκες) οι οποίοι καταλαµβάνουν 

µικρότερο ποσοστό ειδικευµένων επαγγελµατικών και διευθυντικών θέσεων. 

• Οι γυναίκες οικονοµολόγοι και πολιτικοί επιστήµονες συναντούν µεγαλύτερες 

δυσκολίες στη µετάβαση στην αγορά εργασίας (υψηλότερη ανεργία) και 

καθυστερούν στην κατάληψη επαγγελµατικών θέσεων υψηλότερα στην 

ιεραρχία. 

• Η επαγγελµατική πορεία των αποφοίτων και των δύο τµηµάτων δεν 

καθορίζεται άµεσα από την εκπαιδευτική τους πορεία, αλλά ουσιαστικά από 

µία σειρά παραγόντων όπως η διαµόρφωση κοινωνικών σχέσεων και δικτύων 

(κοινωνικό κεφάλαιο), άρα από εξωεκπαιδευτικούς παράγοντες. 

• Το επίπεδο εκπαίδευσης των οικονοµολόγων και των πολιτικών επιστηµόνων, 

αν και είναι ιδιαίτερα υψηλό από θεωρητικής άποψης, χαρακτηρίζεται από 

ανεπάρκεια στο πεδίο της άµεσης ετοιµότητας των πτυχιούχων για απόδοση 

στο χώρο εργασίας. 

Πίνακας 3.3. Κατανοµή αποφοίτων (ακαδηµαϊκών ετών 1990/1991 και 
1993/1994) που απασχολούνται σε εξαρτηµένη κατά θέση στο επάγγελµα και 
Τµήµα (1999) 

Θέση στο επάγγελµα Πτυχιούχοι ΠΕ∆∆* / 

ΕΚΠΑ (%) 

Πτυχιούχοι Τµήµατος 

Οικονοµικών Επιστηµών/ 

ΕΚΠΑ (%) 

Αυτοαπασχολούµενος 4,3 4,1 

Μισθωτός ιδιωτικού τοµέα 63,0 72,3 

Μισθωτός δηµοσίου τοµέα 30,9 23,1 

Συµβοηθούν και µη 

αµειβόµενο  µέλος 
1,9 0,4 

Σύνολο 100,0 100,0 

*Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

                                                                                                                                            
18 Νοµική, πολιτική επιστήµη, οικονοµικά και κοινωνιολογία (σύµφωνα µε την έρευνα του ΕΚΚΕ). 
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Πηγή: Κασίµης Χ., Παπαδόπουλος Α., Παπακωνσταντίνου Γ., Παπακωνσταντίνου Π., Σερεµέτης ∆, 

Χατζηγιάννη Α.. (2000), Τόµος Γ, Πίνακας 4.3., σ. 94 

 

 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 3.4. Κατανοµή αποφοίτων (ακαδηµαϊκών ετών 1990/1991 και 
1993/1994) που απασχολούνται κατά οµάδα ατοµικών επαγγελµάτων και Τµήµα 
(1999) 

Θέση στο επάγγελµα Πτυχιούχοι ΠΕ∆∆* / 

ΕΚΠΑ (%) 

Πτυχιούχοι Τµήµατος 

Οικονοµικών 

Επιστηµών/ΕΚΠΑ (%) 

Επιστηµονικό και ελευθέριο 

επάγγελµα 
26,5 43,0 

∆ιευθυντής και ανωτ. 

∆ιοικητικό στέλεχος 
4,9 10,3 

Υπάλληλος γραφείου 51,2 31,0 

Έµπορος και πωλητής 14,8 13,6 

Απασχολούµενος στην 

παροχή υπηρεσιών 
1,9 1,7 

Τεχνίτης, εργάτης, χειριστής 0,6 0,4 

Σύνολο 100,0 100,0 

*Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

Πηγή: Κασίµης Χ., Παπαδόπουλος Α., Παπακωνσταντίνου Γ., Παπακωνσταντίνου Π., Σερεµέτης ∆, 

Χατζηγιάννη Α. (2000), Τόµος Γ, Πίνακας 4.16., σ. 113 

 

Ένας έµµεσος τρόπος διάγνωσης των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η 

συγκεκριµένη οµάδα εργατικού δυναµικού στην εξεύρεση ικανοποιητικής 

απασχόλησης και της διάγνωσης της γενικότερης στροφής των αποφοίτων των ΑΕΙ 

προς το δηµόσιο τοµέα είναι η εξέταση των στοιχείων για τη συµµετοχή των 

πτυχιούχων πανεπιστηµιακών σχολών στους διαγωνισµούς  του ΑΣΕΠ για την 

πρόσληψη εκπαιδευτικών µέσης εκπαίδευσης (βλ. Πίνακα 3.5 στην επόµενη σελίδα). 
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Είναι δε χαρακτηριστικό ότι παρουσιάζεται εντυπωσιακή αύξηση του αριθµού 

των συµµετεχόντων στις ειδικότητες των οικονοµολόγων (από 106 συµµετέχοντες 

στους διαγωνισµούς το 1998 στους 3630 συµµετέχοντες το 2004, αύξηση κατά 

3325%), στους νοµικούς και τους πολιτικούς επιστήµονες (από 84 συµµετέχοντες το 

1998 στους 1066 συµµετέχοντες το 2004, αύξηση κατά 1169%) και τους 

κοινωνιολόγους (από 55 συµµετέχοντες το 1998 στους 911 συµµετέχοντες το 2004, 

αύξηση κατά 1556%). Επίσης, ο αριθµός των συµµετεχόντων από τις «κλασικές» 

καθηγητικές σχολές είναι εντυπωσιακός (φιλόλογοι, µαθηµατικοί, φυσικοί, 

γυµναστές, δάσκαλοι, νηπιαγωγοί). Συνολικά, ως προς αυτές τις καθηγητικές 

ειδικότητες, καταγράφεται αύξηση κατά 105% των συµµετεχόντων την περίοδο 

1998-2004 (από 27937 συµµετέχοντες το 1998 στους 57362 συµµετέχοντες το 2004). 

 

Πίνακας 3.5. Συµµετοχή πτυχιούχων πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης στους 
διαγωνισµούς εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ (1998, 2000, 2002, 2004) 
Κλάδοι 1998 2000 2002 2004 Μεταβολή 

1998/2004 

(%)* 

Φιλολόγων 4669 8797 11295 13285 184 

Φυσικής αγωγής 4377 6766 8037 9064 107 

Νηπιαγωγών 4557 5624 5842 6821 50 

Μαθηµατικών 2672 2753 3884 4885 83 

Αγγλικών 1315 2554 3306 4317 228 

Οικονοµολόγων 106 366 404 3630 3325 

Θεολόγων 1794 2798 3017 3216 79 

Φυσικών 3078 2761 4460 3021 -1,9 

∆ασκάλων 3278 5953 4073 2981 -9,1 

Γαλλικών 1336 1901 1834 2533 90 

Γερµανικών 577 841 1063 1555 170 

Νοµικών-

Πολιτικών 

84 156 137 1066 1169 
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επιστηµών 

Κοινωνιολόγων 55 331 640 911 1556 

Οικιακής 

οικονοµίας 

39 50 99 77 97 

Σύνολο 

συµµετεχόντων 

27937 41651 48091 57362 105 

* Στρογγυλοποιηµένα ποσοστά 
Πηγή: ΑΣΕΠ (www.asep.gr ) και αναζήτηση στο διαδίκτυο και τον ηµερήσιο και 
εβδοµαδιαίο Τύπο 
 

 
3.2.  Απασχόληση και αγορά εργασίας επιµέρους επιστηµονικών κλάδων: 

βασικές τάσεις 
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3.2.1. Πτυχιούχοι σχολών οικονοµίας και διοίκησης 
 
Οι βασικές έρευνες για την απασχόληση και την επαγγελµατική αποκατάσταση των 

πτυχιούχων οικονοµικών σπουδών είναι δύο. Η πρώτη αναφέρεται στους πτυχιούχους 

του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και εκπονήθηκε από το Τµήµα Στατιστικής 

του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο 

Στατιστικής Τεκµηρίωσης και Ανάλυσης19.  

H δεύτερη έρευνα αναφέρεται στους πτυχιούχους οικονοµικών σπουδών που 

είναι µέλη του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ) και εκπονήθηκε από το 

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης Μελών του ΟΕΕ. 

 

3.2.1.2. Πτυχιούχοι του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΟΠΑ) 
 
Τα στοιχεία για τους πτυχιούχους του ΟΠΑ στη βάση της έρευνας του Τµήµατος 

Στατιστικής αναφέρονται στους πτυχιούχους της περιόδου 1994-1998 και αφορούν 

χαρακτηριστικά τους κατά το έτος 1999 (έτος διενέργειας της έρευνας). Σύµφωνα 

λοιπόν µε τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας, το 82% εργάζεται και µόλις το 7,5% 

αναζητά εργασία. Από αυτούς, το 6,2% αναζητά εργασία χωρίς να ασχολείται µε κάτι 

άλλο, ενώ ποσοστό 0,7% ταυτόχρονα σπουδάζει και 0,5% εργάζεται. 

 Το 54,9% των εργαζοµένων πτυχιούχων δηλώνει πως βρήκε εργασία είτε 

µέσω γνωριµιών (21,8%) είτε µέσω αγγελιών σε εφηµερίδες (15,5%) ή µε συνδυασµό 

των δύο προηγούµενων µεθόδων (17,6%). Ποσοστό 47,7% θεωρεί ως σηµαντικότερη 

πηγή για την εξεύρεση εργασίας τις προσωπικές γνωριµίες. 

Η πλειοψηφία των πτυχιούχων εργαζοµένων (51%) βρήκε απασχόληση µέσα 

σε διάστηµα τριών µηνών από την απόκτηση του πτυχίου τους. Ωστόσο, σηµαντικό 

είναι και το ποσοστό που βρήκε απασχόληση µετά από 12 µήνες (26,1%).  
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Η συντριπτική πλειοψηφία (87,7%) των πτυχιούχων του ΟΠΑ δηλώνει ότι 

εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα, ενώ µόλις το 10,5% εργάζεται σε υπηρεσίες του 

δηµοσίου τοµέα. Όσον αφορά τον κλάδο της οικονοµικής δραστηριότητας, το 

µεγαλύτερο µέρος εργάζεται σε ιδιωτικές ή πολυεθνικές επιχειρήσεις (26,5%). 

Ακολουθούν οι ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί (24,7%), οι βιοµηχανίες, 

οι εµπορικές και κατασκευαστικές εταιρείες (19,6%) και οι δηµόσιες υπηρεσίες-

∆ΕΚΟ- εκπαιδευτικά ιδρύµατα (14,5%).  

Τα βασικά αντικείµενα εργασιακής θέσης ή απασχόλησης που δηλώνουν οι 

πτυχιούχοι του ΟΠΑ είναι: λογιστής-φοροτεχνικός (19,3%), τραπεζικός υπάλληλος 

(11,8%), υπάλληλος γραφείου-παροχή υπηρεσιών (9,9%) και πωλητής-προώθηση 

προϊόντων (7,2%). Τα υπόλοιπα αντικείµενα θέσης συγκεντρώνουν ποσοστά µεταξύ 

2 και 6% (ελεγκτής, προγραµµατιστής, µάρκετινγκ, αναλυτής, χρηµατιστηριακά, 

σύµβουλος-µελέτες, διευθυντικό και ανώτερο διοικητικό στέλεχος, ερευνητής-

στατιστικός, εκπαιδευτικός, ασφαλιστικής, εφοριακός, ελεύθερος επαγγελµατίας). 

Το 65% των εργαζόµενων πτυχιούχων θεωρεί πως το πτυχίο του τµήµατός 

του αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την τρέχουσα εργασία του. Σύµφωνα µε 

την έρευνα του Τµήµατος Στατιστικής του ΟΠΑ, αυτό το ποσοστό είναι ένα από τα 

µεγαλύτερα που καταγράφονται σε σχετικές έρευνες. ∆εν παραγνωρίζεται βέβαια ότι 

το 35% που δηλώνει πως το πτυχίο του δεν ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την 

εργασία, είναι άξιο αναφοράς και περαιτέρω διερεύνησης. Άλλωστε, το 75,6% των 

πτυχιούχων (εννοείται πάντα του δείγµατος της έρευνας) δηλώνει ότι απαιτήθηκαν 

πρόσθετες γνώσεις για την τρέχουσα εργασία του, πέρα από τις παρεχόµενες γνώσεις 

που απέκτησε κατά τη διάρκεια της φοίτησής του. Οι πρόσθετες γνώσεις 

                                                                                                                                            
19 www.aueb.gr/statistical-institute/apasxolisi-OPA/index.htm . 
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αναφέρονται κυρίως στο χειρισµό Η/Υ, τις ξένες γλώσσες και τις γνώσεις λογιστικής, 

φορολογικής νοµοθεσίας και λογιστικών προγραµµάτων.  

