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Εισαγωγή

Ο προβληματισμός που αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης για τη διερεύνηση 
της σχέσης Φοιτητών και Απασχόλησης έχει τις ρίζες του στα επί μακράν 
υψηλά ποσοστά ανεργίας, τα οποία πλήττουν κατά βάση δύο κοινωνικές 
ομάδες του ελληνικού πληθυσμού: τις γυναίκες και τους νέους (Εθνικό 

Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση, 2002: 13). Πρόκειται για ένα φαινόμενο 
που χαρακτηρίζει μεν το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά 
στην Ελλάδα εμφανίζει μια ιδιαίτερη πτυχή, αυτήν που αφορά στους νέο- 
εισερχόμενους στην αγορά εργασίας πτυχιούχους Ανώτερης και Ανώτατης 
Εκπαίδευσης.

Η έλλειψη Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, η περιορισμένη 
διασύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με τις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, η ελλιπής σχετική πληροφόρηση μαθητών και γονέων σε 
συνδυασμό με την απουσία επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες από πλευράς 
ελληνικών επιχειρήσεων -γεγονός που αποτρέπει τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και ποικίλες δεξιότητες- 
αποτελούν κάποιες από τις αιτίες του προβλήματος.

Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στην αγορά 
εργασίας που αφορούν πρωτίστως στη λειτουργική και συμβατική ευελιξία, 
καθώς και στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της εργοδοσίας από τους 
υποψήφιους εργαζομένους που για πρώτη φορά εισέρχονται στην αγορά 
εργασίας ή έχουν μικρή προϋπηρεσία, μεταφράζονται αναπόφευκτα σε 
τροποποίηση του προφίλ των φοιτητών και μελλοντικών εργαζομένων. Ένα 
πτυχίο ΑΕΙ πλέον δεν διασφαλίζει σε καμία περίπτωση την μελλοντική 
επαγγελματική σταδιοδρομία. Απαιτούνται επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες, 
που πιστοποιούνται εν μέρει με πτυχία και διπλώματα, ωστόσο τα καλύτερα 
διαπιστευτήρια τα προσφέρει η εργασιακή εμπειρία.

Οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η γνώση χρήσης Η/Υ και άλλων 
τεχνολογιών αυτοματισμού γραφείου, η εξοικείωση με αριθμητικά δεδομένα 
αποτελούν τη βασική δέσμη απαιτούμενων προσόντων. Η αγορά εργασίας 
απαιτεί επιπρόσθετα από τους εργαζόμενους να είναι ευέλικτοι, 
προσαρμόσιμοι, να μπορούν να εργάζονται αποδοτικά σε ομάδες, και να 
είναι ικανοί να διαχειρίζονται μόνοι τους την επαγγελματική τους εξέλιξη και 
σταδιοδρομία. Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε την ικανότητα
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διαπραγμάτευσης, προγραμματισμού και επίτευξης στόχων, την ικανότητα 
λήψης αποφάσεων, τη διαχείριση της αβεβαιότητας, στοιχεία της 
προσωπικότητας όπως αυτοπεποίθηση και αυτογνωσία, καθώς και τη νέα 
απαίτηση για διά βίου μάθηση, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο υψηλές είναι οι 
απαιτήσεις από έναν νέο εργαζόμενο ή άνεργο σήμερα (Davies, 2000: 436- 

445).

Κινούμενη σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα έρευνα έχει τους εξής 
στόχους:

> να διαπιστώσει κατά πόσον οι φοιτητές και οι φοιτήτριες των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι ενήμεροι και έχουν 
συνειδητοποιήσει τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί και συνεχίζουν 
να συντελούνται στην αγορά εργασίας, και ως συνέπεια αυτής της 
συνειδητοποίησης επιδιώκουν να εργαστούν κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους, ώστε να βελτιώσουν τη μελλοντική τους 
απασχολησιμότητα,

> να καταγράψει τις συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται οι φοιτητές με 
αφετηρία την υπόθεση ότι αποτελούν μια από τις πλέον ευέλικτες 
ομάδες του εργατικού δυναμικού και παράλληλα μια από τις 
περισσότερο μειονεκτούσες ομάδες, χαρακτηρισμός που συνεπάγεται 
μεταξύ άλλων χαμηλές αμοιβές, εργασία χωρίς ασφάλιση και ένσημα 
και παραβίαση των λοιπών εργασιακών δικαιωμάτων τους,

> να διαπιστώσει κατά πόσον παραμένει κραταιός ο παραδοσιακός υπερ- 
προστατευτισμός της ελληνικής οικογένειας που επιβάλλει έναν μόνο 
ρόλο για τους νέους, αυτόν του φοιτητή ή της φοιτήτριας, που επ' 
ουδενί δεν πρέπει να παραμελήσουν τις σπουδές τους προκειμένου να 
εργαστούν παράλληλα. Ευρύτατα διαδεδομένες αντιλήψεις που 
θεωρούν «επιβεβλημένη» την καλοπέραση των φοιτητικών χρόνων 
που δεν επαναλαμβάνονται στη ζωή, που προβάλλουν ως απαράβατο 
κανόνα την υποχρέωση των γονέων να καλύψουν με κάθε τρόπο τις 
δαπάνες για τις σπουδές των παιδιών τους, σε συνδυασμό με την 
πεποίθηση ότι η εργασία αφορά το κομμάτι της ζωής που ξεκινά μετά 
την ορκωμοσία του πτυχιούχου πλέον ΑΕΙ, αναμένεται να σημειώσουν 
σταδιακή υποχώρηση μελλοντικά, αλλά -όπως θα αποδειχτεί και από 
τα συμπεράσματα της έρευνας- παραμένουν ισχυρές τουλάχιστον 
προς το παρόν.
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η Ταυτότητα της Ανεργίας στην Ελλάδα

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (eurostat) 

που παραθέτει στην ιστοσελίδα του ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης (oecd, April 2003: 24) και αφορούν τα έτη 2000-2002, η 
ανεργία στην Ελλάδα εμφανίζει πτωτική τάση από το 11% στο 9,9% τη 
στιγμή που ο αντίστοιχος δείκτης της Ευρώπης των 15 κρατών-μελών 
κυμαίνεται μεταξύ του 7,4% και του 7,8%, όπως φαίνεται και στο 
διάγραμμα 1 που ακολουθεί.

Διάνραυιια 1

Συγκριτική διαγραμματική απεικόνιση ανεργίας σε Ελλάδα και Ε.Ε.-15 
βάσει στοιχείων του Eurostat που συγκέντρωσε και δημοσίευσε ο OECD.

-Ε.Ε-15 ΕΛΛΑΔΑ

Ειδικότερα για τα άτομα κάτω των 25 ετών, το ποσοστό ανεργίας στην 
Ελλάδα άγγιζε το 26,3% τον Σεπτέμβριο 2002 τη στιγμή που ο αντίστοιχος 
δείκτης της Ευρώπης των 15 βρισκόταν στο 15% (Eurostatistics, 2003: 60).
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Η εικόνα που αποτυπώνεται και βάσει στοιχείων που δημοσιεύει το 
Παρατηρητήριο Απασχόλησης (Π.Α.Ε.Π. Α.Ε.*) δεν είναι καλύτερη.
Σύμφωνα με στοιχεία του Δ' Τριμήνου 2002 το ποσοστό των μακροχρόνια 
ανέργων (ατόμων που παραμένουν άνεργα για περισσότερο από 12 μήνες) 
ηλικίας άνω των 15 ετών αγγίζει το 53%, ενώ το ποσοστό που αφορά στους 
νέους είναι της τάξης του 40% (Ιστοσελίδα π.α.ε.π. α.ε.).

Τα ποσοστά αυτά βασίζονται σε στοιχεία Έρευνας Εργατικού Δυναμικού 
της Γενικής Γραμματείας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, 
που απεικονίζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα (Ιστοσελίδα γ.γ.

Ε.Σ.Υ.Ε.).

Πίνακας 1

Άνεργοι ηλικίας 15 ετών και άνω κατά διάρκεια χρόνου το 2002 (σε χιλιάδες)

Α' Τρίμηνο Β' Τρίμηνο Τ' Τρίμηνο Δ' Τρίμηνο
Σύνολο 475,4 420,1 419,3 428,0

Δεν άρχισε ακόμη 
να εργάζεται 3,1 2,7 1,9 2,6

Λιγότερο από 1 
μήνα 15,3 13,7 20,1 27,4

1-2 μήνες 48,3 31,6 39,6 48,8
3-5 μήνες 85,0 61,6 54,0 54,4
6-11 μήνες 82,0 80,7 76,3 69,6
Περισσότερο από 
12 μήνες 241,6 229,8 227,5 225,2

ΝΕΟΙ 182,5 168,7 176,6 171,8

Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού-Ιστοσελίδα Γ.Γ.ΕΣΥΕ

Το Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική-Πληροφορική Α.Ε. είναι μια μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανώνυμη εταιρεία που λειτουργεί χάριν δημοσίου 
συμφέροντος από τον Απρίλιο 2002 και προέκυψε από τη συγχώνευση του Εθνικού 
Παρατηρητηρίου Απασχόλησης και του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας.
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Επικεντρώνοντας, τώρα, την προσοχή μας στη γεωγραφική περιφέρεια 
που κατ' εξοχήν μας ενδιαφέρει, την Κεντρική Μακεδονία, όπου ανήκει η 
πόλη της Θεσσαλονίκης από την οποία αντλήσαμε τις παρατηρήσεις της 
έρευνας, διαπιστώνουμε ότι η ανεργία ηλικιακών ομάδων μεταξύ 15-29 
ετών κινείται σαφώς πέραν του 10%. Τα σχετικά στοιχεία του 
Παρατηρητηρίου Απασχόλησης (Ιστοσελίδα π.α.ε.π. α.ε.) αποτυπώνονται 
στον ακόλουθο πίνακα.

Πίνακαο 2
Δείκτες ανεργίας κατά ηλικιακή ομάδα στην Κεντρική Μακεδονία

Κεντρική Μακεδονία

Ηλικιακή ομαδα Απασχολούμενοι Ανεργοι

15-19 69,78 % 30,22 %
20-24 71,68 % 28,32 %
25-29 85,57 % 14,43 %

Μακροχρόνια Ανεργοι

Β' Τρίμηνο 2001

15-19 39,29 %
20-24 48,86 %
25-29 57,54 °/ο

Πονά: Ιστοσελίδα Π.Α.Ε.Π.

Εστιάζοντας ειδικότερα στο θέμα της ανεργίας πτυχιούχων που σύμφωνα 
με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση 2002 (Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης για την Απασχόληση, 2002: 13) αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της 
ελληνικής οικονομίας σε σύγκριση με τα λοιπά κράτη-μέλη της Ε.Ε., το 
γράφημα 1 και ο πίνακας 3 που παρατίθενται ακολούθως, απεικονίζουν με 
ακρίβεια την έκταση του φαινομένου.
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Γράφηυα 1
Δείκτες ανεργίας (συνολικού πληθυσμού και νέων) κατά μορφωτικό 
επίπεδο

□ Ολοκλήρωσαν 
πρώτα τρία 
χρόνια Β' 
εκπαίδευσης

■ Απόφοιτοι Β' 
εκπαίδευσης

□ Απόφοιτοι 
Ανώτερης 
Εκπαίδευσης

Πηνή: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση, 2002

Πίνακας 3

Δείκτες ανεργίας κατά φύλο και μορφωτικό επίπεδο (Ηλικίες 25-64)

Μορφωτικό Επίπεδο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

Κάτοχοι Διδακτορικού ή 
μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών

8,8% 8,3% 8,6%

Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου 4,1% 8,9% 6,3%
Πτυχιούχοι Τεχνικής 
Εκπαίδευσης 5,9% 13,8% 9,5%

Απόφοιτοι Λυκείου 6,3% 14,8% 9,6%
Απόφοιτοι Γυμνασίου 6,5% 19,9% 10,5%
Απόφοιτοι Α' εκπαίδευσης 4,3% 10,6% 6,7%
Λίγα χρόνια στην Α' 
εκπαίδευση 3,1% 5,1% 4,0%

Αναλφάβητοι 7,3% 8,7% 8,0%

Πηνή: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση, 2002

Σύμφωνα, λοιπόν, με το γράφημα 1, οι άνεργοι απόφοιτοι Ανώτερης 
Εκπαίδευσης ηλικίας άνω των 20 ετών ανέρχονται σε ποσοστό 25%. Αυτό 
το υψηλό ποσοστό επιμερίζεται -σύμφωνα με τον πίνακα 3- μεταξύ των 
κατόχων μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών (8,6%), των
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πτυχιούχων Ανώτατης Εκπαίδευσης (6,3%) και των πτυχιούχων Τεχνικής 
Εκπαίδευσης (9,5%). Η επόμενη ενότητα πραγματεύεται τα αίτια των 
υψηλών ποσοστών ανεργίας που χαρακτηρίζουν αυτές τις ομάδες του 
πληθυσμού με την ανώτερη και ανώτατη μόρφωση.

Σημαντικά προβλήματα απασχόλησης στην Ελλάδα

Αναζητώντας τις αιτίες της εικόνας που περιγράφηκε παραπάνω με 
αριθμούς και ποσοστά, δεν μπορούμε παρά να στραφούμε στην κουλτούρα 
των Ελλήνων και στη δομή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής 
κοινωνίας, προκειμένου να γίνει αντιληπτή από τον αναγνώστη η 
χρησιμότητα και το σκεπτικό διεξαγωγής της εν λόγω έρευνας.

Κατ' αρχάς, πρέπει να σημειωθεί ότι τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στην 
Ελλάδα οφείλονται κατά βάση στη δυσκολία εισόδου των νέο-εισερχόμενων 
ανέργων στην αγορά εργασίας και όχι σε περικοπές προσωπικού και σε 
ομαδικές απολύσεις. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το 50% των 
ανέργων δεν έχει εργαστεί ποτέ στο παρελθόν (Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 

Απασχόληση, 2002: 13).

Σύμφωνα πάντα με στοιχεία του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την 
Απασχόληση (2002:14) η δυσκολία πρόσβασης στην αγορά εργασίας 
οφείλεται με τη σειρά της σε δυο παράγοντες:

s στην ασυμβατότητα μεταξύ των δεξιοτήτων που απαιτεί η εργοδοσία 
και αυτών που διαθέτει και προσφέρει ο άνεργος και

s στην περιορισμένη εφαρμογή ευέλικτων μορφών απασχόλησης, οι 
οποίες θα μπορούσαν να ανοίξουν το δρόμο για την πλήρη 
απασχόληση προσφέροντας στον άνεργο πολύτιμη εμπειρία και 
επαφή με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Μόλις 3,5% των 
εργαζομένων παρέχει την εργασία του υπό συνθήκες μερικής 
απασχόλησης στην Ελλάδα τη στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό 
στην Ε.Ε. αγγίζει το 17,9%.
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Όσον αφορά, τώρα, στην ασυμβατότητα μεταξύ των απαιτούμενων και 
προσφερόμενων δεξιοτήτων, τρεις είναι οι βασικές γενεσιουργές αιτίες του 
προβλήματος, τις οποίες και υπογραμμίζει το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση, 2002: 

is):
> Η αδυναμία του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος να 

παρακολουθήσει τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και να τις 
ενσωματώσει σε προγράμματα σπουδών που θα προσφέρουν σε 
μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές τις απαιτούμενες από την 
εργοδοσία γνώσεις και δεξιότητες,

> η μικρή συμμετοχή ατόμων άνω των 25 ετών σε προγράμματα 
κατάρτισης και εκπαίδευσης, που στόχο έχουν είτε την απόκτηση νέας 
γνώσης είτε την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό γνώσεων και 
δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί στο παρελθόν. Μόλις 1% των 
Ελλήνων άνω των 25 ετών είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο πρόγραμμα 
κατάρτισης ή εκπαίδευσης, ποσοστό που είναι το χαμηλότερο μεταξύ 
των κρατών-μελών της Ε.Ε.

> η ιδιαιτέρως αυξημένη ζήτηση για ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό που 
εμφανίζει η ελληνική οικονομία, γεγονός που ενισχύεται από το 
υψηλό ποσοστό ενσωμάτωσης οικονομικών μεταναστών που ως επί το 
πλείστον καλύπτουν θέσεις εργασίας ανειδίκευτων εργατών. 
Σημειωτέον είναι ότι η Ελλάδα είναι μια από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές 
οικονομίες που εμφανίζουν τόσο υψηλό ποσοστό συμμετοχής των 
μεταναστών στην απασχόληση: 73%, ποσοστό που ξεπερνά κατά 
πολύ το ποσοστό απασχόλησης των γηγενών που ανέρχεται στο 55%.

Εάν όλα αυτά τα στοιχεία συνδυαστούν με την παρατήρηση ότι οι νέοι και 
οι νέες στην Ελλάδα αφιερώνουν ολοένα περισσότερο χρόνο στις σπουδές 
τους και ότι είναι χαρακτηριστικά απρόθυμοι να εργαστούν παράλληλα με 
τις σπουδές τους, τότε πολύ εύκολα εξηγείται το γεγονός ότι τα επίπεδα 
απασχόλησης των νέων ηλικίας 20-24 ετών σημειώνουν σταθερή μείωση 
της τάξης του 3% (Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση, 2002:16) τα 
τελευταία δύο χρόνια (2000-2001).
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Για τους ίδιους λόγους γίνεται κατανοητή και η διαπίστωση ότι οι έλληνες 
άνεργοι είναι στην πλειοψηφία τους άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο με 
ποικίλες δεξιότητες σε αντίθεση με την πραγματικότητα σε άλλες χώρες, 
όπου άνεργοι είναι κυρίως άτομα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου (Εθνικό 

Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση, 2002:13). Για TOU λόγου ΤΟ αληθές 
σημειώνεται ότι ο δείκτης ανεργίας μεταξύ των πτυχιούχων Ανώτατης 
Εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι μιάμιση φορά υψηλότερος από τον 
αντίστοιχο δείκτη ατόμων που δεν ολοκλήρωσαν καν τη φοίτηση στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Επίσης, ο δείκτης ανεργίας μεταξύ των 
αποφοίτων τριτοβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης είναι διπλάσιος από εκείνον 
που αφορά στους τελειόφοιτους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημοτικό 
σχολείο).

Η παράθεση του συνόλου των προαναφερομένων στοιχείων 
υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα διερεύνησης του θέματος «Φοιτητές και 
Απασχόληση» από δυο διαφορετικές σκοπιές:

0 Από την πλευρά των νέων ανέργων πτυχιούχων Ανωτάτης 
Εκπαίδευσης (ΑΕΙ): ο συνδυασμός απασχόλησης και σπουδών
εξετάζεται ως τρόπος ενίσχυσης της απασχολησιμότητας των 
εργαζομένων φοιτητών μετά την αποφοίτησή τους. Εξετάζεται, 
δηλαδή, κατά πόσον η εργασία κατά τη διάρκεια των σπουδών 
προσφέρει πολύτιμη εμπειρία που θα διευκολύνει μελλοντικά την 
είσοδο των νέων πτυχιούχων στην αγορά εργασίας μετά το πέρας των 
σπουδών τους.

0 Από την πλευρά της ευελιξίας στις εργασιακές σχέσεις: διερευνάται 
εάν και σε ποιο βαθμό ισχύει η αρχική υπόθεση της έρευνας ότι η 
φοιτητική νεολαία αποτελεί μια από τις πλέον ευέλικτες ομάδες του 
εργατικού δυναμικού της χώρας.
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Η Εννοια της Ευελιξίας στις Εργασιακές Σχεςεις

Γενικά περί ευελιξίας

Έχουμε αναφερθεί κατ' επανάληψη στην έννοια της ευελιξίας στις 
εργασιακές σχέσεις με την πρόθεση να διαπιστώσουμε κατά πόσον οι 
φοιτητές Α.Ε.Ι. αποτελούν ή όχι ευέλικτη ομάδα του εργατικού δυναμικού 
της χώρας. Τονίστηκε ακόμη ότι οι πτυχές του φαινομένου που απασχολεί 
την έρευνα είναι ειδικότερα η λειτουργική και η συμβατική ευελιξία.

Προκειμένου, όμως, να αποφευχθούν τυχόν παρανοήσεις σχετικά με το 
περιεχόμενο της έννοιας «ευελιξία», κρίνεται σκόπιμο να παρατεθεί ένας 
ορισμός της έννοιας, ενώ χρήσιμος είναι και ο πίνακας 4 που συγκεντρώνει 
όλα τα είδη ευελιξίας. (Σημειωτέον είναι ότι υπάρχει και η ευελιξία των 
αμοιβών, η οποία όμως δεν θα απασχολήσει την παρούσα ανάλυση*).

Η ευελιξία, λοιπόν, ορίζεται ως η ικανότητα της διοίκησης μιας 
επιχείρησης να μεταβάλει τον παράγοντα της εργασίας -από άποψη χρόνου, 
όγκου και καθηκόντων- ανάλογα με τις διακυμάνσεις και αλλαγές της 
ζήτησης σε εργατικό δυναμικό, με απώτερο στόχο τη βελτιστοποίηση της 
απόδοσης και την παράλληλη ελαχιστοποίηση του κόστους (Looise> Van 

Riemsdijk, De Lange, 1998:463, Sheridan, Conway, 2001:2).

Όπως αναφέρουν οι Jan C. Looise, Maarten van Riemsdijk και Frans de 
Lange (Looise> Van Riemsdijk, De Lange, 1998:461-466) εσωτερική ευελιξία για 
μια επιχείρηση σημαίνει δυνατότητα ανταπόκρισης σε διακυμάνσεις της 
ζήτησης για εργατικό δυναμικό με τη μεταβολή του υπάρχοντος 
ανθρώπινου δυναμικού της. Αντίθετα, η εξωτερική ευελιξία συνεπάγεται για 
την επιχείρηση προσλήψεις ή απολύσεις, κατά περίπτωση, προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για αυξημένο ή μειωμένο εργατικό δυναμικό.

Από την άλλη πλευρά, η ποσοτική ευελιξία έχει να κάνει με την 
αυξομείωση των εργατοωρών, ενώ η ποιοτική ευελιξία αναφέρεται στη 
δυνατότητα μεταβολής του αντικειμένου της εργασίας ανάλογα με τις 
δεξιότητες και τα προσόντα του υφιστάμενου εργατικού δυναμικού της 
επιχείρησης.