 

 

 

Έρευνα του Τµήµατος Στατιστικής για τους πτυχιούχους  
του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (1999) 

 
∆είγµα: 812 απόφοιτοι σε σύνολο 3440 αποφοίτων  

Μέθοδος: Μέσω ταχυδροµικής-απαντητικής επιστολής 

Περίοδος διενέργειας της έρευνας: Ιούνιος-∆εκέµβριος 1999 

Χαρακτηριστικά δείγµατος:  

α) Έτος αποφοίτησης:  

Αρχές 1994-τέλος 1998 

β) Τµήµα αποφοίτησης των µελών του δείγµατος:  

Στατιστική (13,9%), Μάρκετινγκ (4,6%), Οργάνωση και ∆ιοίκηση 

Επιχειρήσεων (41,7%), Οικονοµικών Επιστηµών(21,8%), Πληροφορική 

(12,2%), ∆ιεθνών Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών (5,8%) 
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3.2.1.3. Απόφοιτοι οικονοµικών σχολών που είναι και µέλη του Οικονοµικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδας 
 
Τα στοιχεία για τους αποφοίτους οικονοµικών σχολών και µελών του ΟΕΕ στη βάση 

της έρευνας του ΟΕΕ (Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης) αναφέρονται 

γενικά σε µέλη του ΟΕΕ ανεξαρτήτως έτους αποφοίτησης και αφορούν 

χαρακτηριστικά τους κατά το έτος 2003 (έτος διενέργειας της έρευνας)20.  

Σύµφωνα λοιπόν µε τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας, το 74,2% εργάζεται. 

Μεταξύ αυτών που απάντησαν πως δεν εργάζονται (25,8%), τα µεγαλύτερα ποσοστά 

συγκεντρώνουν οι απόφοιτοι των Πανεπιστηµίων Μακεδονίας (42,3%) και Παντείου 

(35,6%). Τα µικρότερα ποσοστά µη εργαζόµενων καταγράφονται µεταξύ των 

αποφοίτων του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (22,6%) και Πανεπιστηµίου 

Αθηνών (12,5%). 

Σε ό,τι αφορά συγκεκριµένα επαγγέλµατα, το µεγαλύτερο ποσοστό των µελών 

του ΟΕΕ (55,4%) προτιµά τα λογιστικά και τη διοίκηση επιχειρήσεων (39,5%) και 

µόλις το 12,9% προτιµά τα χρηµατοοικονοµικά. Αντιθέτως, οι φοιτητές των  

οικονοµικών σχολών, σύµφωνα µε την ίδια έρευνα του ΟΕΕ, δηλώνουν πως 

προτιµούν κυρίως τα χρηµατοοικονοµικά (37,4%) και τη διοίκηση επιχειρήσεων 

(38,6%), και έπονται οι προτιµήσεις για τα λογιστικά (31,5%). 

Όσον αφορά την εκτίµησή τους για τη  χρησιµότητα του πτυχίου και του 

κλάδου σπουδών τους στην εξεύρεση εργασίας, το 64,4% δηλώνει ότι το πτυχίο 

βοηθά αρκετά και πολύ, σε αντίθεση µε το 11,7% που δηλώνει πως βοηθά λίγο ή 

                                                 
20 Σύµφωνα µε τους συντάκτες, το δείγµα της έρευνας για τους αποφοίτους οικονοµικών σχολών που 
είναι µέλη του ΟΕΕ, δεν είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου των οικονοµολόγων, δεδοµένου ότι η 
εγγραφή στο ΟΕΕ είναι υποχρεωτική για όσους ασκούν τα επαγγέλµατα του λογιστή, φοροτεχνικού, 
στελέχους οικονοµικής διεύθυνσης κ.ά., ενώ δεν είναι υποχρεωτική για άλλες κατηγορίες 
οικονοµολόγων (βλ. ΟΕΕ, 2003, σ. 4-5).  
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καθόλου. Το 23,9% δηλώνει ότι η χρησιµότητα του πτυχίου τους στην εύρεση 

εργασίας είναι  µέτρια. 

 

 
 
 

Έρευνα του ΟΕΕ (2003) 
 

∆είγµα: 275 απόφοιτοι οικονοµικών σχολών που είναι και µέλη του ΟΕΕ 

Μέθοδος: Μέσω ταχυδροµικής-απαντητικής επιστολής 

Περίοδος διενέργειας της έρευνας: Μάιος-Σεπτέµβριος 2003 

Χαρακτηριστικά δείγµατος:  

α) Έτος αποφοίτησης: Το 23,9% έχει αποφοιτήσει πριν το 1999, ενώ οι 

υπόλοιποι σχεδόν ισοκατανέµονται µεταξύ των ετών 2000, 2001 και 2002. 

β) Πανεπιστήµιο αποφοίτησης: ΟΠΑ (23%), Πειραιά (19,6%), Πάντειο (16,7%), 

ΑΠΘ (15,2%), Άλλο (25,5%). 
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3.2.2. Πτυχιούχοι πολυτεχνικών σχολών 
 
Η µελέτη των επαγγελµατικών χαρακτηριστικών και της εξέλιξης βασικών 

µεταβλητών των πτυχιούχων πολυτεχνικών σχολών ίσως είναι η πιο 

εµπεριστατωµένη και εκτεταµένη µεταξύ των υπολοίπων επιστηµονικών κλάδων, 

δεδοµένου του µεγέθους δείγµατος και της επανάληψής της σε τακτικά χρονικά 

διαστήµατα. Η µελέτη αυτή γίνεται από το ΤΕΕ (σε συνεργασία συνήθως µε µία 

µεγάλη εταιρεία ερευνών και δηµοσκοπήσεων) και η τελευταία διαθέσιµη 

διενεργήθηκε το 2003. 

Σύµφωνα µε την έρευνα του 2003 (ΤΕΕ) σε δείγµα 2550 διπλωµατούχων 

µηχανικών (πολιτικοί µηχανικοί, αρχιτέκτονες µηχανικοί, µηχανολόγοι µηχανικοί, 

ηλεκτρολόγοι µηχανικοί & µηχανικοί Η/Υ, αγρονόµοι-τοπογράφοι µηχανικοί, 

χηµικοί µηχανικοί, µεταλλειολόγοι-µεταλλουργοί µηχανικοί, ναυπηγοί, ηλεκτρονικοί 

µηχανικοί) µε ηµεροµηνία άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος την περίοδο 1967-2002, 

το 96,4% δηλώνουν ότι εργάζονται. Το 2,2% δηλώνουν ότι είναι άνεργοι και το 1,5% 

ότι δεν απασχολούνται προσωρινά. 

Σε σχέση µε τα ευρήµατα αντίστοιχης έρευνας του 1997, παρατηρείται 

µείωση της ανεργίας από το 4,3% στο 2,2% (2003). Μεταξύ των ειδικοτήτων, 

µεγαλύτερη απορρόφηση εµφανίζουν οι µηχανολόγοι µηχανικοί, οι αγρονόµοι 

τοπογράφοι, οι ναυπηγοί & ναυπηγοί µηχανολόγοι και οι ηλεκτρονικοί µηχανικοί. 

Αντιθέτως, σχετικά υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρουσιάζουν οι µηχανολόγοι 

ηλεκτρολόγοι (4,3%) και οι χηµικοί µηχανικοί (4,1%). 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων διπλωµατούχων µηχανικών (49,1%) 

βρίσκονται εκτός εργασίας πάνω από 12 µήνες (µακροχρόνια ανεργία), ενώ σχεδόν οι 

µισοί εξ αυτών (49,3%) αντιµετωπίζουν την ανεργία τους χάρη στην οικονοµική 

υποστήριξη της οικογένειάς τους.  
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Η κατανοµή ανά τοµέα απασχόλησης (δηµόσιο-ιδιωτικό) και επιχειρηµατικό 

κλάδο αποτελεί σηµαντική µεταβλητή διαφοροποίησης της εν λόγω επαγγελµατικής 

οµάδας από τις υπόλοιπες που εξετάζουµε στην παρούσα µελέτη. Συγκεκριµένα, το 

35% των διπλωµατούχων µηχανικών δηλώνουν ότι είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες. 

Ακολουθούν οι εργαζόµενοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις (24,5%), οι εργαζόµενοι σε 

δηµόσιες υπηρεσίες (21%) και οι εργαζόµενοι σε δηµόσιες επιχειρήσεις (10,2%). 

Συγκριτικά στοιχεία για τις περιόδους 1981-1990 και 1991-2000 δείχνουν τάση 

µείωσης της απασχόλησης των µηχανικών ως ελεύθερων επαγγελµατιών και αύξησης 

της απασχόλησής τους ως εργαζοµένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.  

Μεταξύ των ειδικοτήτων των µηχανικών παρατηρούνται διαφοροποιήσεις. Ως 

ελεύθεροι επαγγελµατίες εργάζονται κυρίως οι αρχιτέκτονες µηχανικοί, οι πολιτικοί 

µηχανικοί και οι µηχανολόγοι ηλεκτρολόγοι. Οι µηχανολόγοι µηχανικοί, οι χηµικοί 

µηχανικοί και οι ναυπηγοί εµφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά στους εργαζόµενους 

(µισθωτούς) στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σε δηµόσιες επιχειρήσεις εργάζονται 

σηµαντικά ποσοστά των ηλεκτρολόγων µηχανικών και των αγρονόµων τοπογράφων. 

Μεταξύ των µισθωτών, καταγράφεται διαχρονικά ενίσχυση της τάσης για 

απασχόληση στο δηµόσιο τοµέα και µείωση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα 

(στοιχεία 1997-2003). 

Η κατανοµή των απασχολούµενων ανά επιχειρηµατικό κλάδο αναδεικνύει τη 

σηµασία των κατασκευών και των δηµοσίων έργων. Το 50,8% των απασχολούµενων 

δηλώνουν ότι εργάζονται στον τοµέα αυτό, και ακολουθούν η δηµόσια εκπαίδευση 

και τα ερευνητικά ιδρύµατα (10%), οι δηµόσιες υπηρεσίες (8%) καθώς και η 

µεταποίηση (5%). Τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης στον τοµέα των 

κατασκευών και δηµοσίων έργων συγκεντρώνουν οι ειδικότητες των πολιτικών 
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µηχανικών (76,5%), των αρχιτεκτόνων µηχανικών (78,8%) και των αγρονόµων 

τοπογράφων µηχανικών (63,3%). 

Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία των διπλωµατούχων µηχανικών (83,7%) 

θεωρεί ότι το αντικείµενο εργασίας τους είναι το ίδιο µε αυτό των σπουδών τους. Τα 

υψηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι ειδικότητες των πολιτικών µηχανικών 

(91,6%), των αρχιτεκτόνων µηχανικών (92,5%) και των ηλεκτρονικών µηχανικών 

(94,5%). Τα µικρότερα ποσοστά καταγράφονται µεταξύ των χηµικών µηχανικών 

(63,7%), µεταλλειολόγων µεταλλουργών µηχανικών (67,4%) και ναυπηγών (67,1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Έρευνα του ΤΕΕ (2003) 
 

∆είγµα: 2550 διπλωµατούχοι µηχανικοί µέλη του ΤΕΕ 

Μέθοδος: Μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων 

Περίοδος διενέργειας της έρευνας: 9/6/2003-15/9/2003 

Χαρακτηριστικά δείγµατος:  

α) Έτος αποφοίτησης: 1960-1970 (9,1%), 1971-1980 (25,1%), 1981-1990 (30,8%) 

και 1991-2000 (35%) 

β) Πανεπιστήµιο αποφοίτησης: ΕΜΠ (37,4%), ΑΠΘ (25,8%), Πανεπιστήµια 

εξωτερικό (18,2%), Πάτρας (11,9%), ∆ΠΘ (4,6%), Πολυτεχνείο Κρήτης (0,8) 

 Θεσσαλίας (0,3%), Άλλο (0,9%) 
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3.2.2.1 Πολυτεχνικές σπουδές και αγορά εργασίας: Τα παραδείγµατα του ΕΜΠ 
και  του Πολυτεχνείου Κρήτης   

 

Οι πτυχιούχοι του ΕΜΠ σε διεθνές συγκριτικό πλαίσιο 

 
Η συλλογή, επεξεργασία και παρακολούθηση στοιχείων για την αγορά εργασίας των 

πτυχιούχων πολυτεχνικών σχολών είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένη, διαθέτοντας µάλιστα 

στοιχεία σε βάθος χρόνου που επιτρέπουν, σε κάποιες περιπτώσεις, και διαχρονικές 

συγκρίσεις. 

Η έρευνα για τους διπλωµατούχους µηχανικούς του ΕΜΠ σε διεθνές πλαίσιο 

(Αθανασούλη και Τσώλας, 2003) πραγµατοποιήθηκε την περίοδο 1999-2000 µέσω 

τηλεφωνικών συνεντεύξεων σε δείγµα 1509 πτυχιούχων που απέκτησαν άδεια 

άσκησης επαγγέλµατος τα έτη 1991-1995 (νέοι απόφοιτοι) και 1976-1990 (παλαιοί 

απόφοιτοι). 21 Τα βασικά συµπεράσµατα της έρευνας συνοψίζονται στα εξής: 

• Το επάγγελµα του µηχανικού παραµένει ανδροκρατούµενο (το 32,1% 

των νέων πτυχιούχων είναι γυναίκες), γεγονός που παρατηρείται και 

στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

• Καταγράφεται µικρό ποσοστό ανεργίας (περίπου 2%) τόσο στους 

νέους όσο και στους παλαιούς πτυχιούχους. 