Περί ευελιξίας αμοιβών βλ. Stredwick, J., Ellis, St., 1998, Flexible Working Practices- 
Techniques and innovations, Institute of Personnel and Development, pp. 175-228

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 12



ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ

Τα είδη ευελιξίας που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον μας στην παρούσα 
ανάλυση είναι η μερική απασχόληση και η λειτουργική ευελιξία, η οποία 
σχετίζεται κυρίως με τους εργαζόμενους με πολλές δεξιότητες.

Πίνακας 4

Είδη εργασιακής ευελιξίας

Είδη

Ευελιξίας
Ποσοτική Ευελιξία Ποιοτική Ευελιξία

Συνθήκες απασχόλησης: Σύστηυα παοανωνής:

3 Συμβάσεις αορίστου χρόνου 0 Υπεργολαβίες
Ο Συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Εξωτερική 3 Εποχιακή απασχόληση Ο Εξωτερικοί συνεργάτες

Fyfat=ta 3 Έκτακτη εργασία (On call)
3 Εργασία μέσω Εταιρειών Ο Αυτό-απασχολούμενοι

Προσωρινής Απασχόλησης

Αριθμητική ευελιξία και/ ή Παραγωγική και/ ή
συμβατική ευελιξία γεωγραφική ευελιξία

Χοόνος εονασίας: Οονάνωση της εονασίας:

3 Μείωση χρόνου εργασίας
Ο Μερική απασχόληση 3 Εργαζόμενοι με πολλές
3 Υπερωριακή απασχόληση δεξιότητες/ πολύ-λειτουργικοΐ
3 Νυχτερινή εργασία και εργασία εργαζόμενοι

με βάρδιες Ο Κυκλική εναλλαγή θέσης
Εσωτερική 3 Εργασία το Σαββατοκύριακο εργασίας
Ευελιξία Ο Συμπιεσμένη εβδομάδα 3 Ομάδες εργασίας/ αυτόνομη

3 Μη σταθερές ώρες εργασίας εργασία
3 Μη προγραμματισμένες/ έκτακτες 3 Ομάδες έργου

ώρες εργασίας 3 Εκχώρηση ευθυνών σε
3 Εσωτερικές μετατάξεις/ εργαζομένους

μετακινήσεις

Ευελιξία χρόνου Λειτουργική ευελιξία

Ππνή: Goudswaard, A., Nanteuil de. Μ., 2000, Flexibility and Working Conditions-A 
qualitative and comparative study in seven EU Member States, European Foundation 
for the Improvement of Living and Working Conditions, p.20

Η ευελιξία ως έννοια και επιχειρηματική πρακτική προέκυψε ήδη από την 
περίοδο μετά τον Β' παγκόσμιο Πόλεμο στον ξενοδοχειακό κλάδο και στον 
κλάδο σίτισης στις Η.Π.Α., όταν σημειώθηκε αύξηση στα ταξίδια και στις 
εξόδους για φαγητό των αμερικανών πολιτών. Η αδυναμία των 
επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση και η οικονομικά
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ασύμφορη λύση της πρόσληψης περισσότερου προσωπικού πλήρους ή/ και 
μόνιμης απασχόλησης, οδήγησε στην ιδέα της μερικής απασχόλησης.

Έκτοτε, η νέα μορφή απασχόλησης επεκτάθηκε ταχύτατα στον κλάδο της 
λιανικής πώλησης και στη συνέχεια σε ολόκληρο τον τριτογενή τομέα, όπου 
μέχρι και σήμερα παρουσιάζει τα υψηλότερα ποσοστά μερικώς 
απασχολουμένων εργαζομένων (Stredwick, Ellis, 1998: 38-39, 43).

Σημαντική, ήταν και η στροφή των αμερικανών φοιτητών προς τη μερική 
απασχόληση, στοιχείο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 
προκειμένη έρευνα. Όπως αναφέρουν οι Stredwick και Ellis (stredwick, Ellis, 

1998: 39), η μεγάλη στροφή προς την Ανώτατη Εκπαίδευση σε συνδυασμό 
με τη μείωση των παρεχόμενων φοιτητικών δανείων και επιδοτήσεων για 
σπουδές από τις τοπικές αμερικανικές αρχές κατά τη δεκαετία του '90 
ώθησε περισσότερους από ένα εκατομμύριο αμερικανούς φοιτητές να 
αναζητήσουν εργασία υπό συνθήκες μερικής απασχόλησης κατά τη διάρκεια 
μέρους ή του συνόλου των σπουδών τους.

Τα αίτια της ταχείας και ευρείας διάδοσης της μερικής απασχόλησης 
μπορούν να εντοπιστούν έμμεσα από τα οφέλη που αποκομίζει μια 
επιχείρηση εφαρμόζοντας αυτό το είδος ευελιξίας: δυνατότητα
ανταπόκρισης της επιχείρησης στις διακυμάνσεις της ζήτησης για προϊόντα 
και υπηρεσίες και κατ' επέκταση για εργατικό δυναμικό· μείωση κόστους 
που προέρχεται κυρίως από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και 
επιδομάτων, αλλά και από πλήθος άλλων πηγών· δυνατότητα ενίσχυσης της 
επιχείρησης με προσωπικό που διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις που μόνο 
περιστασιακά απαιτούνται· δυνατότητα αξιολόγησης και επιλογής 
υποψηφίων εργαζομένων για πλήρη απασχόληση μελλοντικά (Carre, Ferber, 

Golden, Herzenberg, 2000: 154).

Η αντιμετώπιση του αυξημένου ανταγωνισμού και η μετάθεση του 
επιχειρηματικού κινδύνου είναι ένας άλλος λόγος εφαρμογής ευελιξίας και 
συγκεκριμένα της υπεργολαβίας, σύμφωνα με έρευνα των Anneke 
Goudswaard και Matthieu de Nanteuil σε επιχειρήσεις επτά ευρωπαϊκών 
κρατών-μελών της Ε.Ε. (Goudswaard, Nanteuil De, 2000: 37-42).

Εξίσου σημαντικό κίνητρο χρήσης ευέλικτων μορφών απασχόλησης 
αποτελεί και η δυνατότητα που αυτές παρέχουν στις επιχειρήσεις να 
ξεπερνούν περιορισμούς που θέτει η εκάστοτε εθνική εργατική νομοθεσία.
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Τέλος, όσον αφορά στη λειτουργική ευελιξία, η πολυτιμότητά της έγκειται 
στην αύξηση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας της επιχείρησης, 
στην αναβάθμιση της ποιότητας των τελικών προϊόντων/ υπηρεσιών, καθώς 
και στη μείωση του χρόνου ανταπόκρισης στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των 
πελατών.

Τα αντίστοιχα οφέλη για τους εργαζόμενους υπό ευέλικτες συνθήκες 
απασχόλησης είναι περισσότερο δυσδιάκριτα, δεδομένου ότι για πολλούς 
από αυτούς η ευέλικτη απασχόληση αποτελεί όχι συνειδητή επιλογή αλλά 
λύση ανάγκης, καθώς προβάλλει ως μοναδικός τρόπος εξόδου από την 
ανεργία και εισόδου στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με στοιχεία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 71% των ανέργων αναζητούν πλήρη απασχόληση, 
ενώ το 68% των Ελλήνων που εργάζονται υπό συνθήκες μερικής 
απασχόλησης επιθυμούν να μεταπηδήσουν στην πλήρη απασχόληση 
(European Economy-Reports and Studies, 2000: 27).

Ακόμη, όμως, και αυτό το σημείο μπορεί να αντιμετωπιστεί ως 
πλεονέκτημα, αφού οι εν λόγω εργαζόμενοι βλέπουν την τωρινή ευέλικτη 
απασχόλησή τους ως γέφυρα που θα τους οδηγήσει μελλοντικά πιο εύκολα 
στην πλήρη απασχόληση.

Για την άλλη μερίδα εργαζομένων, αυτών που συνειδητά επιλέγουν να 
εργαστούν υπό ευέλικτες συνθήκες, μπορούμε να σημειώσουμε μεταξύ των 
πλεονεκτημάτων που απολαμβάνουν τη μεγαλύτερη εργασιακή 
ανεξαρτησία, το επιπρόσθετο εισόδημα, την άσκηση και απόκτηση 
δεξιοτήτων, τη δυνατότητα να συνδυάσουν ευκολότερα εργασία και 
οικογενειακές υποχρεώσεις ή εργασία και κοινωνικές δραστηριότητες, αφού 
θα έχουν περισσότερο χρόνο ελεύθερο, καθώς επίσης και τη λιγότερη 
μονοτονία, αφού η δουλειά τους θα παρουσιάζει εξ ορισμού μεγαλύτερες 
και συχνότερες εναλλαγές (Carre, Ferber, Golden, Herzenberg, 2000: 213, 

Goudswaard, NanteuiI De, 2000: 37-47).

Μερική Απασχόληση στην Ελλάδα

Η μερική απασχόληση αποτελεί εκείνο το είδος ευελιξίας στο οποίο 
εστιάζει η προκειμένη έρευνα, δεδομένου ότι βασική υπόθεσή της αποτελεί 
το γεγονός ότι οι περισσότεροι φοιτητές που εργάζονται παράλληλα με τις 
σπουδές τους, απασχολούνται μερικώς από τους εργοδότες τους.
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Σύμφωνα με έρευνα των Goudswaard και De Nanteuil (2000.13), τα 
ποσοστά ηθελημένης μερικής απασχόλησης στην Ελλάδα, που αγγίζουν 
μόλις το 4%, απέχουν μακράν από τα αντίστοιχα ποσοστά άλλων 
ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Ολλανδία που κρατά τα πρωτεία με ποσοστό 
38%. Αντίθετα, η Ελλάδα συγκεντρώνει ποσοστό 67% όσον αφορά 
εκείνους τους εργαζόμενους που απασχολούνται μερικώς παρά τη θέλησή 
τους να εργαστούν με πλήρη απασχόληση, ποσοστό που την κατατάσσει με 
διαφορά στην κορυφή της ομώνυμης λίστας με άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Το συμπέρασμα αυτό ενισχύουν στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(European Economy-Reports and Studies, 2000: 27) που δείχνουν ΟΤΙ TO 69% 
των εργαζομένων υπό συνθήκες μερικής απασχόλησης θα ήθελαν να 
μεταβούν σε εργασία πλήρους απασχόλησης.

Την εικόνα αυτή συμπληρώνει και η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της 
Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. σύμφωνα με την οποία -κατά το Α' τρίμηνο 2003- το ποσοστό 
των πλήρως απασχολουμένων Ελλήνων ηλικίας άνω των 15 ετών ανέρχεται 
σε ποσοστό 95,51% έναντι του 4,49% των μερικώς απασχολουμένων 
(Ιστοσελίδα Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε.).

Σύμφωνα με έρευνα των Κουφίδου και Μιχαήλ (1999; 493) τα χαμηλά 
ποσοστά μερικής απασχόλησης στην Ελλάδα οφείλονται κυρίως στο 
αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο που καθιστά τη μερική απασχόληση δυσκίνητη 
και δαπανηρή επιλογή για τις επιχειρήσεις.