• Καταγράφεται µικρό ποσοστό ετεροαπασχόλησης.22 

• Οι απόφοιτοι του ΕΜΠ βρίσκουν σχετικά εύκολα εργασία, αφού το 

89% των νέων πτυχιούχων βρίσκει εργασία µέσα σε χρονικό διάστηµα 

που δεν ξεπερνά τους έξι µήνες.  

                                                 
21 Στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία ως προς το φύλο, την ειδικότητα και τον τόπο διαµονής. Το 
δείγµα των νέων πτυχιούχων είναι 536 άτοµα και των παλαιών πτυχιούχων 973 άτοµα (Αθανασούλη 
και Τσώλας Γ., 2003, σ. 16). 
22 Μεγάλα ποσοστά ετεροαπασχόλησης καταγράφονται στους αποφοίτους κοινωνικών και 
ανθρωπιστικών επιστηµών (π.χ., κοινωνιολόγοι), ενώ αυξητική τάση ετεροαπασχόλησης φαίνεται να 
υπάρχει και στους πτυχιούχους ιατρικής-οδοντιατρικής (Κάτσικας, 2005). 
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• Το 73% των πτυχιούχων δηλώνει ότι ο σηµαντικότερος παράγοντας 

στην εξεύρεση εργασίας ήταν το πτυχίο. Οι δεύτεροι σηµαντικότεροι 

παράγοντες ήταν η επαγγελµατική εµπειρία και η πρακτική άσκηση. 

• Το 55% των εργαζόµενων µηχανικών είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες 

(όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη το 80-90% είναι µισθωτοί). 

• Ωστόσο, ένα σηµαντικό ποσοστό των µηχανικών του ΕΜΠ που 

καταγράφονται ως ελεύθεροι επαγγελµατίες είναι «οιονεί µισθωτοί»: 

παρουσιάζουν δηλαδή ορισµένα χαρακτηριστικά της µισθωτής 

εργασίας (εξαρτηµένη εργασία) και του ελεύθερου επαγγελµατία 

(δελτίο παροχής, ασφαλιστικό ταµείο). Το είδος αυτής της 

απασχόλησης είναι πολύ σηµαντικό (27,3%) στους νέους πτυχιούχους 

και συναρτάται µε τη διάρθρωση της αγοράς εργασίας (µέγεθος 

επιχειρήσεων, µικρά µελετητικά γραφεία, κλαδική κατανοµή της 

απασχόλησης). 

• Σηµαντικό ποσοστό µηχανικών του ΕΜΠ απασχολείται στον κλάδο 

των οικοδοµών-κατασκευών (31% νέων και παλαιών πτυχιούχων). 

Αντιθέτως, στις άλλες χώρες της Ευρώπης το ποσοστό αυτό είναι πολύ 

χαµηλότερο (π.χ., Γαλλία: 5%). 

 

Οι πτυχιούχοι του Πολυτεχνείου Κρήτης 

 
Σύµφωνα µε έρευνα23 του Γραφείου ∆ιασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης για την 

επαγγελµατική κατάσταση των αποφοίτων των τµηµάτων µηχανικών παραγωγής & 

                                                 
23 Πραγµατοποιήθηκε την περίοδο Απριλίου-Σεπτεµβρίου µε αποστολή ερωτηµατολογίων και 
διενέργεια τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Απάντησαν ανά τµήµα: 119 από 714 αποφοίτους µηχανικούς 
παραγωγής & διοίκησης, 56 από τους 184 αποφοίτους µηχανικούς ορυκτών πόρων και 48 από τους 
191 αποφοίτους ηλεκτρονικών µηχανικών & µηχανικών υπολογιστών (βλ. αναλυτικότερα Πολυτεχνείο 
Κρήτης, 2003). 
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διοίκησης, µηχανικών ορυκτών πόρων και ηλεκτρονικών µηχανικών & µηχανικών 

υπολογιστών, καταγράφονται τα εξής (βλ. και Πίνακα 3.6): 

• Χαµηλά ποσοστά ανεργίας (3-4,5%) 

• Λίγος χρόνος αναµονής µέχρι την πρώτη κύρια απασχόληση (από 1,4 µέχρι 

6,6 µήνες) 

• Συγκέντρωση των απασχολουµένων στον ιδιωτικό τοµέα µε σύµβαση 

µισθωτής εργασίας 

• Συντριπτική συγκέντρωση των απασχολουµένων στον τοµέα των υπηρεσιών 

(αντί για τη βιοµηχανία) 

• Πλην των µηχανικών ορυκτών πόρων, οι υπόλοιποι απασχολούνται σε 

αντικείµενο που εµπίπτει στο γνωστικό πεδίο των σπουδών τους. 

Σηµειώνουµε το µεγάλο ποσοστό µισθωτών µηχανικών, που προκύπτει από αυτήν 

εδώ την έρευνα, σε αντίθεση µε το µικρό αντίστοιχο ποσοστό της έρευνας του ΕΜΠ, 

στο αµέσως προηγούµενο τµήµα της µελέτης µας. Η διαφορά µπορεί να οφείλεται 

στη δειγµατοληψία ή στο γεγονός ότι η έρευνα του Πολυτεχνείου Κρήτης αφορά 

µόνο τρεις πολύ συγκεκριµένες ειδικότητες µηχανικών (παραγωγής & διοίκησης, 

ορυκτών πόρων και ηλεκτρονικών & υπολογιστών). 
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Πίνακας 3.6. Απόφοιτοι Πολυτεχνείου Κρήτης: ανεργία και χαρακτηριστικά 
απασχόλησης (ποσοστό % συµµετεχόντων στην έρευνα) 
Χαρακτηριστικά Μηχανικοί 

παραγωγής & 
διοίκησης 

Μηχανικοί ορυκτών 
πόρων 

Ηλεκτρονικοί 
µηχανικοί 

Ποσοστό (%) 
ανεργίας 

3 4 4,5 

Χρόνος για την 
πρώτη κύρια 
απασχόληση (µήνες) 

2,7 6,6 1,4 

Απασχόληση στο αντικείµενο των σπουδών 
Ναι 73 23 81 
Εν µέρει  17 44 19 
Όχι 10 33 0 
Είδος εργοδότη 
Ελεύθεροι 
επαγγελµατίες 

17 15 16 

∆ηµόσιοι υπάλληλοι 21 33 43 
Μισθωτοί ιδιωτικού 
τοµέα 

52 44 38 

Επιχείρηση ιδίου 10 8 3 
Σύνολο ερωτηθέντων 119 56 48 
Πηγή: Πολυτεχνείο Κρήτης (2003) 

 

Καταληκτικά, οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι νεώτερες έρευνες για την 

επαγγελµατική αποκατάσταση των πτυχιούχων πολυτεχνικών σπουδών (Έρευνα 

ΕΜΠ, ΤΕΕ, 2004) διαπιστώνουν ισορροπία µεταξύ προσφοράς και ζήτησης 

εργασίας, ευοίωνες προοπτικές στον τοµέα των υπηρεσιών και της νέας οικονοµίας 

της γνώσης, διεύρυνση της ζήτησης µηχανικών από το εξωτερικό και υψηλή 

προσαρµοστικότητα των προγραµµάτων σπουδών στις µεταβολές του 

επαγγελµατικού και επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.  

Ωστόσο, εκτιµάται ότι η µείωση εισροών κοινοτικών πόρων, η εξασθένιση της 

ικανότητας της χώρας να χρηµατοδοτεί µεγάλα δηµόσια έργα και η τάση αύξησης 

των εισακτέων φοιτητών στις πολυτεχνικές σχολές µπορούν να συµβάλλουν 

µεσοπρόθεσµα σε ανατροπή του θετικού ισοζυγίου µε δυσµενείς συνέπειες στο 

επίπεδο ανεργίας και ετεροαπασχόλησης. 
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3.2.3. Πτυχιούχοι  σχολών κοινωνικών σπουδών24. 
 
Η έρευνα του Γραφείου ∆ιασύνδεσης του Παντείου Πανεπιστηµίου (2005) για την 

απορρόφηση των πτυχιούχων του στην αγορά εργασίας είναι η πιο πρόσφατη και 

πλούσια σε υλικό έρευνα για τους αποφοίτους κοινωνικών επιστηµών (βλ. και έρευνα 

ΕΚΚΕ του 200025 καθώς και βάση δεδοµένων του στο www.ekke.gr ). 

Σύµφωνα λοιπόν µε τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας, το 85,5% των 

πτυχιούχων  εργάζονται. Το 11% δηλώνουν ότι είναι άνεργοι, ενώ το 4% περίπου µη 

οικονοµικά ενεργοί. Οι µη οικονοµικά ενεργοί είναι κυρίως πτυχιούχοι που κάνουν 

µεταπτυχιακές σπουδές, άνδρες που υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους και 

γυναίκες που έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις. 

Οι άνεργοι πτυχιούχοι (11%) είναι κυρίως γυναίκες (σχεδόν το 73%) και το 

µεγαλύτερο τµήµα των ανέργων είναι απόφοιτοι του τµήµατος κοινωνιολογίας 

(24%). Οι µισοί σχεδόν από τους ανέργους είναι άνεργοι για χρονικό διάστηµα 

µεγαλύτερο των 12 µηνών (µακροχρονίως άνεργοι). Οι άνεργοι πτυχιούχοι του 

Παντείου αναζητούν εργασία κυρίως µέσω αγγελιών και οικογενειακών γνωριµιών, 

ενώ θεωρούν ως βασικές αιτίες για την ανεργία τους την έλλειψη πολλών θέσεων στις 

ειδικότητές τους και την προτίµηση των εργοδοτών για αυτούς που έχουν 

επαγγελµατική εµπειρία. Η συντριπτική δε πλειοψηφία των ανέργων που είχαν κάνει 

ενέργειες για την εύρεση απασχόλησης κατά το χρόνο της διενέργειας της έρευνας 

θεωρεί ως επιθυµητό χώρο εργασίας το δηµόσιο τοµέα (60,8%). 

Τα βασικά στοιχεία για την απασχόληση των πτυχιούχων αναφέρονται στο 

σύνολο των ερωτωµένων και όχι σε κατανοµές ανά τµήµα αποφοίτησης ή άλλες 

                                                 
24 Περιλαµβάνονται η κοινωνιολογία, η κοινωνική πολιτική και κοινωνική ανθρωπολογία, η 
ψυχολογία, η πολιτική επιστήµη και ιστορία, η δηµόσια διοίκηση και η επικοινωνία (βλ. αντίστοιχα 
τµήµατα Παντείου Πανεπιστηµίου). 
25 Κασίµης Χ., Παπαδόπουλος Α., Παπακωνσταντίνου Γ., Παπακωνσταντίνου Π., Σερεµέτης ∆, 
Χατζηγιάννη Α. (2000),ο.π. 
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µεταβλητές (π.χ., έτος αποφοίτησης) και αφορούν όσους κατά τη διάρκεια της 

έρευνας απασχολούνταν στην πρώτη σηµαντική26 εργασία τους. 

Σύµφωνα µε τα πορίσµατα της έρευνας, που αναφέρονται σε  όσους 

απασχολούνται στην πρώτη σηµαντική εργασία τους, το 55,1% εργάζονται ως 

µισθωτοί του ιδιωτικού τοµέα, το 28,5% ως µισθωτοί του δηµοσίου τοµέα και οι 

υπόλοιποι µε ποσοστά κάτω του 6% ως συµβασιούχοι (ιδιωτικού ή δηµοσίου τοµέα), 

αυτοαπασχολούµενοι (µε ή χωρίς προσωπικό) και βοηθοί σε οικογενειακές 

επιχειρήσεις. 

Το 42,6% των απασχολούµενων πτυχιούχων βρήκε την πρώτη σηµαντική 

εργασία του σε χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 12 µηνών. Ποσοστό 30,7% βρήκε 

την εργασία µέσα σε ένα µήνα, 13,6% σε χρονικό διάστηµα µεταξύ ενός µηνός και 

έξι µηνών και το 10,4% σε χρονικό διάστηµα µεταξύ έξι µηνών και ενός έτους. Ως 

σηµαντικότερος τρόπος εύρεσης εργασίας δηλώνονται οι οικογενειακές γνωριµίες 

(32,4%). Ακολουθούν οι διαγωνισµοί (26,9%), οι αγγελίες (26,9%) και οι υπηρεσίες 

του ΟΑΕ∆ (26,6%).  

Στο πεδίο της εκτιµώµενης συσχέτισης των σπουδών µε την τρέχουσα 

απασχόληση, το 52% των πτυχιούχων της Παντείου θεωρεί πως οι σπουδές δεν 

σχετίζονται καθόλου ή σχετίζονται λίγο µε την εργασία τους. Οι διαφοροποιήσεις ανά 

τµήµα αποφοίτησης παρουσιάζουν µεγάλες αποκλίσεις. Το 56,5% των 

απασχολούµενων πτυχιούχων του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης του Παντείου 

θεωρούν ότι οι σπουδές τους δεν σχετίζονται καθόλου µε την εργασία τους, 

ακολουθούµενοι από τους πτυχιούχους Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής 

(33,3%) καθώς και Επικοινωνίας & ΜΜΕ (32,4%). Αντιθέτως, µόνο το 2,6% των 

απασχολούµενων πτυχιούχων του Τµήµατος Ψυχολογίας συµµερίζονται την ίδια 

                                                 
26 Ως πρώτη σηµαντική εργασίας θεωρείται εκείνη που εξασφαλίζει ένα ελάχιστο εβδοµαδιαίο ωράριο 
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άποψη. Οι τελευταίοι-σε ποσοστό 84,2%-θεωρούν πως οι σπουδές τους 

συσχετίζονται αρκετά ή απόλυτα µε την εργασία τους (το γενικό ποσοστό στο σύνολο 

των πτυχιούχων του Παντείου είναι 48%). 

Τέλος, το 60% των απασχολούµενων πτυχιούχων του Παντείου θα 

επιθυµούσαν να εργάζονται στο δηµόσιο τοµέα. ∆ική τους επιχείρηση θα 

επιθυµούσαν να δηµιουργήσουν σε ποσοστό 23,1%. Μόνο το 15,9% των πτυχιούχων 

θα επιθυµούσαν να εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα. 

 
 

                                                                                                                                            
απασχόλησης και κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης. 

Έρευνα του Γραφείου ∆ιασύνδεσης του Παντείου Πανεπιστηµίου 
(2005) 

 
∆είγµα: 682 απόφοιτοι των ετών 1998, 1999 και 2000 

Μέθοδος: Μέσω ταχυδροµικής τηλεφωνικών συνεντεύξεων (δοµηµένο 

ερωτηµατολόγιο) 

Περίοδος διενέργειας της έρευνας: ∆εκέµβριος 2004-Απρίλιος 2005 

Χαρακτηριστικά δείγµατος:  

α) Έτος αποφοίτησης: 1998 (το 27,3%), 1999 (το 44,6%) και  2000 (το 28,2%) 

β) Επιστηµονικός κλάδος αποφοίτησης: ψυχολογία (11%), οικονοµική επιστήµη 

(13,2%), δηµόσια διοίκηση (14,2%), πολιτική επιστήµη (25,1%), κοινωνιολογία-

ανθρωπολογία-κοινωνική πολιτική (26,8%) και επικοινωνία & ΜΜΕ (9,7%). 



 60

 
 

 
3.2.4. Πτυχιούχοι γεωπονικών σπουδών27. 
 
Η πιο πρόσφατη και ενδεικτική µελέτη για την επαγγελµατική κατάσταση των 

αποφοίτων γεωπονικών επιστηµών είναι η έρευνα του Γραφείου ∆ιασύνδεσης του 

Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών-ΓΠΑ (2002).  

Σύµφωνα λοιπόν µε τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας, το 78% των 

πτυχιούχων  εργάζεται. Το 21% δηλώνει ότι δεν εργάζεται, ενώ το 1% δεν απαντά 

στην ερώτηση. Η διάσταση του φύλου είναι σηµαντική, δεδοµένου ότι εργάζεται το 

82% των ανδρών έναντι του 68% των γυναικών. 

Τα στοιχεία για την απασχόληση ανά τµήµα αποφοίτησης του ΓΠΑ 

διαφοροποιούνται σηµαντικά. Τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης εµφανίζουν οι 

απόφοιτοι των Τµηµάτων Γενικής Γεωπονίας (83%), Φυτικής Παραγωγής (80%), 

Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης (78%) και Επιστήµης & Τεχνολογίας 

Τροφίµων (78%). Έπονται τα Τµήµατα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής 

Μηχανικής (73%) και το Τµήµα Ζωϊκής Παραγωγής (71%). Το χαµηλότερο ποσοστό 

απασχόλησης µε σηµαντική απόκλιση έναντι των υπολοίπων παρουσιάζει το Τµήµα 

Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (54%). 

Στο πεδίο του επαγγελµατικού τοµέα στον οποίο εργάζονται οι πτυχιούχοι 

γεωπόνοι, ο δηµόσιος τοµέας συγκεντρώνει την πλειοψηφία (33%). Στον ιδιωτικό 

τοµέα δηλώνει ότι απασχολείται το 25% και ακολουθούν οι ελεύθεροι επαγγελµατίες 

µε ποσοστό 18%. Οι υπόλοιποι πτυχιούχοι (16%) δηλώνουν ότι απασχολούνται σε 

αγροτικές επιχειρήσεις (δικές τους ή άλλων) ή σε οικογενειακή αγροτική επιχείρηση, 

                                                 
27 Περιλαµβάνονται η ζωική παραγωγή, η φυτική παραγωγή, η τεχνολογία τροφίµων, η αγροτική 
οικονοµία και ανάπτυξη, η γεωπονική βιοτεχνολογία, η αξιοποίηση φυσικών πόρων και η γενική 
γεωπονία (βλ. και αντίστοιχα τµήµατα Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών). 
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ενώ ένα 8% δεν δήλωσε τίποτα σχετικά. Είναι δε αξιοσηµείωτο ότι οι γεωπόνοι µε 

µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών απασχολούνται στο δηµόσιο τοµέα σε ποσοστό 47%. 

Οι γεωπόνοι που αναζητούν εργασία αναφέρουν πως η σηµαντικότερη 

µέθοδος που ακολουθούν για την εύρεση εργασίας είναι µέσω γνωστών και φίλων 

(51%). Ακολουθεί η αναζήτηση µέσω αγγελιών (46%), η αναζήτηση µέσω 

εργοδοτών (28%) και η αναζήτηση µέσω των υπηρεσιών του ΟΑΕ∆ (24%). Μάλιστα, 

οι γεωπόνοι σε αναζήτηση εργασίας που είχαν πραγµατοποιήσει επαγγελµατικές 

συναντήσεις τον τελευταίο χρόνο πριν την έρευνα (το 1999), δήλωσαν σε ποσοστό 

36% ότι η µη θετική κατάληξη της συνάντησης οφείλεται σε δική τους άρνηση και το 

53% σε άρνηση του εργοδότη. Οι κυριότεροι λόγοι28 για την άρνηση των ίδιων των 

εργαζοµένων ήταν οι χαµηλές αποδοχές (57%) και η αίσθηση ότι η θέση εργασίας 

δεν ανταποκρίνεται στα προσόντα τους (48%). Οι λόγοι για τους οποίους αρνήθηκε ο 

εργοδότης (σύµφωνα µε την άποψη των γεωπόνων της έρευνας) αναφέρονται κυρίως  

στην έλλειψη εµπειρίας (55%) και το φύλο (17%). 

Όσον αφορά την εκτίµηση των εργαζόµενων πτυχιούχων για το βαθµό της 

συσχέτισης µεταξύ των σπουδών τους και της εργασίας τους, το 65% θεωρεί πως 

σχετίζονται αρκετά (31%) ή πολύ (34%). Η εξέταση της συσχέτισης ανά τµήµα 

αποφοίτησης δείχνει ότι οι εργαζόµενοι πτυχιούχοι των Τµηµάτων Φυτικής 

Παραγωγής και Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων εµφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά 

(69% και 63% αντιστοίχως). Αντιθέτως, το µικρότερο ποσοστό της εκτιµώµενης 

συσχέτισης δηλώνουν οι πτυχιούχοι Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας. 

Τέλος, το 69% θεωρεί τις σπουδές του στο ΓΠΑ σε σχέση µε την 

επαγγελµατική του σταδιοδροµία ως σχετικά επαρκείς (44%) και επαρκείς (25%). Τα 

µεγαλύτερα ποσοστά σχετικής επάρκειας και επάρκειας συγκεντρώνονται στους 

                                                 
28 Υπήρχε δυνατότητα πολλαπλής επιλογής.  
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αποφοίτους των Τµηµάτων Ζωϊκής Παραγωγής και Επιστήµης & Τεχνολογίας 

Τροφίµων. Όσοι δηλώνουν ότι οι σπουδές τους είναι σχετικά ανεπαρκείς ή 

ανεπαρκείς σε σχέση µε την επαγγελµατική σταδιοδροµία, αναφέρουν ως αιτίες την 

πολλή θεωρία και τη µη σύνδεση µε την αγορά εργασίας, που σχετίζονται µε την 

έλλειψη περισσότερης πρακτικής άσκησης,. 
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Συµπεράσµατα 
 
Από την εξέταση των στοιχείων για την ανεργία των πτυχιούχων τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης και την επαγγελµατική κατάσταση των πτυχιούχων οικονοµικών, 

πολυτεχνικών, κοινωνικών και γεωπονικών σπουδών αναδεικνύονται οι επιµέρους 

παρακάτω βασικές τάσεις: 

• Η συντριπτική πλειοψηφία των πτυχιούχων πανεπιστηµιακών σχολών ασκούν 

επιστηµονικό επάγγελµα, µε σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των 

επιµέρους πτυχιούχων επιστηµονικών κλάδων. Τα υψηλότερα ποσοστά 

πτυχιούχων που ασκούν επιστηµονικό επάγγελµα καταγράφονται µεταξύ των 

πτυχιούχων ιατρικής και νοµικής. Χαµηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι 

πτυχιούχοι ανθρωπιστικών, πολυτεχνικών και οικονοµικών σπουδών (οι 

Έρευνα του Γραφείου ∆ιασύνδεσης του ΓΠΑ (2002) 
 

∆είγµα: 1902 σε σύνολο 3820 πτυχιούχων των  Τµηµάτων του Γεωπονικού  

Πανεπιστηµίου Αθηνών των περιόδων ∆εκεµβρίου 1970-∆εκεµβρίου 1983 και 

Σεπτεµβρίου 1988-Μαϊου 1998 

Μέθοδος: Μέσω ταχυδροµικής-απαντητικής επιστολής και τηλεφωνικών 

συνεντεύξεων 

Περίοδος διενέργειας της έρευνας: 1 Ιανουαρίου 1997-28 Φεβρουαρίου 2000 

Χαρακτηριστικά δείγµατος:  

α) Έτος εισαγωγής στο ΓΠΑ: 1970-1979 (το 25%), 1980-1989 (το 55%) και µετά το 

1990 (το 14%) 

β) Τµήµα αποφοίτησης:  Φυτικής Παραγωγής (54,8%), Ζωϊκής Παραγωγής (6,4%), 

Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης (10%), Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (2,5%), 

Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων (9,4%), Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και 

Γεωργικής Μηχανικής (12,1%) και Γενικό Τµήµα (0,9%) 
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τελευταίοι πιθανότατα λόγω απασχόλησής τους σε επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες), ενώ το χαµηλότερο ποσοστό καταγράφεται στους 

πτυχιούχους φυσικής αγωγής. 

• Παρατηρείται γενικώς στροφή των πτυχιούχων στην αναζήτηση εργασίας στο 

δηµόσιο τοµέα, ιδιαίτερα δε των πτυχιούχων των λεγοµένων «καθηγητικών» 

σχολών (φιλόλογοι, φυσικοµαθηµατικοί, χηµικοί, απόφοιτοι παιδαγωγικών 

κ.ά.). Χαρακτηριστικό της παραπάνω τάσης είναι η ολοένα και αυξανόµενη 

συµµετοχή των εν λόγω πτυχιούχων στους διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ για την 

πρόσληψη εκπαιδευτικών (έτη 1998, 2000, 2002, 2004). 

• Το 82% των πτυχιούχων του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών εργάζεται 

και το 7,5% αναζητά εργασία. Η συντριπτική πλειοψηφία εργάζεται στον 

ιδιωτικό τοµέα και βρήκε εργασία µέσα σε διάστηµα τριών µηνών. Το 65% 

των πτυχιούχων δηλώνουν πως το πτυχίο τους ήταν απαραίτητη προϋπόθεση 

για την τρέχουσα εργασία τους. Το υψηλό ποσοστό απασχόλησης των 

πτυχιούχων του ΟΠΑ ενισχύεται και από έρευνα του ΟΕΕ για τους 

οικονοµολόγους-µέλη του. Οι εν λόγω  πτυχιούχοι παρουσιάζουν υψηλότερη 

απασχόληση έναντι των πτυχιούχων των υπολοίπων πανεπιστηµίων. 

• Τα µεγαλύτερα ποσοστά µη εργαζόµενων πτυχιούχων οικονοµικών σπουδών 

καταγράφονται στους πτυχιούχους του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και 

Παντείου (έρευνα ΟΕΕ). 

• Μικρό ποσοστό ανεργίας καταγράφεται στους πτυχιούχους πολυτεχνικών 

σχολών (έρευνα ΤΕΕ). Το 96,4% των πτυχιούχων µηχανικών-µελών του ΤΕΕ 

δηλώνουν πως εργάζονται, ενώ µόλις το 2,2% δηλώνουν άνεργοι και 1,5% ότι 

δεν απασχολούνται προσωρινά. 
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• Μικρότερη απορρόφηση µεταξύ των µηχανικών παρουσιάζεται στους 

χηµικούς µηχανικούς και τους µηχανολόγους ηλεκτρολόγους. 

• Το µεγαλύτερο ποσοστό των διπλωµατούχων µηχανικών δηλώνουν ελεύθεροι 

επαγγελµατίες µε διαχρονική τάση µείωσης του σχετικού ποσοστού και 

ενίσχυσης της απασχόλησής τους ως εργαζοµένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

Μεταξύ των µισθωτών καταγράφεται ενίσχυση της τάσης για απασχόληση 

στο δηµόσιο τοµέα. 

• Η πλειοψηφία των µηχανικών εργάζονται στον κλάδο των δηµοσίων έργων. 

Τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης στον κλάδο αυτό παρουσιάζουν οι 

πολιτικοί µηχανικοί, οι αρχιτέκτονες µηχανικοί και οι αγρονόµοι τοπογράφοι 

µηχανικοί.  

• Η συντριπτική πλειοψηφία των µηχανικών δηλώνουν πως υπάρχει ταύτιση 

του αντικειµένου εργασίας τους µε το αντικείµενο των σπουδών τους. 

• Οι πτυχιούχοι κοινωνικών σπουδών (έρευνα Παντείου) εργάζονται σε 

ποσοστό 85,5% ενώ το 11% δηλώνουν άνεργοι. Οι άνεργοι κοινωνικοί 

επιστήµονες συγκεντρώνονται κυρίως µεταξύ των πτυχιούχων 

κοινωνιολογίας, είναι κυρίως γυναίκες και πλήττονται από µακροχρόνια 

ανεργία σε ποσοστό σχεδόν 50%.  

• Η πλειοψηφία των πτυχιούχων κοινωνικών σπουδών εργάζονται στον 

ιδιωτικό τοµέα ως µισθωτοί, θεωρούν πως οι σπουδές τους δεν σχετίζονται µε 

το αντικείµενο εργασίας τους και θα επιθυµούσαν να εργάζονται στο δηµόσιο 

τοµέα. 

• Οι πτυχιούχοι γεωπονικών σπουδών (έρευνα ΓΠΑ) εργάζονται σε ποσοστό 

78%, ενώ το  21% δηλώνουν άνεργοι. Τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης 

παρουσιάζουν οι πτυχιούχοι των Τµηµάτων Γενικής Γεωπονίας και Φυτικής 
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Παραγωγής. Το χαµηλότερο ποσοστό απασχόλησης παρουσιάζουν οι 

πτυχιούχοι του Τµήµατος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας. 

• Η πλειοψηφία των πτυχιούχων γεωπονικών σπουδών (ο ένας στους τρεις) 

εργάζεται στο δηµόσιο τοµέα. Σχεδόν οι µισοί πτυχιούχοι γεωπονίας µε 

µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών απασχολούνται στο δηµόσιο τοµέα. 

• Η πλειοψηφία των πτυχιούχων γεωπονικών σπουδών (69%) θεωρούν ότι οι 

σπουδές τους ήταν επαρκείς και σχετικά επαρκείς όσον αφορά την  

επαγγελµατική σταδιοδροµία τους. Τα υψηλότερα ποσοστά επάρκειας των 

σπουδών δηλώνονται από τους πτυχιούχους των Τµηµάτων Ζωϊκής 

Παραγωγής και Επιστήµης & Τεχνολογίας Τροφίµων.  
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4. ∆ιασύνδεση πανεπιστηµίων και αγοράς εργασίας 
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4.1. Ο ρόλος των γραφείων διασύνδεσης και σταδιοδροµίας 
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Η ολοένα και περισσότερο αυξανόµενη συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι τα 

πανεπιστήµια δεν µπορούν να λειτουργούν αποκοµµένα από τον κοινωνικό και 

οικονοµικό περίγυρο, σε συνδυασµό µε τις δυσχέρειες µετάβασης των νέων 

αποφοίτων στην αγορά εργασίας κατέστησαν τη δηµιουργία των γραφείων 

διασύνδεσης ή σταδιοδροµίας έναν αναγκαίο θεσµό εντός των πανεπιστηµίων. 

 Γενικά, σκοπός των γραφείων διασύνδεσης είναι η διευκόλυνση της 

µετάβασης των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας και της παροχής πληροφοριών για 

τη συνέχιση των σπουδών σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Η διευκόλυνση των πτυχιούχων 

στην αγορά εργασίας επιτυγχάνεται µέσω της παροχής πληροφοριών για θέσεις 

εργασίας και σχετικές προκηρύξεις, ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και µίας 

σειράς δεξιοτήτων και «εργαλείων», αναγκαίων για την επίτευξη πρόσληψης στον 

ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα. 

Στην Ελλάδα, ο θεσµός των γραφείων διασύνδεσης ξεκινά την περίοδο 1997-

1998 και γενικεύεται µε την ίδρυση τέτοιων γραφείων σε πολλά ελληνικά 

πανεπιστήµια µε χρηµατοδότηση από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης –ΕΠΕΑΕΚ). 

Σήµερα λειτουργούν ανάλογα γραφεία στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 

Αθηνών29, το Πολυτεχνείο Κρήτης30, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου31, το Πάντειο 

Πανεπιστήµιο32, το Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο33, το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 

Αθηνών34, το Ιόνιο Πανεπιστήµιο35, το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων36, το Οικονοµικό 

                                                 
29 http://career-office.uoa.gr . 
30 www.career.tuc.gr . 
31 www.aegean.gr/career . 
32 www.panteion.gr/gr/new/menu/stadiodromias/GSD.htm . Στο Πάντειο Πανεπιστήµιο έχει την έδρα 
της και το γραφείο της οριζόντιας δράσης των γραφείων διασύνδεσης (βλ. σχετικά και www.odgd-
univ.gr ) . Το γραφείο οριζόντιας δράσης είναι το θεσµικό όργανο εκπροσώπησης των γραφείων 
διασύνδεσης στο χώρο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
33 www.hua.gr/grafeio_dias.htm . 
34 www.career.aua.gr/index_gr.htm . 
35 www.ionio.gr/career/gd/index.html . 
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Πανεπιστήµιο Αθηνών37, το Πανεπιστήµιο Πατρών38, το Πανεπιστήµιο Θράκης39, το 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας40, το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας41, το Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο42, το Πανεπιστήµιο Πειραιά43 και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης44. 

Η καταγραφή ενδεικτικών δραστηριοτήτων των γραφείων διασύνδεσης και 

τρόπων µέσω των οποίων διευκολύνεται η µετάβαση των αποφοίτων στην αγορά 

εργασίας, και γενικότερα η διασύνδεση των δραστηριοτήτων των πανεπιστηµίων µε 

την ευρύτερη κοινότητα, έγινε από την οµάδα έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ µε επιτόπιες 

επισκέψεις µας σε γραφεία διασύνδεσης πανεπιστηµίων της Αττικής (Πανεπιστήµιο 

Αθηνών, Πάντειο Πανεπιστήµιο, Πανεπιστήµιο Πειραιά, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο 

Αθηνών, Πανεπιστήµιο Πειραιά, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών), αναζήτηση 

στοιχείων από τις ιστοσελίδες των γραφείων και επικοινωνία (τηλεφωνική και 

ηλεκτρονική) που είχαµε µε γραφεία πανεπιστηµίων της υπόλοιπης Ελλάδας 

(Πολυτεχνείο Κρήτης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήµιο 

Μακεδονίας, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης).   

Τα γραφεία διασύνδεσης (ή σταδιοδροµίας) προσφέρουν υπηρεσίες σε τρία 

βασικά πεδία:  

α) την παροχή πληροφοριών για προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

β) την παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης µε την αγορά εργασίας, και  

γ) την παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής υποστήριξης των φοιτητών στη 

διαδικασία µετάβασής τους στην αγορά εργασίας. Επίσης, εφαρµόζονται πλέον και 

                                                                                                                                            
36 http://career.admin.uoi.gr/CMS/indec.php . 
37 www.career.aueb.gr . 
38 www.cais.upatras.gr . 
39 http://career.xan.duth.gr . 
40 http://career.uom.gr . 
41 www.career.uth.gr . 
42 http://career.mech.ntua.gr . 
43 http://career.unipi.gr . 
44 www.cso.auth.gr . 
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προγράµµατα ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηµατικότητας (βλ. κεφάλαιο 4.2. της 

παρούσας µελέτης). Αναλυτικότερα: 

 

α) Παροχή πληροφοριών για προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης 

Στο πεδίο αυτό εντάσσεται η παροχή πληροφοριών για προγράµµατα 

σπουδών και εξειδίκευσης σε πανεπιστήµια της Ελλάδας και του εξωτερικού, 

υποτροφίες και κληροδοτήµατα της ηµεδαπής και της αλλοδαπής, προγράµµατα 

συνεχιζόµενης και συµπληρωµατικής επαγγελµατικής κατάρτισης και εξειδίκευσης, 

πληροφορίες και ενηµέρωση για τις ευκαιρίες πρακτικής άσκησης, την κατάσταση 

στην αγορά εργασίας όσον αφορά συγκεκριµένους επιστηµονικούς κλάδους και 

επαγγέλµατα, καθώς και για τις προϋποθέσεις εισόδου στην αγορά εργασίας. 

 

β) Παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης µε την αγορά εργασίας 

Η βασική παροχή εκ µέρους των γραφείων στο πεδίο της διασύνδεσης είναι η 

οικοδόµηση βάσης δεδοµένων µε προσφερόµενες θέσεις εργασίας από επιχειρήσεις 

και οργανισµούς, καθώς και βάση δεδοµένων βιογραφικών σηµειωµάτων αποφοίτων 

που επιθυµούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό 

πραγµατοποιούνται συναντήσεις ενηµέρωσης των οργανισµών και των επιχειρήσεων 

για τις δεξιότητες και την επαγγελµατική κατάρτιση των αποφοίτων, καθώς και 

εκδηλώσεις που δίνουν την ευκαιρία σε επιχειρήσεις και αποφοίτους να έρθουν σε 

άµεση επαφή (π.χ., µέσω του θεσµού των Ηµερών Σταδιοδροµίας και ανάλογων 

εκδηλώσεων). 
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γ) Παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής υποστήριξης των φοιτητών στη 

διαδικασία µετάβασής τους στην αγορά εργασίας 

Η έλλειψη εργασιακών εµπειριών κατά τη διάρκεια των σπουδών (και 

δεδοµένης της µέσης διάρκειας φοίτησης που ξεπερνά τα τέσσερα έτη)45, σε 

συνδυασµό µε τις ραγδαίες αλλαγές στο επιχειρηµατικό περιβάλλον, καθιστά 

αναγκαία την παροχή συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τους 

αποφοίτους που επιθυµούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.  

Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες περιλαµβάνουν τη συµβουλευτική υποστήριξη, 

τη βοήθεια στο σχεδιασµό σταδιοδροµίας µε βάση τις σπουδές, τις δεξιότητες και 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.). Τέλος, παρέχεται υποστήριξη αυτογνωσίας και λήψης αποφάσεων σε 

θέµατα προσωπικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης. 

Η τακτική παρακολούθηση των ιστοσελίδων των γραφείων διασύνδεσης, την 

οποία κάναµε την περίοδο Νοεµβρίου 2005-Μαρτίου 2006, οι επιτόπιες επισκέψεις 

και η γενικότερη επικοινωνία µας µε τα γραφεία, συντείνουν στο συµπέρασµα 

ύπαρξης µεγάλων διαφοροποιήσεων και αποκλίσεων µεταξύ των γραφείων. Υπήρξαν 

γραφεία τα οποία ποτέ δεν απάντησαν σε αιτήµατά µας για παροχή πληροφοριών ή 

µας παρέπεµψαν στον πρύτανη για την έγκριση άδειας παροχής πληροφοριών 

σχετικά µε τα αποτελέσµατα έρευνας για την αγορά εργασίας (π.χ., µάταιες επαφές 

µας µε το Πανεπιστήµιο Πειραιά).  

                                                 
45 Επίσης, παρατηρείται αύξηση του αριθµού των αποφοίτων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα 
ανεργίας, ετεροαπασχόλησης και υποαπασχόλησης και ανισότητας στην πρόσβαση σε συγκεκριµένα 
επαγγέλµατα (www.career.aueb.gr/gr/index.html , ανάκτηση 10 Μαρτίου 2006). 
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Την ίδια στιγµή, άλλα γραφεία είτε έχουν δηµοσιεύσει τα αποτελέσµατα των 

σχετικών ερευνών για την αγορά εργασίας στις ιστοσελίδες τους (βλ. χαρακτηριστικά 

γραφείο διασύνδεσης Πολυτεχνείου Κρήτης, www.career.tuc.gr ) είτε µας έστειλαν 

ηλεκτρονικά τα πορίσµατα των ερευνών τους (∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης).  

Μάλιστα, κάποια γραφεία δικαιολόγησαν την µη παροχή πρόσβασης στα εν 

λόγω στοιχεία µε επίκληση του απορρήτου της έρευνας, την ίδια δε στιγµή που άλλο 

γραφείο διασύνδεσης (Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών46) µας χορήγησε αντίτυπο 

πορισµάτων της δικής του έρευνας, µε πλήρη καταγραφή των ευρηµάτων και της 

µεθοδολογίας του. Είναι κάτι περισσότερο από έκδηλο ότι τέτοιου είδους πρακτικές 

(«απόκρυψη» ερευνητικών αποτελεσµάτων, διαχείριση κατά το δοκούν των 

πορισµάτων) ακυρώνουν την ίδια την έννοια και τη φιλοσοφία των γραφείων 

διασύνδεσης και τα µετατρέπουν σε γραφεία «αποσύνδεσης» από την ευρύτερη 

κοινότητα. 