Αντίθετα, ιδιαίτερα δημοφιλής είναι η χρήση των υπερωριών για την 
αντιμετώπιση των διακυμάνσεων της ζήτησης, που όσον κι αν φαντάζει 
παράξενο αποτελεί πιο οικονομική λύση για τους έλληνες επιχειρηματίες. Το 
φαινομενικά οξύμωρο φαινόμενο εξηγείται εύκολα, εάν ληφθεί υπόψη το 
γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ωρών υπερωριακής απασχόλησης 
στην Ελλάδα παραμένει αδήλωτο και απλήρωτο, κατάσταση που αποδίδεται 
στην ανεπαρκή εποπτεία και τον ανύπαρκτο έλεγχο από την πλευρά των 
αρμόδιων φορέων, όπως τα Σώματα Επιθεωρητών Εργασίας.

Ωστόσο, ο Νόμος 2874/2000 έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα για την 
ελληνική πραγματικότητα. Με απώτερο σκοπό την Προώθηση της 
Απασχόλησης, ο Νόμος αυτός καταργεί την υπερ-εργασιακή απασχόληση 
και καθιστά ιδιαίτερα ασύμφορη οικονομικά την υπερωριακή απασχόληση, 
ενώ θεσπίζει κίνητρα για την επανένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην 
αγορά εργασίας υπό συνθήκες μερικής απασχόλησης.
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Εάν σε αυτόν τον Νόμο προσθέσουμε το Νομοσχέδιο του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που προτείνει την εισαγωγή της 
μερικής απασχόλησης και στο Δημόσιο Τομέα, διαπιστώνουμε μια σημαντική 
στροφή και της Ελλάδας προς αυτό το είδος ευέλικτης απασχόλησης, 
τουλάχιστον σε επίπεδο χάραξης και άσκησης πολιτικής*.

Δομή της Διπλωματικής Εργασίας

Η ανά χείρας εργασία περιλαμβάνει αρχικά μια εισαγωγή στην οποία 
παρουσιάστηκε η πρόθεση της ερευνήτριας να ρίξει φως στη σχέση 
«Φοιτητής και Απασχόληση», ένα θέμα που δεν είχε τύχει καμίας προσοχής 
μέχρι σήμερα στην ελληνική βιβλιογραφία. Στο εισαγωγικό αυτό κομμάτι, 
παρατέθηκαν ακόμη, ποικίλα στατιστικά στοιχεία που φωτογραφίζουν το 
πρόβλημα και την ταυτότητα της ανεργίας στην Ελλάδα με έμφαση στην 
ανεργία των νέων και δη των πτυχιούχων ΑΕΙ. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται 
απαραίτητα, αφού εξηγούν τους λόγους διεξαγωγής αυτής της έρευνας. 
Τέλος, συζητήθηκε η έννοια της ευελιξίας στις εργασιακές σχέσεις, έννοια 
θεμελιώδης για το παρόν πόνημα.

Στο πρώτο μέρος της εργασίας που έπεται της εισαγωγής, περιγράφεται η 
ερευνητική μέθοδος που εφαρμόστηκε και παρουσιάζονται τα ευρήματα της 
έρευνας σε τρία επιμέρους κεφάλαια.

Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στους άνεργους και άεργους φοιτητές. 
Για τους μεν πρώτους, εξετάζονται οι λόγοι που τους ωθούν να 
αναζητήσουν εργασία, το είδος της απασχόλησης που προτιμούν, καθώς και 
τα μέσα αναζήτησης εργασίας που χρησιμοποιούν. Για τους άεργους 
φοιτητές, αποπειράται να εντοπιστούν οι λόγοι για τους οποίους δεν 
εργάζονται ή δεν επιθυμούν να εργαστούν.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύονται οι συνθήκες απασχόλησης των 
φοιτητών που προσφέρουν μισθωτή εργασία, τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα της εργασίας τους για τους ίδιους και για τους εργοδότες 
τους. Ειδική αναφορά γίνεται στους φοιτητές που απασχολούνται στην

Το εν λόγω νομοσχέδιο επρόκειτο να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή τον Αύγουστο 
2003.
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οικογενειακή επιχείρηση και στους αυτό-απασχολούμενους φοιτητές, που 
εμφανίζουν κάποιες ιδιαιτερότητες.

Το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου μέρους μελετά την ομάδα 
των μεταπτυχιακών φοιτητών, που διαθέτουν μια ταυτότητα σαφώς 
διαφορετική από εκείνη των προ-πτυχιακών φοιτητών. Και σε αυτήν την 
περίπτωση αναλύονται οι συνθήκες απασχόλησής τους, τα πλεονεκτήματα 
και τα μειονεκτήματα της εργασίας τους για τους ίδιους και για τους 
εργοδότες τους, ενώ παράλληλα εντοπίζονται οι βασικές διαφορές που 
εμφανίζει αυτή η ομάδα του δείγματος σε σύγκριση με τους προπτυχιακούς 
φοιτητές.

Η έρευνα «Φοιτητές και Απασχόληση» ολοκληρώνεται με το δεύτερο 
μέρος της παρούσας εργασίας. Σε αυτήν την τελευταία ενότητα, γίνεται η 
σύνοψη των συμπερασμάτων της έρευνας και η διατύπωση προτάσεων για 
περαιτέρω διερεύνηση, που, όπως είναι αναμενόμενο για ένα πεδίο τόσο 
ευρύ και ακόμα ανεξερεύνητο, είναι πολλές.
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Μέρος Α'

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ

Η Ερευνητική Μέθοδος

Για τις ανάγκες της έρευνας -που στόχο έχει να διερευνήσει τη σχέση των 
φοιτητών ΑΕΙ με την απασχόληση- συντάχθηκε ένα δεκασέλιδο δομημένο 
ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε σε φοιτητές των δυο Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Θεσσαλονίκης, του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου (Α.Π.Θ.) και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ).

Τα δύο ΑΕΙ της Θεσσαλονίκης επιλέχθηκαν για δύο λόγους, πέραν της 
γεωγραφικής εγγύτητάς τους για την ερευνήτρια: αφενός διότι πρόκειται 
για δυο από τα μεγαλύτερα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας, που 
συγκεντρώνουν φοιτητές από ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και που 
σύμφωνα με στοιχεία που εμφανίζονται στις ιστοσελίδες τους, φιλοξενούν 
70.000 και 8.500 φοιτητές αντίστοιχα (Ιστοσελίδες Α.Π.Θ. και πα.μακ.)· 

αφετέρου διότι η ανεργία στην Ελλάδα δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη 
γεωγραφική συγκέντρωση (Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση, 2002: 

13). Το τελευταίο αυτό στοιχείο σε συνδυασμό με το σχετικά ευρύ δείγμα 
των 558 ερωτηματολογίων που συγκεντρώθηκαν, εκτιμάται ότι επιτρέπει 
την εξαγωγή ενδεικτικών συμπερασμάτων για το σύνολο της φοιτητικής 
νεολαίας στην Ελλάδα.

Η ομολογουμένως μεγάλη έκταση του δεκασέλιδου ερωτηματολογίου 
αποτέλεσε σαφώς ένα σημείο προβληματισμού, ωστόσο κάθε ερώτηση που 
συμπεριλήφθηκε τελικά κρίθηκε απολύτως απαραίτητη προκειμένου να 
φωτιστούν όλες οι πτυχές του υπό διερεύνηση θέματος.

Παράλληλα, το γεγονός ότι η έρευνα απευθυνόταν σε φοιτητές 
καλλιεργούσε μια αρχικά αισιόδοξη προσδοκία ως προς τη διάθεση 
συνεργασίας και τη θετική ανταπόκριση που θα συναντούσε το 
ερωτηματολόγιο από τους αποδέκτες του. Ο λίαν ικανοποιητικός αριθμός 
των ερωτηματολογίων που τελικά συμπληρώθηκαν και επιστράφηκαν (558 
τον αριθμό), επαλήθευσε τις αρχικές προβλέψεις. Συγκεκριμένα, 
διανεμήθηκαν 850 ερωτηματολόγια από τα οποία επιστράφηκαν 
συμπληρωμένα 575. Αφαιρώντας 17 προβληματικά ερωτηματολόγια 
καταλήξαμε στα 558 σημειώνοντας τελικώς ποσοστό ανταπόκρισης της 
τάξης του 66%.
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Το ερωτηματολόγιο δομείται σε τέσσερις ενότητες. Η πρώτη και 
μεγαλύτερη ενότητα συγκεντρώνει γενικά στοιχεία απασχόλησης φοιτητών 
που εργάζονται ή έχουν εργαστεί στο παρελθόν παράλληλα με τις σπουδές 
τους. Η επόμενη ενότητα εντοπίζει τα οφέλη που αποκομίζουν οι φοιτητές 
που εργάζονται, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην 
προσπάθειά τους να συνδυάσουν εργασία και σπουδές. Σε αυτήν την 
ενότητα όλες οι απαντήσεις αξιολογούνται με τη χρήση της κλίμακας Likert 
πέντε βαθμών (1=καθόλου', 2=ελάχιστα, 3=μέτρια, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ ή 

1 =ποτέ, 2=σπάνια, 3=μερικές φορές, 4=συχνό, 5=συνέχεια). Το τρίτο μέρος του 
ερωτηματολογίου καταγράφει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της 
απασχόλησης φοιτητών για την εργοδοσία και πάλι με εκτεταμένη χρήση 
της κλίμακας Likert πέντε βαθμών, ενώ το τελευταίο τμήμα του 
ερωτηματολογίου απευθύνεται στους άνεργους και άεργους φοιτητές, 
προσπαθώντας να ερμηνεύσει τις στάσεις και διαθέσεις των δύο διακριτών 
αυτών ομάδων απέναντι στην ιδέα του συνδυασμού εργασίας και 
ακαδημαϊκών σπουδών.

Η ερευνητική προσέγγιση -κατ' επέκταση και το ερωτηματολόγιο που 
συντόχθηκε- βασίστηκε εν πολλοίς στην εργασία τριών βρετανίδων 
ερευνητριών, των Rosemary Lucas, Susan Curtis και Lisa Ralston.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσαν οι δυο πρώτες ερευνήτριες 
βάσει έρευνας που διεξήχθη σε φοιτητές του Μητροπολιτικού 
Πανεπιστημίου του Manchester (Curtis, Lucas, 2001:38-54), οι βρετανοί 
εργαζόμενοι φοιτητές είναι λειτουργικά και συμβατικά ευέλικτοι, αλλά και 
ευάλωτοι στην εκμετάλλευση της εργοδοσίας. Απασχολούνται υπό συνθήκες 
μερικής απασχόλησης ή με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εργάζονται με 
βάρδιες σε μη κοινωνικές ώρες ή σε περιόδους εορτών και σε αργίες, 
ανταποκρίνονται σε έκτακτες κλήσεις, συμβιβάζονται με χαμηλές αμοιβές 
και κακές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, ενώ αποδέχονται και την 
καταπάτηση πλήθους εργασιακών δικαιωμάτων τους. Μεταξύ αυτών 
συγκαταλέγονται οι απλήρωτες υπερωρίες, οι άδειες που ποτέ δεν δίνονται, 
τα διαλείμματα που διακόπτονται ή ποτέ δεν γίνονται. Και όλα αυτά οι 
εργαζόμενοι φοιτητές τα υπομένουν στωικά, δίχως να εκφράζουν τα 
παράπονά τους στην εργοδοσία.
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Την εκμετάλλευση των εργαζόμενων βρετανών φοιτητών από την 
εργοδοσία επιδεινώνει περαιτέρω το γεγονός ότι δεν τυγχάνουν της 
κατανόησης ούτε της ευνοϊκής μεταχείρισης του διδακτικού προσωπικού του 
Πανεπιστημίου, γεγονός που στην καλύτερη περίπτωση αυξάνει το άγχος 
τους στη χειρότερη, όμως, δημιουργεί προβλήματα όπως απουσίες από 
διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο, ασυνέπεια στην έγκαιρη παράδοση εργασιών, 
που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στην εγκατάλειψη των σπουδών 
(Curtis, Lucas, 2001, Watts, Pickering, 2000:134).