 
 

 

                                                 
46 Το γραφείο διασύνδεσης του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών καταγράφεται από την 
ερευνητική µας οµάδα ως ένα από τα πιο άρτια και ανοιχτά στην ευρύτερη κοινότητα. Η παροχή 
πληροφοριών για τις δραστηριότητές του ήταν άµεση και σφαιρική, συµβάλλοντας σε ένα εξαιρετικό 
επίπεδο συνεργασίας. Στο σηµείο αυτό θα επιθυµούσαµε να εκφράσουµε τις ευχαριστίες µας προς το 
προσωπικό όλων των γραφείων διασύνδεσης που διευκόλυναν την έρευνά µας και µας παρείχαν άµεσα 
την κατάλληλη πληροφόρηση (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πάντειο 
Πανεπιστήµιο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, 
Πολυτεχνείο Κρήτης).  
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Βέλτιστες πρακτικές 
 

Η ηλεκτρονική ενηµέρωση µέσω των ιστοσελίδων παρουσιάζει επίσης 

µεγάλες αποκλίσεις. Οι ιστοσελίδες των γραφείων διασύνδεσης του Πολυτεχνείου 

Κρήτης και του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης είναι δύο από τα 

βέλτιστα παραδείγµατα. Το πρώτο (www.career.tuc.gr ) παρουσιάζει µεγάλο 

βαθµό χρηστικότητας και προσφέρει έναν όγκο πληροφοριών που ανανεώνεται 

καθηµερινά. Ιδιαίτερα, η πληροφόρηση που παρέχει για τις υποτροφίες είναι 

παραδειγµατική: ανανεώνεται καθηµερινά και βοηθά φοιτητές από µειονεκτικά 

εισοδηµατικά στρώµατα να εντοπίσουν ευκαιρίες χρηµατοδότησης των σπουδών 

τους σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο.  

Το δεύτερο (www.cso.auth.gr ) έχει δηµιουργήσει το δίκτυο αποφοίτων-

επιχειρήσεων «συν-εργασία» για τη διευκόλυνση των αποφοίτων να βρουν 

εργασία σε κάποια επιχείρηση αλλά και για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων της 

περιφέρειάς του να εντοπίσουν και να απασχολήσουν το κατάλληλο επιστηµονικό 

προσωπικό. Η ηλεκτρονική και δωρεάν παροχή των υπηρεσιών του δικτύου 

διευκολύνει τις ενέργειες των δύο πλευρών (επιχειρήσεων και αποφοίτων που 

αναζητούν εργασία) χωρίς κόστος και µε εξοικονόµηση χρόνου. 
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Ωστόσο, καταγράφονται και γραφεία διασύνδεσης µε αρκετά περιορισµένη 

παροχή πληροφοριών στις ιστοσελίδες τους. Παρατηρείται έλλειψη τακτικών 

ενηµερώσεων, έλλειψη αναφορών στην επιχειρηµατικότητα και σχετικές δράσεις, 

καθώς και περιορισµένο υλικό πληροφοριών στα πεδία των µεταπτυχιακών σπουδών, 

των υποτροφιών και της συµβουλευτικής. Επίσης, δεν παρέχονται χρηστικοί οδηγοί 

για τους ενδιαφερόµενους φοιτητές για συγκεκριµένα θέµατα (π.χ., πηγές 

χρηµατοδότησης των σπουδών).  

Η ενίσχυση και βελτίωση των γραφείων διασύνδεσης των περιφερειακών 

πανεπιστηµίων κρίνεται ως άµεσης προτεραιότητας, δεδοµένου του ρόλου που 

αναµένεται να διαδραµατίσουν τα περιφερειακά πανεπιστήµια στην τοπική και 

περιφερειακή ανάπτυξη του επιστηµονικού προσωπικού, της καινοτοµίας και της 

οικονοµίας της γνώσης (αναµενόµενες θετικές οικονοµίες για το σύνολο των 

παραγωγικών δραστηριοτήτων). 

Ο θεσµός των γραφείων διασύνδεσης, παρά την αναγκαιότητά του στο νέο 

κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον, συναντά µία σειρά αδυναµιών και 

προκλήσεων (βλ. Καραµεσίνη, 2005): 

• Τα γραφεία λειτουργούν  ως µονάδες µη ενταγµένες στο 

οργανόγραµµα των πανεπιστηµίων (πρόσφατα ξεκίνησε η διαδικασία 

ένταξής τους στα οργανογράµµατα των πανεπιστηµίων). 

• Εξαρτούνται από µη µόνιµες πηγές χρηµατοδότησης (επιχειρησιακά 

προγράµµατα Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης). 

• Έχουν περιορισµένη συνεργασία µε άλλους φορείς που έχουν σχέση 

µε την απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα. 
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Επίσης, η λειτουργία κάποιων γραφείων διασύνδεσης φαίνεται να έχει 

υιοθετήσει την οργανωσιακή κουλτούρα των αµυντικών και κλειστών συστηµάτων 

που αρνούνται να επικοινωνήσουν µε το ευρύτερο περιβάλλον (και δη το 

ακαδηµαϊκό). Αυτό είναι ένδειξη ότι κάποια από αυτά έχουν ήδη αρχίσει να 

πλήττονται από τα γενικότερα παθολογικά φαινόµενα ορισµένων πανεπιστηµιακών 

σχολών (έλλειψη εµπιστοσύνης, καχυποψία, «ιδιωτικοποίηση» δηµοσίων 

πληροφοριών, «δηµοσιοϋπαλληλική» νοοτροπία κ.ά.). 
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4.2. Η επιχειρηµατικότητα στα ελληνικά πανεπιστήµια: εκπαίδευση και 
πρακτική  
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4.2.1. Η έννοια της επιχειρηµατικότητας και η σηµασία της για τα πανεπιστήµια 

και τους αποφοίτους τους 

 
Η έννοια της επιχειρηµατικότητας και η προώθησή της έχει προσλάβει βαρύνουσα 

σηµασία τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της 

ευρωπαϊκής οικονοµίας και της επίτευξης µίας σειράς στόχων για να ανακτήσουν τα 

κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υψηλά επίπεδα ανταγωνιστικότητας και 

βιώσιµης ανάπτυξης (στρατηγική της Λισαβόνας). 

Η έννοια µάλιστα της επιχειρηµατικότητας και οι σχετικές πρωτοβουλίες 

αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία σε χώρες όπου οι αυτοαπασχολούµενοι και οι 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες στο σύνολο των εργαζοµένων είναι ιδιαίτερα 

αναπτυγµένες. Η Ελλάδα είναι µία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τα 

υψηλότερα ποσοστά αυτοαπασχολούµενων47, ενώ οι δυσκολίες στην αγορά εργασίας 

(υψηλή ανεργία, «κλειστά» επαγγέλµατα) οδηγούν ένα σηµαντικό ποσοστό των νέων 

πτυχιούχων να δοκιµάσουν την τύχη τους στον επιχειρηµατικό στίβο (βλ. κατάσταση 

απασχόλησης ανά κλάδο σπουδών στο προηγούµενο κεφάλαιο αυτής εδώ της 

µελέτης). 

Ωστόσο, η έλλειψη επαρκών χρηµατοδοτικών εργαλείων, οι ραγδαίες αλλαγές 

στο επιχειρηµατικό περιβάλλον, η πολυπλοκότητα του σύγχρονου επιχειρηµατικού 

κόσµου και η έλλειψη εργασιακής εµπειρίας πολλών νέων πτυχιούχων αποτελούν 

σηµαντικά εµπόδια στην έναρξη, αλλά κυρίως στην επιτυχή πραγµατοποίηση 

επιχειρηµατικής δράσης. Εδώ είναι που εισέρχεται η έννοια της επιχειρηµατικότητας 

                                                 
47 Σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία για το εργατικό δυναµικό (ΕΣΥΕ, δ΄ 
τρίµηνο 2005), οι απασχολούµενοι στην Ελλάδα κατά θέση στο επάγγελµα κατανέµονται ως εξής: 
µισθωτοί-64%, αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό-22%, αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό-8% 
και βοηθοί σε οικογενειακές επιχειρήσεις-6%. Σχεδόν ο ένας στους τρεις απασχολούµενους στην 
Ελλάδα είναι αυτοαπασχολούµενος (30%). 
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για να καταδείξει ότι η άσκηση επιχειρηµατικής δράσης προϋποθέτει µία σειρά 

δεξιοτήτων, νοοτροπιών και ευρύτερων θεσµικών και κοινωνικών προϋποθέσεων, 

προκειµένου να αναπτυχθεί και να καρποφορήσει. 

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2003c), «η επιχειρηµατικότητα 

αποτελεί κατά κύριο λόγο νοοτροπία. Πρόκειται για την δραστηριοποίηση και την 

ικανότητα που έχει ένα άτοµο, µεµονωµένα ή στο πλαίσιο ενός οργανισµού, να 

αναγνωρίζει τις ευκαιρίες και να τις εκµεταλλεύεται προκειµένου να επιτύχει 

προστιθέµενη αξία ή να έχει οικονοµικό όφελος».  

Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας δεν αναιρεί βεβαίως την υποχρέωση των 

σύγχρονων κρατών να παρέχουν ένα επίπεδο κοινωνικής προστασίας στους πολίτες 

τους ούτε θα πρέπει να πλήττει τη συνολική προσπάθεια µίας κοινωνίας να επιτύχει 

κοινωνική συνοχή. 

Η αναγνώριση ωστόσο των ευκαιριών, η εκµετάλλευση των ευκαιριών, η 

ανάληψη  κινδύνων και η δηµιουργική/καινοτοµική δράση απαιτούν και 

συγκεκριµένες δεξιότητες. Οι δεξιότητες αυτές µπορούν να διδάσκονται στα 

πανεπιστηµιακά τµήµατα καθώς και στα προγράµµατα δια βίου κατάρτισης. 

Εποµένως, αναδεικνύονται σηµαντικά ζητήµατα για τα ελληνικά πανεπιστήµια:  

• Σε ποιο βαθµό είναι τα πανεπιστήµια έτοιµα και δεκτικά στην ενσωµάτωση 

µαθηµάτων επιχειρηµατικότητας στα προγράµµατα σπουδών τους;  

• Η επιχειρηµατικότητα αφορά µόνο τα τµήµατα οικονοµίας και διοίκησης 

επιχειρήσεων ή όλα τα τµήµατα γνωστικών πεδίων που επιθυµούν να 

συµβάλλουν στην οµαλή µετάβαση των πτυχιούχων τους στην αγορά 

εργασίας;  
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• Σε ποιο βαθµό θεσµοί, όπως τα γραφεία διασύνδεσης και σταδιοδροµίας, 

συµβάλλουν στην προώθηση της επιχειρηµατικότητας και των σχετικών 

δεξιοτήτων; 

 

4.2.2. Η επιχειρηµατικότητα ως µάθηµα στα προγράµµατα σπουδών 
 
 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µία αύξουσα τάση των πανεπιστηµιακών σχολών 

να ενσωµατώνουν µαθήµατα επιχειρηµατικότητας στα προγράµµατα σπουδών τους, 

αναγνωρίζοντας την ανάγκη απόκτησης από τους φοιτητές συγκεκριµένων 

δεξιοτήτων και τρόπων σκέψης που θα τους επιτρέψουν ίσως να γίνουν και 

επιτυχηµένοι επιχειρηµατίες.  

Τα µαθήµατα επιχειρηµατικότητας στα προγράµµατα των ελληνικών 

πανεπιστηµιακών σχολών σκοπεύουν στην εξοικείωση των φοιτητών µε τη 

διαδικασία και τις προϋποθέσεις δηµιουργίας µίας νέας επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας.  

Συνήθως τα µαθήµατα περιλαµβάνουν την εκπαίδευση στην έννοια της 

επιχειρηµατικότητας, την αναζήτηση πληροφοριών για οικονοµικούς κλάδους, την 

αξιολόγηση ελκυστικότητας ενός κλάδου, τη χρηµατοδότηση νέων δραστηριοτήτων, 

την αξιολόγηση των επενδύσεων, καθώς και την κατάστρωση σχεδίων “marketing” 

και επιχειρησιακού σχεδίου.  

Σηµαντικά επίσης επιµέρους γνωστικά πεδία που διδάσκονται στο ευρύτερο 

πλαίσιο της επιχειρηµατικότητας είναι η επιχειρησιακή πολιτική και στρατηγική καθώς 

και η επιχειρηµατική ηθική. Η επιχειρησιακή πολιτική και στρατηγική στοχεύει 

βασικά στην εκπαίδευση των φοιτητών σε ζητήµατα όπως η κατανόηση και η 

ανταπόκριση στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος, η δηµιουργία και 

αξιοποίηση ικανοτήτων για την απόκτηση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων, ο 
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σχεδιασµός στρατηγικής για το µέλλον, η εξεύρεση των κατάλληλων τρόπων για τη 

διείσδυση σε νέες αγορές και επιχειρηµατικές δραστηριότητες, η βελτιστοποίηση της 

λήψης αποφάσεων και η ευέλικτη ανταπόκριση στις µεταβολές της αγοράς. 