Όσον αφορά, τώρα, στην εργοδοσία, η απασχόληση φοιτητών 
συνεπάγεται σημαντικά πλεονεκτήματα. Σύμφωνα με στοιχεία που 
συνέλεξαν οι Rosemary Lucas και Lisa Ralston κατόπιν συνέντευξης με 
εργοδότες που απασχολούν φοιτητές (1996: 55), η εξυπνάδα, η 
προσωπικότητα, η ευφράδεια, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, ακόμα και το 
ίδιο το νεαρό της ηλικίας των εργαζόμενων φοιτητών συγκαταλέγονται στα 
θετικά στοιχεία της απασχόλησης φοιτητών. Το τελευταίο αυτό στοιχείο 
γίνεται καλύτερα κατανοητό, εάν λάβουμε υπόψη ότι στην πλειοψηφία τους 
οι φοιτητές απασχολούνται στον τομέα των υπηρεσιών, με τη μεγαλύτερη 
συγκέντρωση να παρατηρείται στον κλάδο της λιανικής πώλησης, της 
εστίασης, της διασκέδασης και των ξενοδοχειακών υπηρεσιών, όπου 
κυριαρχεί η προσωπική επαφή και συνδιαλλαγή με το κοινό/ πελάτη (Curtis, 

Lucas, 2001: 39, Watts, Pickering, 2000:131).

Η ευκολία στελέχωσης και πρόσληψης είναι ένα ακόμη πλεονέκτημα για 
τον εργοδότη, δεδομένου ότι οι φοιτητές αναζητούν συστηματικά εργασία, 
όχι τόσο απαντώντας σε αγγελίες όσο με προφορική διάδοση μέσω 
γνωστών ή καταθέτοντας αυτοπροσώπως το βιογραφικό τους σημείωμα σε 
επιχειρήσεις (Lucas, Ralston, 1996:57).

Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι οι φοιτητές ανέχονται μια δύσκολη 
κατάσταση, πρωτίστως επειδή έχουν την ανάγκη να εργαστούν για να 
καλύψουν τα έξοδα των σπουδών τους. Ο Deacon παρατήρησε 
χαρακτηριστικά ότι «το χρέος είναι μέρος της φοιτητικής ζωής όσο και η 
αναμονή στο κυλικείο του Πανεπιστημίου ή οι εξετάσεις», ενώ έρευνά του 
(1994:34-47) αποκάλυψε ότι 48% των φοιτητών δεν λάμβαναν καμία 
οικονομική ενίσχυση από την οικογένειά τους για να καλύψουν τα έξοδα 
των σπουδών τους.
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Υφίστανται, βέβαια, και άλλοι λόγοι που οι φοιτητές επιλέγουν να 
εργαστούν. Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, η βελτίωση της 
μελλοντικής τους απασχολησιμότητας, η ικανότητα συνεργασίας με άλλους 
συναδέλφους, η ικανότητα διαχείρισης του χρόνου, η αυξημένη 
αυτοπεποίθηση και σπανιότερα το ενδιαφέρον που παρουσιάζει το 
αντικείμενο της εργασίας και η ικανοποίηση που αντλούν από την εργασία 
τους, είναι μερικοί από τους λόγους που καταγράφουν έρευνες στην 
Μεγάλη Βρετανία (Curtis, Lucas, 2001: 43, Curtis, Williams, 2002: 5-10, Watts, 

Pickering, 2000:130).

Ωστόσο, παρά την ύπαρξη αντκρρονούντων που δηλώνουν σε γενικές 
γραμμές ότι είναι ικανοποιημένοι με τη δουλειά τους και ότι ο συνδυασμός 
εργασίας και σπουδών δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στις ακαδημαϊκές 
επιδόσεις τους, χαρακτηριστικό είναι το εύρημα της έρευνας των Susan 
Curtis και John Williams (2002.5-10) ότι το 93% των εργαζόμενων φοιτητών 
θα εγκατέλειπαν τη δουλειά τους, εάν η οικονομική τους κατάσταση το 
επέτρεπε.

Για τη διανομή του ερωτηματολογίου ακολουθήθηκαν κατά βάση δύο 
παράλληλες οδοί. Η πρώτη, προέβλεπε τη διανομή των ερωτηματολογίων 
εντός των αιθουσών διδασκαλίας κατά τη διάρκεια των διαλέξεων και τη 
συμπλήρωσή τους από τους παρόντες φοιτητές. Το αναμφισβήτητο 
πλεονέκτημα αυτού του τρόπου διανομής είναι η ελαχιστοποίηση των 
απωλειών και η επίτευξη υψηλών ποσοστών ανταπόκρισης.

Η δεύτερη οδός, προέβλεπε την τυχαία διανομή ερωτηματολογίων σε 
φοιτητές, οι οποίοι με τη σειρά τους θα διένειμαν τα ερωτηματολόγια σε 
γνωστούς, φίλους, συμφοιτητές και μη, καθώς και τη συμπλήρωση 
ερωτηματολογίων σε χώρους διέλευσης φοιτητών εντός της 
Πανεπιστημιούπολης. Η δεύτερη αυτή οδός -η περισσότερο χρονοβόρα και 
αβέβαιη ως προς την επίτευξη του τελικού στόχου- εξασφάλισε τη 
μεγαλύτερη και τυχαία διασπορά του δείγματος των 558 ερωτηματολογίων, 
η οποία απεικονίζεται στο Γράφημα 2 που ακολουθεί.
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Γράφηυα 2
Η σύνθεση του δείγματος των φοιτητών ανά Τμήμα/ Σχολή φοίτησης

Πανεπιστημιακό Τμήμα Φοίτησης

□Τμήμα Ο.Δ.Ε ΞΣχολή ΝΟΠΕ
□ Σχολή Θετικών Επιστημών □Πολυτεχνική Σχολή
■ Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ ΟΤΕΦΑΑ
□ Φιλοσοφική Σχολή ΠΤμήμαΔΕΟΠΣ
■ Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής □Θεολογική Σχολή
□ Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών ΠΣχολή Επιστημών Υγείας

Όπως φαίνεται καθαρά στο Γράφημα 2, οι φοιτητές από το Τμήμα 
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
κυριαρχούν ποσοτικά έναντι των φοιτητών που προέρχονται από τα 
υπόλοιπα Πανεπιστημιακά Τμήματα και Σχολές, γεγονός που οφείλεται στην 
ευκολία πρόσβασης που είχε η ερευνήτρια σε αυτούς του φοιτητές ούσα 
μεταπτυχιακή φοιτήτρια του εν λόγω Τμήματος.

Σημειωτέον, είναι, τέλος, το γεγονός ότι ένα μικρό ποσοστό των 
ερωτηματολογίων -αυτά που μοιράστηκαν στους δευτεροετείς φοιτητές 
MBA- διανεμήθηκαν μέσω Διαδικτύου με τη χρήση του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, διότι οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους ήταν γνωστές στην 
ερευνήτρια και οι εν λόγω φοιτητές δεν είχαν πλέον παρακολουθήσεις στο 
Πανεπιστήμιο, αλλά καταγίνονταν με τη συγγραφή της διπλωματικής τους 
εργασίας. Αφού, λοιπόν, ήταν αδύνατη η συγκέντρωσή τους σε μια 
αίθουσα, η προσέγγισή τους έπρεπε να γίνει εξ αποστάσεως και 
μεμονωμένα.
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Η Ταυτότητα των Ερωτηθεντων

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που μας δίνει η στατιστική μελέτη του 
δείγματος σχετικά με την ταυτότητα των ερωτηθέντων, όπως αυτή 
απεικονίζεται στον πίνακα 5 που ακολουθεί, το γυναικείο φύλο κυριαρχεί με 
ποσοστό 65% έναντι των ανδρών φοιτητών. Από ηλικιακής απόψεως, το 
77% των ερωτηθέντων φοιτητών εντάσσονται στην κατηγορία των 19-23 
ετών και είναι στη συντριπτική πλειοψηφία τους προπτυχιακοί φοιτητές 
(ποσοστό 84%).

Ενδεικτικό για την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος είναι το γεγονός 
ότι τα δύο ΑΕΙ της Θεσσαλονίκης έχουν την ίδια σχεδόν εκπροσώπηση, με 
το ΠΑ.ΜΑΚ. να υπερτερεί ελαφρά με 55%.

Πίνακας 5
Η ταυτότητα των ερωτηθέντων

Στοιχεία Ταυτότητας 
Ερωτηθέντων

Απόλυτός

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ % 
(επί συνόλου 558 
παρατηρήσεων)

Άνδρες 194 35%
Γυναίκες 364 65%
19-23 ετών 430 77%
άνω των 23 ετών 128 23%
Φοιτητές Α.Π.Θ. 251 45%
Φοιτητές ΠΑ.ΜΑΚ. 307 55%
Προπτυχιακοί 467 84%
Μεταπτυχιακοί 91 16%
Εργαζόμενοι 224 40%
Άνεργοι 60 11%
Άεργοι 274 49%

Όσον αφορά ειδικότερα στα στοιχεία περί της απασχόλησης ή μη των 
ερωτηθέντων φοιτητών, το σημαντικό ποσοστό των φοιτητών που δήλωσαν 
πως εργάζονται ή εργάστηκαν στο παρελθόν παράλληλα με τις σπουδές 
τους υποστηρίζει την αρχική υπόθεση ότι οι έλληνες φοιτητές 
συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο την ανάγκη να εργαστούν κατά τη 
διάρκεια των σπουδών τους.
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Από την άλλη πλευρά, όπως φαίνεται από το γράφημα 3 που ακολουθεί, 
το υψηλό ποσοστό του 60% των μη εργαζόμενων φοιτητών και ειδικότερα 
το ποσοστό των άεργων φοιτητών (49%), αυτών δηλαδή που δεν 
αναζητούν συστηματικά εργασία, συνάδει απόλυτα με τον οικογενειακό 
υπερ-προστατευτισμό και τη λογική του εφησυχασμού που χαρακτηρίζουν 
την ελληνική πραγματικότητα και υπογραμμίστηκαν στην εισαγωγή της 
παρούσας εργασίας.