Η λειτουργία της επιχείρησης και οι συνέπειές της για το ευρύτερο 

οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτισµικό και φυσικό περιβάλλον κατέστησαν αναγκαία 

την εκπαίδευση των µελλοντικών επαγγελµατιών και σε ζητήµατα ηθικής. Το µάθηµα 

της επιχειρηµατικής ηθικής προσπαθεί να εισαγάγει τους φοιτητές στα βασικά 

ζητήµατα κοινωνιολογικής και φιλοσοφικής προσέγγισης της επιχειρηµατικής και 

οικονοµικής δραστηριότητας, στις ηθικές θεωρήσεις της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας και στα βασικά ηθικά διλήµµατα που πολλές φορές οι 

επιχειρηµατικές αποφάσεις εµπεριέχουν. Η µελέτη της ηθικής διάστασης της 

επιχειρηµατικότητας κρίνεται άλλωστε αναγκαία και λόγω της συµφιλίωσης της 

ευρύτερης κοινωνίας µε την επιχειρηµατική δράση και τους εκφραστές της.  

∆εν είναι άλλωστε τυχαίο ότι στη βάση της ηθικής της επιχειρηµατικότητας 

(και όχι µόνο) αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια, και στην Ελλάδα, η εταιρική 

κοινωνική ευθύνη µε σηµαντικές εσωτερικές (π.χ., βελτίωση συνθηκών εργασίας) και 

εξωτερικές διαστάσεις (π.χ., χρηµατοδότηση προγραµµάτων κοινωνικής αλληλεγγύης 

και περιβαλλοντικής αναβάθµισης). 

Η µελέτη των προγραµµάτων σπουδών των πανεπιστηµιακών σχολών της 

χώρας µας καταλήγει στη διαπίστωση πως τα µαθήµατα επιχειρηµατικότητας 

αρχίζουν να καθιερώνονται σταδιακά. Ωστόσο περιορίζονται µόνο σε τµήµατα 

οικονοµίας και διοίκησης επιχειρήσεων48. Μαθήµατα γενικά επιχειρηµατικότητας 

καταγράφονται στα προγράµµατα σπουδών των Τµηµάτων Λογιστικής & 

Χρηµατοοικονοµικής / ΟΠΑ, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας / ΟΠΑ, Οικονοµικών 
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Επιστηµών / ΟΠΑ, ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας / ΟΠΑ, Οργάνωσης και 

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων / Πειραιά, Ναυτιλιακών Σπουδών / Πειραιά, Οργάνωσης και 

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων/ Μακεδονίας49, Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής / 

Μακεδονίας50 και ∆ιοίκησης Τεχνολογίας / Μακεδονίας51. 

Μαθήµατα επιχειρησιακής πολιτικής και στρατηγικής καταγράφονται στα 

προγράµµατα σπουδών των Τµηµάτων ∆ιοίκησης Τεχνολογίας / Μακεδονίας, 

Οικονοµικής Επιστήµης / Πειραιά, Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων / 

Μακεδονίας, Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής / Πειραιά, 

Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης και Τεχνολογίας / Πειραιά, Ναυτιλιακών Σπουδών / 

Πειραιά, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας / ΟΠΑ και Λογιστικής & 

Χρηµατοοικονοµικής / ΟΠΑ.  

Μαθήµατα επιχειρηµατικής ηθικής καταγράφονται µόνο στα Τµήµατα 

Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής / ΟΠΑ και Οργάνωσης & ∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων / Πειραιά. Είναι εµφανές ότι απουσιάζουν ανάλογα µαθήµατα από τα 

προγράµµατα σπουδών των περιφερειακών τµηµάτων οικονοµίας και διοίκησης 

επιχειρήσεων, ενώ δεν καταγράφεται σχετικό µάθηµα στα προγράµµατα σπουδών 

των υπολοίπων γνωστικών αντικειµένων (πολυτεχνικές σχολές, σχολές επιστηµών 

υγείας, κοινωνικών και νοµικών σπουδών, γεωπονικών σπουδών). Η όποια 

εκπαίδευση των πτυχιούχων των σχολών αυτών σε θέµατα επιχειρηµατικότητας 

επαφίεται στην εθελοντική συµµετοχή των αποφοίτων σε σχετικά σεµινάρια και 

προγράµµατα των γραφείων διασύνδεσης. 

                                                                                                                                            
48 Το ίδιο παρατηρείται και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπε σχετικά για την 
προώθηση της επιχειρηµατικότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση αλλά και γενικότερα στην 
εκπαίδευση, το πρόσφατο κείµενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission, 2006). 
49 Επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία. 
50 Χρηµατοοικονοµική διάσταση της επιχειρηµατικότητας. 
51 Επιχειρηµατικότητα και τεχνολογική καινοτοµία. 
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Η εκπαιδευτική µεθοδολογία των µαθηµάτων επιχειρηµατικότητας συνήθως 

στηρίζεται σε σεµινάρια και εργαστηριακές ασκήσεις µε εικονικές ή πραγµατικές 

επιχειρήσεις. Επίσης, καταγράφεται συνεργασία µε επιχειρήσεις και στελέχη από τον 

επιχειρηµατικό κόσµο για παρουσίαση ή σχολιασµό συγκεκριµένων περιπτώσεων 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (“case studies”) που περιορίζονται όµως, σχεδόν 

αποκλειστικά, στα τµήµατα οικονοµικών σπουδών και σπουδών διοίκησης 

επιχειρήσεων.  

 

4.2.3.Η προώθηση της επιχειρηµατικότητας από τα γραφεία διασύνδεσης 
 
Τα γραφεία διασύνδεσης σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις για την προώθηση και 

την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, ιδίως των νέων αποφοίτων που επιθυµούν να 

ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Από τα γραφεία διασύνδεσης που ασχολούνται µε 

την επιχειρηµατικότητα, τρία εµφανίζουν µία πιο ολοκληρωµένη δράση. Τα 

παρουσιάζουµε αµέσως παρακάτω: 

Το γραφείο διασύνδεσης του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΓΠΑ) 

υλοποιεί τις σχετικές δράσεις του στο πεδίο της επιχειρηµατικότητας µέσω του 

Γραφείου Υποστήριξης Επιχειρηµατικών Ιδεών. Το γραφείο αυτό απευθύνεται στους 

αποφοίτους των τµηµάτων του ΓΠΑ που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν 

επιχειρηµατικά. Το γραφείο προσφέρει ενηµέρωση για τα προγράµµατα 

επιχειρηµατικότητας του ευρύτερου αγροτικού τοµέα, τις ικανότητες που απαιτούνται 

για την έναρξη και την ανάπτυξη µίας επιχειρηµατικής µονάδας, τις τάσεις της 

αγοράς και τις τρέχουσες εξελίξεις, τους τρόπους και τις ευκαιρίες χρηµατοδότησης 

µίας νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας, καθώς και τους οργανισµούς 

υποστήριξης και ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας και των επιχειρήσεων. 
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Τα «εργαλεία» µέσω των οποίων παρέχεται η στήριξη από το εν λόγω 

Γραφείο περιλαµβάνουν την έκδοση σχετικού ενηµερωτικού υλικού, την ενηµέρωση 

σχετικής ιστοσελίδας, την στήριξη µέσω προσωπικών συναντήσεων και τη 

λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης52. Επίσης, παρέχεται µία σειρά επαγγελµατικών 

οδηγών µε χρήσιµες και άµεσα ανακτήσιµες πληροφορίες για την έναρξη 

συγκεκριµένων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (κατάστηµα φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων, εταιρεία απολυµάνσεων, γραφεία περιβαλλοντικών µελετών). 

 Επίσης, υπηρεσίες και προγράµµατα στήριξης της επιχειρηµατικότητας 

παρέχονται στα Πανεπιστήµια Αθηνών, Πειραιά και Μακεδονίας. Στο Πανεπιστήµιο 

Αθηνών λειτουργεί Γραφείο Ενθάρρυνσης και Υποστήριξης της Νεανικής 

Επιχειρηµατικότητας (http://career-office.uoa.gr/node/view/827). Οι βασικές 

δραστηριότητες του γραφείου περιλαµβάνουν την παροχή εξειδικευµένης 

συµβουλευτικής στήριξης και ενηµέρωσης για ζητήµατα όπως η εκπόνηση 

επιχειρηµατικών σχεδίων, η ανεύρεση πηγών χρηµατοδότησης, η ευαισθητοποίηση 

των καθηγητών των ΑΕΙ σε θέµατα επιχειρηµατικότητας και η ανάπτυξη γόνιµου 

κλίµατος συνεργασίας µε επιχειρήσεις και παραγωγικούς φορείς. Καταβάλλεται 

µάλιστα προσπάθεια επίτευξης συνεργιών µε θεσµούς όπως οι θυρίδες 

επιχειρηµατικότητας53 και το παρατηρητήριο επιχειρηµατικότητας. 

Επίσης, στο Πανεπιστήµιο Πειραιά λειτουργεί Υπηρεσία Επιχειρηµατικότητας 

(http://career.unipi.gr/ypires/diasyndsh/Ypir_epix/7.php) µε σκοπό τη στήριξη των 

φοιτητών του Πανεπιστηµίου στα πρώτα επιχειρηµατικά βήµατά τους. Προς τούτο, 

                                                 
52 Μέσω της βιβλιοθήκης, παρέχεται πρόσβαση σε µία σειρά τίτλων για την επιχειρηµατικότητα και 
επιµέρους σηµαντικά πεδία όπως στρατηγικό management, βιωσιµότητα µικροµεσαίων επιχειρήσεων, 
επιχειρηµατικότητα και καινοτοµίες, επιχειρησιακό σχέδιο, ηλεκτρονικό εµπόριο, marketing, 
αγροτουρισµός. 
53 Οι θυρίδες επιχειρηµατικότητας (“business incubators”) αποτελούν σύγχρονο θεσµό περιφερειακής 
και τεχνολογικής ανάπτυξης και αναπτύσσονται στην Ελλάδα τα τελευταία δέκα χρόνια. Μέσω των 
θυρίδων προωθείται η δηµιουργία νέων επιχειρήσεων-ιδιαίτερα στην καινοτοµία-και στη βάση 
αξιοποίησης επιστηµονικών γνώσεων και ερευνητικού προσωπικού. 
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διοργανώνονται σεµινάρια µε σχετικά θέµατα (π.χ., “business plan”), εκδηλώσεις και 

“workshops” καθώς και ατοµική συµβουλευτική.  

Τέλος, υπηρεσίες για τη στήριξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας 

παρέχονται και από το γραφείο διασύνδεσης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 

(http://career.uom.gr/epixeiro). Οι απόφοιτοι στηρίζονται από αρµόδιους και 

εξειδικευµένους συµβούλους σε θέµατα επιχειρηµατικότητας, χρηµατοοικονοµικών, 

“business plan”, νοµικών συµβουλών και “marketing”. 

Οφείλουµε να σηµειώσουµε καταληκτικά ότι κανένα γραφείο διασύνδεσης 

δεν παρέχει στοιχεία για τον αριθµό των αποφοίτων που επωφελήθηκαν από τις 

σχετικές υπηρεσίες του και τον αριθµό των αποφοίτων που δηµιούργησαν επιχείρηση 

µε τη στήριξη των γραφείων. Η συγκεκριµένη έλλειψη πληροφοριών αποτελεί 

σηµαντικό µειονέκτηµα κάθε προσπάθειας συγκριτικής ποσοτικής αξιολόγησης των 

παραπάνω υπηρεσιών, ενώ δεν µας προσφέρεται και γνώση για τις ιδιαίτερες ίσως 

δυσκολίες που συναντούν οι απόφοιτοι επιµέρους σχολών και τµηµάτων στον 

επιχειρηµατικό στίβο. 

 
Συµπεράσµατα 
 

• Η έννοια της επιχειρηµατικότητας και η προώθησή της έχει προσλάβει 

βαρύνουσα σηµασία τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη στο πλαίσιο 

αναδιάρθρωσης της ευρωπαϊκής οικονοµίας και της επίτευξης µίας σειράς 

στόχων για να ανακτήσουν τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υψηλά 

επίπεδα ανταγωνιστικότητας και βιώσιµης ανάπτυξης (στρατηγική της 

Λισαβόνας). 

• Η επιχειρηµατικότητα προσλαµβάνει ιδιαίτερη σηµασία στην Ελλάδα λόγω 

του υψηλού ποσοστού αυτοαπασχολούµενων, σε συνδυασµό µε τις δυσχέρειες 

στην αγορά εργασίας. 
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• Η επιχειρηµατικότητα (γνώσεις, νοοτροπία και δεξιότητες) προωθείται τόσο 

µέσω σχετικών µαθηµάτων στο πρόγραµµα σπουδών όσο και µέσω δράσεων 

των γραφείων διασύνδεσης των πανεπιστηµίων. 

• Παρατηρείται ενίσχυση των µαθηµάτων επιχειρηµατικότητας, επιχειρησιακής 

στρατηγικής, επιχειρηµατικής ηθικής και καινοτοµίας στα προγράµµατα 

σπουδών κυρίως στα τµήµατα οικονοµίας και διοίκησης επιχειρήσεων των 

«κλασικών» οικονοµικών πανεπιστηµίων (ΟΠΑ, Πειραιά, Μακεδονίας). 

• Τα γραφεία διασύνδεσης του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, και των 

Πανεπιστηµίων Αθηνών και Πειραιώς παρουσιάζουν µία πιο ολοκληρωµένη 

δράση στο πεδίο της επιχειρηµατικότητας. 