Γράφπιια 3

Στοιχεία απασχόλησης ερωτηθέντων φοιτητών

■ 11%

D 30%

04%
■ 6%

□ Μισθωτοί

□ Οικογενειακή 
επιχείρηση

□ Αυτο
απασχολούμενοι

□ Άεργοι

■ Άνεργοι

Στη συνέχεια της παρούσας ανάλυσης το δείγμα των εργαζόμενων 
φοιτητών θα μελετηθεί διαιρεμένο σε επιμέρους ομάδες, οι οποίες 
εμφανίζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τη μια από την 
άλλη. Πρόκειται για τους φοιτητές που παρέχουν μισθωτή εργασία (ποσοστό 
30%), αυτούς που απασχολούνται στην οικογενειακή επιχείρηση (ποσοστό 
6%) και τους αυτό-απασχολούμενους (4%), ενώ ειδική μνεία θα γίνει για 
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (ποσοστό 16% επί του συνόλου του 
δείγματος), οι οποίοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία ανήκουν στο 
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας.
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Ο λόγος που επιτάσσει την κατάτμηση του δείγματος είναι ο κίνδυνος 
εξαγωγής πλασματικών συμπερασμάτων. Παραδείγματος χάρη, σύμφωνα με 
αρχική υπόθεση της έρευνας, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν περισσότερες 
δεξιότητες από τους προπτυχιακούς, είναι περισσότερο ανταγωνιστικοί στην 
αγορά εργασίας, σαφώς περισσότερο συνειδητοποιημένοι και ώριμοι, 
καταλαμβάνουν καλύτερες θέσεις εργασίας. Επομένως, απόπειρα ενιαίας 
θεώρησης του δείγματος, θα αλλοίωνε την εικόνα του απασχολούμενου 
φοιτητή προς το καλύτερο σε όλα τα επίπεδα, αποτέλεσμα αναμφίβολα 
ανεπιθύμητο για μια έρευνα.

Με αυτό το σκεπτικό θα συνεχίσουμε την περαιτέρω διερεύνηση των 
ομάδων του δείγματος ξεκινώντας με τους άνεργους και άεργους φοιτητές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°

Φοιτητές Κατ' Αποκλειστικότητα:

Συνειδητή Επιλογή Ή Επιβεβλημένη Συνθηκη;

Παρατηρώντας τα πρώτα στοιχεία της ταυτότητας των άνεργων και 
άεργων φοιτητών, όπως αυτά απεικονίζονται στον πίνακα 6 που ακολουθεί, 
κάνουμε τις εξής βασικές διαπιστώσεις:

Πίνακας 6
Η ταυτότητα των μη εργαζόμενων φοιτητών

Στοιχεία Ταυτότητας Μη 
Εργαζομένων Φοιτητών

ΑΠΟΛΥΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ % 
(επί συνόλου 334 
παρατηρήσεων)

Άνδρες 107 32%
Γυναίκες 227 68%
19-23 ετών 306 92%
άνω των 23 ετών 28 8%
Φοιτητές Α.Π.Θ. 144 43%
Φοιτητές ΠΑ.ΜΑΚ. 190 57%
Προπτυχιακοί 318 95%
Μεταπτυχιακοί 16 5%
Άνεργοι 60 18%
Άεργοι 274 82%

Πρώτον, στην κατηγορία των μη εργαζόμενων φοιτητών εμπίπτουν οι 
μικρότεροι ηλικιακά φοιτητές με ποσοστό που αγγίζει το 92%, έναντι αυτών 
που είναι άνω των 23 ετών. Το στοιχείο αυτό κρίνεται φυσιολογικό, 
δεδομένου ότι όσο νεότεροι είναι οι φοιτητές, αναμένεται να είναι 
περισσότερο ανέμελοι, περισσότερο εφησυχασμένοι και να μην τους 
απασχολεί το θέμα της απασχόλησης, αλλά να επικεντρώνονται 
αποκλειστικά στις σπουδές τους.

Στο νεαρό της ηλικίας και στην ανεμελιά που αυτό συνεπάγεται 
μπορούμε να αποδώσουμε -τουλάχιστον εν μέρει- και το υψηλό ποσοστό 
του 82% των άεργων φοιτητών, αυτών δηλαδή, που όχι μόνο δεν 
εργάζονται, αλλά δεν αναζητούν (συστηματικά) απασχόληση.
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Ο συσχετισμός ηλικίας-μη απασχόλησης ενισχύεται και από ένα ακόμα 
στοιχείο που αποτυπώνεται στο διάγραμμα 2. Πρόκειται για το έτος 
φοίτησης το οποίο διανύουν οι μη απασχολούμενοι φοιτητές του δείγματος. 
Σύμφωνα με το διάγραμμα, το πλήθος των μη εργαζόμενων φοιτητών 
μειώνεται όσο ο χρόνος κυλά προς το πέρας των σπουδών τους, γεγονός 
που μπορεί να ερμηνευτεί ως εξής: όσο μεγαλώνουν ηλικιακά οι φοιτητές, 
τόσο περισσότερο στρέφονται προς την απασχόληση.

Διάνοαυιια 2

Τάση του αριθμού των μη εργαζόμενων φοιτητών ανά έτος φοίτησης

Σημειωτέον είναι, τέλος, το γεγονός ότι η αντίστροφη σχέση μεταξύ 
ηλικίας και αριθμού των μη εργαζόμενων φοιτητών, καθώς και μεταξύ 
έτους φοίτησης και αριθμού των μη εργαζόμενων φοιτητών παρατηρείται 
και στις δύο υπο-ομάδες, των άεργων και των άνεργων φοιτητών, στοιχείο 
που ενισχύει την εγκυρότητα του ευρήματος.
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Αεργία:
Γιατί οι έλληνες φοιτητές δεν επιθυμούν να εργαστούν;

Οι άεργοι φοιτητές του δείγματος κλήθηκαν να αξιολογήσουν έξι 
προκαθορισμένες απαντήσεις με τη βοήθεια της κλίμακας Likert πέντε 
βαθμών (1= καθόλου σημαντικό, 2=ελόχιστα σημαντικό, 3=μέτρια βαρύτητα, 

4=πολύ σημαντικό, 5=πάρα πολύ σημαντικό), ενώ τους δόθηκε η ευχέρεια να 
σημειώσουν και άλλους λόγους για τους οποίους δεν αναζητούν ενεργά 
απασχόληση, τη βαρύτητα των οποίων θα έπρεπε να αξιολογήσουν 
χρησιμοποιώντας την ίδια κλίμακα. Ωστόσο, καμία «Άλλη» απάντηση δεν 
σημειώθηκε από σημαντικό αριθμό ερωτηθέντων.

Η αξιολόγηση των απαντήσεων που δόθηκαν αποτυπώνεται στον 
ακόλουθο πίνακα 7.

Πίνακας 7

Λόγοι μη αναζήτησης εργασίας παράλληλα με τις σπουδές για τους 
άεργους φοιτητές

Λογοχ Μη Απασχόλησης kata τη διάρκεια των 
Ακαδημαϊκών Σπουδών

Βαθμός

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π
ρο

κα
θο

ρι
σμ

έν
ες

απ
αν

τή
σε

ις

Φοβάμαι ότι δεν θα έχω αρκετό χρόνο για τις σπουδές 
μου 4

Λόγω ακαταλληλότητας του ωραρίου εργασίας 
(συμπίπτει με ώρες μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο)

4

Προτιμώ να ζήσω την ανέμελη φοιτητική ζωή. Έχω μια 
ολόκληρη ζωή για να δουλεύω 3

Λόγω έλλειψης κατάλληλων θέσεων εργασίας 3

Λόγω έλλειψης διαθέσιμων θέσεων εργασίας 3

Δεν θέλω να εργαστώ 2

Οι δυο πλέον σημαντικοί λόγοι για τους φοιτητές (αξιολογήθηκαν ως 
ΠΟΛΥ σημαντικοί) έχουν να κάνουν με τις σπουδές τους και κρίνονται 
αναμενόμενοι. Εξάλλου, η στροφή των νέων προς τις ολοένα και 
περισσότερο εκτεταμένες ακαδημαϊκές σπουδές, η έμφαση που δίνουν σε 
αυτές, αλλά και η χαρακτηριστική απροθυμία των νέων στην Ελλάδα να 
εργαστούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους είναι στοιχεία που έχουν 
επισημάνει και αναλυτές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση, 2002:16).
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Δυο είναι τα σημεία του πίνακα 7 που χρήζουν περαιτέρω σχολιασμού: 
Από τη μια πλευρά έχουμε την απάντηση που εμφανίζει τους φοιτητές να 
προτιμούν την καλοπέραση της φοιτητικής ζωής και να μη βιάζονται 
καθόλου να εισέλθουν στον στίβο της απασχόλησης, στοιχείο συμβατό με 
το κοινωνικο-πολιτικό περιβάλλον στην Ελλάδα, όπου επικρατεί ο 
οικογενειακός υπερ-προστατευτισμός.

Από την άλλη πλευρά, έχουμε την έστω και με μικρή βαρύτητα 
αξιολογημένη απάντηση εκείνων που πολύ απλά δηλώνουν ότι δεν θέλουν 
να εργαστούν. Θα περιμέναμε ότι, εάν οι δυσκολίες στην εύρεση εργασίας 
και οι αλλαγές που συντελούνται στην αγορά εργασίας και σταθερά 
αυξάνουν τις απαιτήσεις από τους εργαζόμενους είχαν γίνει αντιληπτές από 
τους φοιτητές, ο λόγος αυτός θα αξιολογούνταν με ΜΗΔΕΝΙΚΗ βαρύτητα. 
Το γεγονός ότι του αποδίδεται -κατά μέσο όρο- έστω και ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
βαρύτητα, μας επιτρέπει την αισιόδοξη πρόβλεψη ότι η νοοτροπία του 
εφησυχασμού και της καλοπέρασης υφίσταται ακόμη, αλλά αλλάζει 
σταδιακά.
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Ανεργία:
Γιατί οι άνεργοι φοιτητές αναζητούν απασχόληση παράλληλα με τις 
ακαδημαϊκές τους σπουδές;

Ο βασικότερος λόγος που οδηγεί τους έλληνες φοιτητές στην αναζήτηση 
εργασίας είναι -σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας που παρουσιάζονται 
στον πίνακα 8- η αναζήτηση της οικονομικής αυτάρκειας και ανεξαρτησίας 
από την οικογένεια τους.

Πίνακας 8
Λόγοι αναζήτησης εργασίας παράλληλα με τις σπουδές για τους 
άνεργους φοιτητές

ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
των Ακαδημαϊκών Σπουδών

Βαθμός

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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Οικονομική αυτάρκεια και ανεξαρτησία 4

Προϋπηρεσία και βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης 
μελλοντικά

4

Απόκτηση νέων γνώσεων/ δεξιοτήτων 4

Διεύρυνση κύκλου επαγγελματικών γνωριμιών 4

Αίσθηση δημιουργίας 4

Ευκαιρία για ανάληψη ευθυνών/ 
ενίσχυση αυτοπεποίθησης

3

Προσδοκία πρόσληψης από τον ίδιο εργοδότη με πλήρες 
ωράριο μετά το πέρας των σπουδών 3

Με την ίδια βαρύτητα, ακολουθούν και οι άλλες, μη υλικές απολαβές από 
την εργασία, όπως η αίσθηση δημιουργίας που ικανοποιεί μια ψυχική 
ανάγκη των φοιτητών, καθώς και ό,τι σχετίζεται με την ευκολότερη ένταξή 
τους στην αγορά εργασίας μελλοντικά (επαγγελματικές γνωριμίες, άσκηση 
και απόκτηση δεξιοτήτων, προϋπηρεσία). Πρόκειται για ένα σύνολο 
στοιχείων που ενισχύουν το επαγγελματικό προφίλ κάθε εργαζόμενου.