• Κανένα γραφείο διασύνδεσης δεν παρέχει στοιχεία για τον αριθµό των 

αποφοίτων που επωφελήθηκαν από τις σχετικές υπηρεσίες και τον αριθµό των 

αποφοίτων που δηµιούργησαν επιχείρηση µε τη στήριξη των γραφείων. 
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5. Βασικά συµπεράσµατα 
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• Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ αντιµετωπίζουν υψηλότερα ποσοστά ανεργίας σε 

σύγκριση µε το εθνικό ποσοστό ανεργίας. Ιδιαίτερη επιδείνωση της 

ανεργίας παρουσιάζεται την τελευταία τριετία µεταξύ των κατόχων 

µεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών.  

 

• Οι πτυχιούχοι νοµικής και ιατρικής ασκούν στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία επιστηµονικά επαγγέλµατα. Οι πτυχιούχοι ανθρωπιστικών, 

πολυτεχνικών και οικονοµικών επιστηµών παρουσιάζουν µεγαλύτερη 

διασπορά στις οµάδες επαγγελµάτων, µε τους αποφοίτους πολιτικών 

επιστηµών να µην παρουσιάζουν κάποια κυρίαρχη παρουσία σε 

συγκεκριµένο επάγγελµα. 

 

• Η πρόσληψη στο δηµόσιο τοµέα φαίνεται πως αποκτά ολοένα και 

µεγαλύτερη ελκυστικότητα για όλους τους πτυχιούχους ανεξαρτήτως 

γνωστικού κλάδου. Τα στοιχεία για τη συµµετοχή των αποφοίτων 

πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης στους διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ για την 

πρόσληψη εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι 

ενδεικτικά της τάσης αυτής.  

 

• Η µετάβαση στην αγορά εργασίας και η επαγγελµατική σταδιοδροµία των 

πτυχιούχων εξαρτάται όχι µόνο από την παρεχόµενη εκπαίδευση αλλά και 

από εξω-εκπαιδευτικούς παράγοντες (π.χ., κοινωνικό κεφάλαιο, δίκτυο 

γνωριµιών, ακαµψίες αγοράς εργασίας, κατοχυρωµένα επαγγέλµατα, 

συνδικαλιστική οργάνωση επαγγελµατιών, δοµή παραγωγής). 
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• Η σύγκριση πτυχιούχων οικονοµικών και πολιτικών επιστηµών 

(Πανεπιστήµιο Αθηνών, έρευνα ΕΚΚΕ) κατατείνει στο συµπέρασµα ότι οι 

πτυχιούχοι οικονοµικών επιστηµών έχουν οµαλότερη µετάβαση στην 

αγορά εργασίας και δείχνουν υψηλή προσαρµοστικότητα στις ανάγκες της 

αγοράς εργασίας. Αντιθέτως, οι πτυχιούχοι πολιτικών επιστηµών 

συναντούν δυσκολίες στη µετάβαση στην αγορά εργασίας και είναι 

κυρίως προσανατολισµένοι στην εξεύρεση εργασίας στο δηµόσιο τοµέα. 

Η επαγγελµατική πορεία των υπό µελέτη πτυχιούχων δεν καθορίζεται 

άµεσα από την εκπαιδευτική τους πορεία αλλά από µία σειρά παραγόντων 

όπως η διαµόρφωση κοινωνικών σχέσεων και δικτύων (κοινωνικό 

κεφάλαιο). 

 

• Οι πτυχιούχοι του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών παρουσιάζουν 

ποσοστό ανεργίας το 1999 αρκετά χαµηλότερο από το εθνικό ποσοστό 

(12%, Eurostat) και αρκετά οµαλή µετάβαση στην αγορά εργασίας 

(εύρεση πρώτης θέσης εργασίας µέσα σε τρεις µήνες από την 

αποφοίτηση). Η συντριπτική πλειοψηφία εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα 

(87,7%) και το 65% θεωρούν πως το πτυχίο τους αποτέλεσε απαραίτητη 

προϋπόθεση για την εργασία τους.  

 

• Οι πτυχιούχοι πολυτεχνικών σχολών παρουσιάζουν χαµηλά ποσοστά 

ανεργίας και οµαλή µετάβαση στην αγορά εργασίας (στοιχεία 2003). 

Μεγάλο ποσοστό των πτυχιούχων (31%) απασχολείται στον τοµέα των 

κατασκευών-οικοδοµών και εντάσσεται στην κατηγορία των ελεύθερων 
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επαγγελµατιών. Ωστόσο, ένα µεγάλο τµήµα των καταγραφόµενων ως 

ελευθέρων επαγγελµατιών είναι ουσιαστικά «οιονεί µισθωτοί»: 

παρουσιάζουν δηλαδή ορισµένα χαρακτηριστικά της µισθωτής εργασίας 

(εξαρτηµένη εργασία) και του ελεύθερου επαγγελµατία (δελτίο παροχής, 

ασφαλιστικό ταµείο) 

 

• Οι πτυχιούχοι γεωπονικών σπουδών εµφανίζουν συγκριτικά µε τους 

πτυχιούχους οικονοµικών και πολυτεχνικών σπουδών χαµηλότερο δείκτη 

απασχόλησης (78% έναντι 82% για τους πτυχιούχους του ΟΠΑ και 96,4% 

των πτυχιούχων πολυτεχνικών σχολών) [στοιχεία απλώς ενδεικτικά αφού 

αναφέρονται σε έρευνας µε διαφορετικές µεθοδολογίες και περιόδους 

αναφοράς]. Οι πτυχιούχοι γεωπονικών σπουδών απασχολούνται κυρίως 

στο δηµόσιο τοµέα (ο ένας στους τρεις), ενώ ο ένας στους πέντε είναι 

αυτοαπασχολούµενος. Σε καλύτερη συγκριτικά θέση στην αγορά εργασίας 

βρίσκονται οι πτυχιούχοι ζωϊκής και φυτικής παραγωγής, ενώ στη 

χειρότερη οι πτυχιούχοι γεωπονικής βιοτεχνολογίας. 

 
• Οι πτυχιούχοι κοινωνικών επιστηµών (έρευνα για αποφοίτους Παντείου 

Πανεπιστηµίου) παρουσιάζουν δείκτη απασχόλησης στο 85,5% και 

ανεργία στο 11%, κοντά δηλαδή στο εθνικό ποσοστό (έτη 2004-2005). Η 

συντριπτική πλειοψηφία (πάνω από 90%) εργάζονται ως µισθωτοί (55,1% 

στον ιδιωτικό τοµέα), ενώ οι αυτοαπασχολούµενοι δεν ξεπερνούν το 3%. 

Σχεδόν ο ένας στους δύο βρήκε την πρώτη εργασία του σε διάστηµα 

µεγαλύτερο του έτους, γεγονός δηλωτικό της δυσχερούς µετάβασης των 

συγκεκριµένων πτυχιούχων στην αγορά εργασίας. Σηµαντικά µεγάλο 

ποσοστό (52%) θεωρούν πως οι σπουδές τους δεν σχετίζονται µε το 
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αντικείµενο της εργασίας τους (µεγάλος βαθµός ετεροαπασχόλησης). Η 

µεγαλύτερη ετεροαπασχόληση παρουσιάζεται στους αποφοίτους πολιτικής 

επιστήµης και κοινωνιολογίας, ενώ µηδαµινό είναι το ποσοστό 

ετεροαπασχόλησης των πτυχιούχων ψυχολογίας. Το 60% των πτυχιούχων 

κοινωνικών επιστηµών θα επιθυµούσε να εργάζεται στο δηµόσιο τοµέα.  

 

• Τα γραφεία διασύνδεσης και σταδιοδροµία, που έχουν ιδρυθεί σε σχεδόν 

όλα τα πανεπιστήµια της χώρας, παρέχουν σηµαντικές υπηρεσίες στους 

αποφοίτους στα πεδία της πληροφόρησης, της ατοµικής συµβουλευτικής, 

της σύνδεσης πανεπιστηµίων και αγοράς εργασίας και στην οµαλότερη 

µετάβαση των αποφοίτων στο εργασιακό περιβάλλον. Ωστόσο, 

παρατηρούνται µεγάλες διαφοροποιήσεις στον τρόπο λειτουργίας των εν 

λόγω γραφείων και δυσκαµψίες που µάλλον υπονοµεύουν το ρόλο τους.  

 

 

• Η επιχειρηµατικότητα έχει αρχίσει να εµπεδώνεται σε κάποιο βαθµό τόσο 

στα προγράµµατα σπουδών όσο και στην πρακτική των πανεπιστηµιακών 

µονάδων. Ωστόσο, παρατηρείται συγκέντρωση των σχετικών µαθηµάτων 

(επιχειρηµατικότητα, επιχειρησιακή πολιτική και στρατηγική, 

επιχειρηµατική ηθική) στα κεντρικά και κλασικά οικονοµικά 

πανεπιστήµια. ∆εν καταγράφεται ανάλογη ύπαρξη µαθηµάτων στα 

περιφερειακά πανεπιστήµια και στα υπόλοιπα γνωστικά αντικείµενα 

(εκτός σχολών και τµηµάτων οικονοµίας και διοίκησης επιχειρήσεων). Οι 

υπηρεσίες στήριξης της νεανικής επιχειρηµατικότητας, καθώς και άλλων 

δραστηριοτήτων, όπως του σχετικού γραφείου του Γεωπονικού 
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Πανεπιστηµίου Αθηνών, συµβάλλουν στην προώθηση της 

επιχειρηµατικότητας ως βιώσιµου τρόπου εργασιακής καταξίωσης, 

δηµιουργίας και αυτοπραγµάτωσης των αποφοίτων. 
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6. Προτάσεις πολιτικής 
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• Καθιέρωση τακτικής έρευνας για τη χαρτογράφηση των αναγκών της αγοράς 

εργασίας και την επαγγελµατική κατάσταση των ήδη πτυχιούχων. Ενδείκνυται 

η έρευνα αυτή να διενεργείται παντού µε την ίδια µεθοδολογία, έτσι ώστε τα 

αποτελέσµατα να είναι συγκρίσιµα και άµεσα αξιοποιήσιµα από την 

πανεπιστηµιακή κοινότητα και τους υποψήφιους φοιτητές54. Επίσης, 

προτείνεται η δηµοσίευση και παροχή των πορισµάτων στο κοινό χωρίς 

ενδοιασµούς και «απόρρητα» που καθιστούν το πανεπιστήµιο εσωστρεφές και 

εγγαστρίµυθο σύστηµα. 

 
• Βελτίωση των µεθόδων επικοινωνίας των γραφείων διασύνδεσης µε το κοινό, 

ιδιαίτερα µέσω της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Πολλές ιστοσελίδες δεν 

ενηµερώνονται τακτικά. Ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών από την 

οριζόντια δράση και την πανεπιστηµιακή κοινότητα. 

 
• Γενίκευση των µαθηµάτων επιχειρηµατικότητας στα προγράµµατα σπουδών 

όλων των πανεπιστηµιακών τµηµάτων και όχι µόνο των τµηµάτων οικονοµίας 

και διοίκησης επιχειρήσεων. Το µεγάλο ποσοστό αυτοαπασχολούµενων στη 

χώρα µας και οι ιδιαίτερες δυσκολίες στη µισθωτή εργασία, καθιστούν την 

εκπαίδευση σε δεξιότητες επιχειρηµατικότητας κάτι παραπάνω από αναγκαία.  

 
• Για τη δηµιουργία των νέων πανεπιστηµιακών τµηµάτων να λαµβάνονται 

σοβαρά υπόψη και οι επαγγελµατικές προοπτικές των φοιτητών τους και οι 

τρόποι διασύνδεσης µε την τοπική επιχειρηµατική κοινότητα.  

                                                 
54 Την περίοδο συγγραφής της παρούσας µελέτης (άνοιξη 2006), τα γραφεία διασύνδεσης των 
πανεπιστηµίων διενεργούν έρευνα για την απορρόφηση των πτυχιούχων τους στη βάση κοινής 
µεθοδολογίας. Ελπίζουµε ότι τα πορίσµατα των επιµέρους ερευνών θα διατεθούν ελεύθερα στο κοινό 
και δεν θα γίνουν πεδία ιδιόµορφων συναλλαγών και ανταγωνισµών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε 
συνέντευξη µας µε επιστηµονικό συνεργάτη γραφείου διασύνδεσης πανεπιστηµίου της Αθήνας 
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• ∆ιεύρυνση του θεσµού της πρακτικής άσκησης των φοιτητών κατά τη 

διάρκεια των σπουδών τους, για την απόκτηση εργασιακών εµπειριών και την 

οµαλότερη µετάβαση στην αγορά εργασίας. 

 

• Ενίσχυση της εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες (πληροφορική, ξένες 

γλώσσες, βασικές ποσοτικές µέθοδοι), έτσι ώστε ολοένα και µεγαλύτερο 

τµήµα των πτυχιούχων να είναι ανταγωνιστικό στην εργασιακή πορεία του. Η 

επάρκεια στην αγγλική γλώσσα να αποτελεί αναγκαίο προαπαιτούµενο 

αποφοίτησης.  

 

• Ενδυνάµωση των εκπαιδευτικών µεθόδων αυτενέργειας και οµαδικής 

εργασίας.  

                                                                                                                                            
ειπώθηκε πως αποτελέσµατα για τους αποφοίτους επιµέρους τµηµάτων «δεν είναι εύκολο να δοθούν 
στη δηµοσιότητα διότι προκαλούνται έριδες µεταξύ των προέδρων των τµηµάτων…». 
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