Αντίθετα η προσδοκία πρόσληψης από τον ίδιο εργοδότη μετά το πέρας 
των σπουδών, βαθμολογείται με ΜΕΤΡΙΑ σπουδαιότητα, γεγονός που μπορεί 
να οφείλεται στην υπόθεση ότι στην πλειοψηφία τους οι φοιτητές 
απασχολούνται σε θέσεις εργασίας χωρίς υψηλές απαιτήσεις ως προς τις 
απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες, δουλειές που δεν τους εκφράζουν, 
δεν τους ικανοποιούν και αποτελούν μια προσωρινή μόνο λύση μέχρι την 
αποφοίτηση από το Πανεπιστήμιο.
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Ανεργία:

Τι είδους απασχόληση αναζητούν οι άνεργοι φοιτητές;

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι ερωτηθέντες άνεργοι φοιτητές 
εμφανίζονται ευέλικτοι -τουλάχιστον από απόψεως ευελιξίας χρόνου- αφού 
δηλώνουν ότι αναζητούν σε ποσοστό 59% μερική απασχόληση. Το εύρημα 
αυτό συμβαδίζει με την κοινή λογική που υποστηρίζει ότι η μερική 
απασχόληση ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης επιτρέπει τον αρμονικό 
συνδυασμό ακαδημαϊκών σπουδών και απασχόλησης.

Γράιρπυα 4

Είδος εργασίας που αναζητούν οι άνεργοι φοιτητές

Τηλε-ερν ασία
Εποχική/ 4<y° 

ορισμένου 
χρόνου 
18%

Με το 
κομμάτι/ 
ιρασόν

3%

Μέσω 
Εταιρειών 
Πρόσω ρ. 
Απασχόλ. 

0%

Πλήρης
Απασχόληση

6%

Αυτό-
απασχόληση

10%

Μερική
Απασχόληση

59%

Το εύρημα αυτό ενισχύεται και από την απάντηση των άνεργων φοιτητών 
ότι σε ποσοστό 42% προτιμούν να εργάζονται 13-19 ώρες ανό εβδομάδα. 
Λιγότερες ώρες εργασίας αποζητά το 17% και το 19% των ερωτηθέντων 
άνεργων φοιτητών (λιγότερες από 8 και 8-12 ώρες/ εβδομάδα αντίστοιχα), 
ενώ, το μικρότερο ποσοστό συγκεντρώνει η πλήρης απασχόληση, που 
εκφράζει μόλις το 5% του προκείμενου δείγματος.

Σχετικά με την εποχική απασχόληση ή απασχόληση ορισμένου χρόνου, 
52% των ερωτηθέντων άνεργων φοιτητών που την επέλεξαν δήλωσαν ότι 
θα ήθελαν να εργαστούν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (Οκτώβριο- 
Ιούνιο), 33% του δείγματος επέλεξε την περίοδο των καλοκαιρινών 
διακοπών, ώστε η εργασία να μην αποτελεί εμπόδιο για τις σπουδές τους,
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ενώ το 15% απάντησε ότι θα ήταν διατεθειμένο να εργαστεί οποιαδήποτε 
από/ ή και τις δυο περιόδους του χρόνου.

Ανεργία:
Με ποια μέσα αναζητούν απασχόληση οι άνεργοι φοιτητές;

Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο που δίνει το Γράφημα 5 που ακολουθεί 
είναι το γεγονός ότι οι άνεργοι φοιτητές δεν στρέφονται επ' ουδενί στον 
Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) -τον επίσημο 
κρατικό φορέα για θέματα απασχόλησης- προκειμένου να βρουν δουλειά.

Γράφημα 5

Μέσα αναζήτησης εργασίας που χρησιμοποιούν οι άνεργοι φοιτητές
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Μέσα αναζήτησης εργασίας

□ Ημερήσιος Τύπος

□ Μέσω γνωστών

□ Ιδιωτικά Γραφεία 
Ευρέσεως Εργασίας

□ Γραφείο 
Διασύνδεσης

■ Αυτοπροσώπως 
κατάθεση CV

□ Αποστολή CV μέσω 
Διαδικτύου

■ ΟΑΕΔ

Η εξήγηση πίσω από αυτήν την απόρριψη είναι ότι ο Ο.Α.Ε.Δ. ενώ 
δραστηριοποιείται σε έναν από τους πλέον ζωτικούς τομείς από κοινωνικο
οικονομικής πλευράς, είναι ένας απαρχαιωμένος οργανισμός, άκρως 
γραφειοκρατικός, δυσκίνητος και αναποτελεσματικός. Τη δυσάρεστη αυτή 
πραγματικότητα έχουν συνειδητοποιήσει όχι μόνο οι άνεργοι και 
εργαζόμενοι Έλληνες πολίτες, αλλά εσχάτως και η ίδια η Πολιτεία, η οποία 
προσπαθεί να αναδιοργανώσει με διάφορους τρόπους τον Ο.Α.Ε.Δ. 
(.Ιστοσελίδα Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Ν.2956/2001: 

άρθρ.1-19).
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Κατά τα λοιπά, οι έλληνες άνεργοι φοιτητές εμφανίζονται 
«παραδοσιακοί» και ελάχιστα επιθετικοί στην αναζήτηση εργασίας, 
δεδομένου ότι χρησιμοποιούν τον Ημερήσιο Τύπο τρεις φορές περισσότερο 
από ότι το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου και την κατάθεση 
βιογραφικών αυτοπροσώπως σε επιχειρήσεις.

Εντύπωση προκαλεί το ότι η φερόμενη ως γενιά της νέας τεχνολογίας και 
του Internet, έχει υιοθετήσει την τεχνολογία του Διαδικτύου σε ποσοστό 
μόλις 10% για την αναζήτηση εργασίας. Ακόμη πιο εντυπωσιακό, όμως, 
είναι το γεγονός ότι η πλέον άτυπη μέθοδος εύρεσης εργασίας με 
προφορική διάδοση, μέσω γνωστών δηλαδή, συγκεντρώνει ποσοστό 34%, 
συνιστώντας, έτσι, ακόμα και σήμερα τον πλέον διαδεδομένο τρόπο 
εύρεσης εργασίας τόσο για τους ανέργους όσο για τους εργοδότες.

Τέλος, αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι οι Εταιρείες Προσωρινής 
Απασχόλησης ως μέσο αναζήτησης εργασίας συγκέντρωσαν το απόλυτο 0% 
των προτιμήσεων των φοιτητών. Το φαινόμενο αποδίδεται είτε στην πλήρη 
άγνοια περί του τι εστί Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης είτε στον 
δισταγμό μπροστά σε κάτι τόσο καινούριο για τα ελληνικά δεδομένα. Αρκεί 
να αναφερθεί ότι η ελληνική Πολιτεία ρύθμισε με Νομοθετική της Πράξη τα 
περί της λειτουργίας αυτών των Εταιρειών μόλις το 2001 με τον 
Ν.2956/2001 (Ιστοσελίδα Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 

N.29S6/2001: άρθρ.20-26).

Αντίθετα, στη Μεγάλη Βρετανία η πρακτική των Ιδιωτικών Γραφείων 
Απασχόλησης είναι ιδιαίτερα προσφιλής στους φοιτητές που αναζητούν 
εργασία, όπως επίσης υψηλότερα είναι και τα ποσοστά των φοιτητών που 
στρέφονται στα Κρατικά Κέντρα Απασχόλησης. Σύμφωνα με έρευνα των 
Mallier και Bailey (1997:710-712), στην οποία διαχωρίζουν τις μεθόδους 
αναζήτησης εργασίας σε επίσημες και ανεπίσημες, το 32,6% των βρετανών 
φοιτητών αναζητά εργασία μέσω του Ημερήσιου Τύπου, το 24,6% μέσω 
Ιδιωτικών Γραφείων Απασχόλησης και το 18,6% απευθύνεται σε Κρατικά 
Κέντρα Απασχόλησης.

Όσον αφορά στις ανεπίσημες μεθόδους, κυρίαρχη εμφανίζεται η 
προσφυγή σε προηγούμενους εργοδότες (εκδοχή που δεν εξετάστηκε στην 
έρευνα μας) με ποσοστό 46,3%, ακολουθεί η εύρεση εργασίας μέσω 
γνωστών, οικογένειας και φίλων και τέλος -με μικρότερο ποσοστό- 
αναφέρεται η άμεση προσέγγιση, όπως για παράδειγμα η τηλεφωνική 
επικοινωνία με υποψήφιο εργοδότη. Δεδομένου ότι η εν λόγω έρευνα
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υλοποιήθηκε το 1997, κρίνεται ευνόητη η παράλειψη της αποστολής 
βιογραφικού σημειώματος μέσω Διαδικτύου ως τρόπου αναζήτησης 
εργασίας.

Ίσως ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που υποστήριξε και με εμπειρικά 
δεδομένα η έρευνα των Mallier και Bailey είναι το ότι όσο περισσότερες 
μεθόδους αναζήτησης εργασίας χρησιμοποιεί ο άνεργος παράλληλα, τόσο 
αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας και ανεύρεσης εν τέλει απασχόλησης
{Mallier, Τ., Bailey, Μ., 1997:710-712).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°

Συνθήκες Απασχόλησης των Εργαζομένων Προπτυχιακών Φοιτητών

Η ταυτότητα των εργαζόμενων προπτυχιακών φοιτητών

Βάσει των στοιχείων της έρευνας, 32% επί του συνόλου των 467 
προπτυχιακών φοιτητών δήλωσαν ότι εργάζονται ή ότι έχουν εργαστεί στο 
παρελθόν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Με αυτό το δείγμα των 149 
εργαζόμενων προπτυχιακών φοιτητών θα ασχοληθούμε στη συνέχεια αυτού 
του κεφαλαίου.

Όπως φαίνεται και στον πίνακα 9 που απεικονίζει στοιχεία της ταυτότητας 
του εν λόγω δείγματος, το γυναικείο φύλο διατηρεί την αισθητή υπεροχή 
του έναντι των ανδρών -όπως και στην ομάδα των άνεργων-άεργων 
φοιτητών- αγγίζοντας το ποσοστό του 63%. Αντίθετα, η κατανομή των 
ερωτηθέντων στα δυο ΑΕΙ της συμπρωτεύουσας παρουσιάζει μικρή 
απόκλιση με το Α.Π.Θ. να συγκεντρώνει την πλειοψηφία (ποσοστό 59%).

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στη μεγάλη συγκέντρωση των 
ερωτηθέντων στην ηλικιακή κατηγορία των 19-23 ετών, γεγονός -εκ 
πρώτης όψεως- αναμενόμενο, δεδομένου ότι εξετάζουμε την ομάδα των 
προπτυχιακών φοιτητών, που είναι φυσικό να έχει μικρότερη ηλικία.

Πίνακας 9

Η ταυτότητα των εργαζόμενων προπτυχιακών φοιτητών

Στοιχεία Ταυτότητας Ερωτηθέντων
ΑΠΟΛΥΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ %

Άνδρες 55 37%
Γυναίκες 94 63%

19-23 ετών 120 81%
άνω των 23 ετών 29 19%

Φοιτητές Α.Π.Θ. 88 59%
Φοιτητές ΠΑ.ΜΑΚ. 61 41%

Συνολικό δείνυα: 149 εοναΖόυενοι ποοπτυνιακοί ιοοιτπτέε
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Υπάρχει, όμως, και μια άλλη παράμετρος, μια ερευνητική υπόθεση, η 
οποία δεν επαληθεύτηκε από τα ευρήματα της έρευνας. Πρόκειται για την 
μεγάλη μερίδα εκείνων των φοιτητών που παρατείνουν επ' αόριστο τις 
σπουδές τους χρωστώντας ορισμένα μόνο μαθήματα τα οποία αδυνατούν να 
περάσουν και την ίδια στιγμή έχουν ενταχθεί στην αγορά εργασίας υπό 
καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Το φαινόμενο αυτό είναι ευρύτατα 
διαδεδομένο στα ελληνικά Πανεπιστήμια, από τη στιγμή μάλιστα που το 
εκπαιδευτικό σύστημα δεν διαθέτει ρήτρες για όσους παρατείνουν τις 
σπουδές τους πέραν ενός ανώτατου χρονικού ορίου.

Παρά την ευρεία έκταση του φαινομένου, η έρευνα δεν μπόρεσε να 
εντοπίσει τους αποκαλούμενους «αιώνιους φοιτητές» για έναν απλό λόγο. 
Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν κατά κόρον εντός των χώρων του 
Πανεπιστημίου, οπότε δεν θα μπορούσαν να φτάσουν στα χέρια εκείνων 
που απουσιάζουν συστηματικά από τις παρακολουθήσεις και γενικά σπάνια 
βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο. Ελάχιστες μόνο περιπτώσεις εντοπίστηκαν - 
και αυτές αποδίδονται στην τύχη- οι οποίες αποτελούν το ελάχιστο ποσοστό 
του 5% που συγκεντρώνουν οι «αιώνιοι φοιτητές», όπως φαίνεται και στο 
διάγραμμα 3 που ακολουθεί.

Η περίπτωση των «αιώνιων φοιτητών» αποτελεί αναμφισβήτητα από 
μόνη της ένα θέμα άξιο διερεύνησης, ξεφεύγει, ωστόσο, από τους στόχους 
της παρούσας ανάλυσης.

Όσον αφορά, γενικότερα, στην κατανομή των ερωτηθέντων ανά έτος 
φοίτησης, εκτιμάται ότι είναι τυχαία. Μοναδικό σημείο που επιδέχεται 
ερμηνείας είναι το ποσοστό των εργαζόμενων φοιτητών που διανύουν το 4° 
και άνω έτος σπουδών τους. Διότι, όσο οι σπουδές βαίνουν προς την 
ολοκλήρωσή τους, είναι αναμενόμενο οι φοιτητές να αρχίσουν να 
προβληματίζονται για την επαγγελματική τους αποκατάσταση και 
σταδιοδρομία και γι' αυτό στρέφονται προς την απασχόληση. Αντίθετα, όσοι 
από αυτούς έχουν περάσει το όριο των τεσσάρων ετών φοίτησης, πιέζονται 
να ολοκληρώσουν τις σπουδές και να αποφοιτήσουν και επιλέγουν να 
επικεντρωθούν στις σπουδές τους βάζοντας το θέμα της απασχόλησης σε 
δεύτερη μοίρα.
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Διάγραμμα 3
Η κατανομή των εργαζόμενων προπτυχιακών φοπτιτών ανά έτος φοίτησης
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Ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες δίνει το γράφημα 6, το οποίο επιτρέπει 
να διαπιστώσουμε ποιών Σχολών οι φοιτητές εμφανίζουν τη μεγαλύτερη 
απορρόφηση από την αγορά εργασίας. Ή -αλλιώς ιδωμένο- ποιοι φοιτητές 
αντιμετωπίζουν μικρότερη δυσκολία εισόδου στην αγορά εργασίας. Για τη 
διαμόρφωση του εν λόγω γραφήματος χρησιμοποιήσαμε για κάθε Σχολή 
χωριστά το λόγο του αριθμού των εργαζόμενων φοιτητών προς το συνολικό 
αριθμό ερωτηθέντων.

Γράφημα 6

Ποσοστιαία κατανομή των εργαζόμενων προπτυχιακών φοιτητών ανά 
Τμήμα/ Σχολή φοίτησης επί του συνολικού αριθμού ερωτηθέντων του 
εκάστοτε Τμήματος/ Σχολής φοίτησης.

□ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής & Αθλητισμού (Α.Π.Θ.)

■ Πολυτεχνική Σχολή (Α.Π.Θ.)

□ Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε.
(Α.Π.Θ.)

□ Σχολή Θετικών Επιστημών
(Α.Π.Θ.)

■ Σχολή Νομικών Οικονομικών & 
Πολιτικών Επιστημών (Α.Π.Θ.)

□ Τ μήμα Οργάνωσης & Διοίκησης 
Επιχειρήσεων (ΠΑ.ΜΑΚ.)

■ Άλλα τμήματα Α.Π.Θ. και 
ΠΑ.ΜΑΚ.
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Όπως φαίνεται στο γράφημα 6, το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) και η Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου σημειώνουν τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης, με 1 
στους 2 φοιτητές τους να εργάζεται παράλληλα με τις σπουδές του.

Πιθανή εξήγηση για τα υψηλά ποσοστά απασχόλησης των φοιτητών του 
Τ.Ε.Φ.Α.Α. αποτελεί το γεγονός ότι ο εν λόγω κλάδος είναι εδώ και χρόνια 
κορεσμένος στην Ελλάδα, οπότε η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια για τη 
μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση εντείνονται και οδηγούν τους 
φοιτητές στην αναζήτηση απασχόλησης.

Ένα δεύτερο σημείο άξιο αναφοράς σχετικά με το Τ.Ε.Φ.Α.Α. είναι το 
γεγονός ότι περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους φοιτητές του 
απασχολούνται υπό την ιδιότητα του γυμναστή σε γυμναστήρια, 
προσφέροντας μεν αδήλωτη εργασία, λαμβάνοντας όμως ιδιαίτερα υψηλό 
ωρομίσθιο.

Όσον αφορά στο 51% που συγκεντρώνουν οι φοιτητές του 
Πολυτεχνείου, μπορούμε να το αποδώσουμε -εν μέρει τουλάχιστον- στη 
διαχρονικά μεγάλη ισχύ και στο κύρος που έχουν οι ειδικότητες της εν λόγω 
σχολής ως εφαρμοσμένες, τεχνικές επιστήμες στην ελληνική αγορά 
εργασίας.

Για του λόγου το αληθές, σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από 
την έρευνα, το 35% των εργαζόμενων φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής 
απασχολούνται ως μηχανικοί, ενώ είναι ακόμη φοιτητές. Έχουν δηλαδή την 
ευκαιρία να εργαστούν πάνω στο αντικείμενο των σπουδών τους πριν 
πάρουν το πτυχίο τους, γεγονός που αποτελεί σημαντική εξαίρεση και τους 
φέρνει σε πλεονεκτική θέση έναντι της πλειοψηφίας των φοιτητών και 
πτυχιούχων άλλων πανεπιστημιακών Σχολών και Τμημάτων.

Σε αντίθεση με το πλεονέκτημα που απολαμβάνει μεγάλη μερίδα των 
φοιτητών του Πολυτεχνείου και του Τ.Ε.Φ.Α.Α., να απασχολούνται δηλαδή 
σε θέση εργασίας συναφή με το αντικείμενο των σπουδών τους, οι φοιτητές 
του Τμήματος Δημοσιογραφίας καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας άσχετες με 
το αντικείμενο του Τμήματος. Ο λόγος είναι διττός: αφενός η αγορά της 
Δημοσιογραφίας στη Θεσσαλονίκη είναι μικρή, με περιορισμένες επιλογές, 
αφετέρου η μαύρη εργασία αποτελεί κανόνα στο χώρο των Μ.Μ.Ε., οπότε 
είναι αδιανόητο για έναν φοιτητή Δημοσιογραφίας να εργαστεί επ' αμοιβή. 
Και επειδή ελάχιστοι είναι αυτοί που ανέχονται να εργάζονται αμισθί, οι
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εκκολαπτόμενοι δημοσιογράφοι στρέφονται σε άλλους επαγγελματικούς 
χώρους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Το χαρακτηριστικό σχετικά με τη Σχολή Θετικών Επιστημών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (ποσοστό 32%) είναι ότι συγκεντρώνει 
αρκετούς φοιτητές οι οποίοι ασχολούνται είτε ως μισθωτοί είτε ως αυτο
απασχολούμενοι με την παράδοση φροντιστηριακών και ιδιαίτερων 
μαθημάτων θετικής κατεύθυνσης (Μαθηματικό, Φυσική, Χημεία).

Το ποσοστό των φοιτητών της Σ.Θ.Ε. που παραδίδουν ιδιαίτερα 
μαθήματα ως αυτό-απασχολούμενοι, είναι ενδεικτικό μιας τάσης ιδιαίτερα 
ισχυρής στην Ελλάδα, σύμφωνα με την οποία η λεγάμενη παραπαιδεία και 
μάλιστα η παραπαιδεία της Μαύρης Αγοράς συγκεντρώνει πολλούς φοιτητές 
και μη, οι οποίοι είτε εργάζονται ως μισθωτοί σε κάποιο φροντιστηριακό 
οργανισμό Μέσης Εκπαίδευσης με ασφάλιση, αλλά με ισχνή αμοιβή, είτε 
παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα ως αυτό-απασχολούμενοι, χωρίς να 
εκδίδουν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, εισπράττοντας όμως υψηλά 
ωρομίσθια.

Το χαμηλό ποσοστό απασχόλησης της Ν.Ο.Π.Ε. έχει εν μέρει μια εξήγηση 
που αποδίδεται στο Τμήμα Νομικής Επιστήμης. Από τη μια πλευρά, η Νομική 
θεωρείται ως μια από τις δυσκολότερες Πανεπιστημιακές Σχολές. Επομένως 
απαιτεί χρόνο και κόπο, που δεν αφήνει πολλά περιθώρια για εργασία 
παράλληλα με τις σπουδές.

Από την άλλη πλευρά, οι φοιτητές Νομικής απαγορεύεται διά νόμου να 
εργαστούν υπό την ιδιότητα του νομικού/ δικηγόρου, εάν δεν 
αποφοιτήσουν και δεν ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση 
προκειμένου να πάρουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Ως αποτέλεσμα αυτών των δυο παραμέτρων, τα ποσοστά απασχόλησης 
φοιτητών Νομικής παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλά.

Αντίθετα, θα περίμενε κανείς οι φοιτητές του οικονομικού τμήματος να 
εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά απορρόφησης, τη στιγμή, μάλιστα, που οι 
ειδικότητες οι συναφείς με τα Χρηματο-Οικονομικά και την Πληροφορική 
είναι περιζήτητες σήμερα στην αγορά εργασίας.

Το ίδιο παράδοξο παρατηρείται και στην περίπτωση των φοιτητών του 
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πιθανή εξήγηση 
αποτελεί το γεγονός ότι, επειδή ακριβώς οι απόφοιτοι αυτών των τμημάτων 
είναι περιζήτητοι, δημιουργείται ένα κλίμα ασφάλειας, ένας εφησυχασμός
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που κρατά τους φοιτητές των δυο τμημάτων μακριά από την αγορά 
εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Γενικά στοιχεία απασχόλησης των εργαζόμενων προπτυχιακών φοιτητών

Οι εργαζόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές δεν εμφανίζουν ιδιαίτερη 
σταθερότητα όσον αφορά στην παραμονή τους σε έναν εργοδότη. Σε 
ποσοστό 34% δηλώνουν ότι εργάστηκαν για διάστημα μικρότερο των τριών 
μηνών, σε ποσοστό 33% για περισσότερο από 12 μήνες, ενώ το υπόλοιπο 
17% και 16% εργάστηκαν ή εργάζονται στον ίδιο εργοδότη για 6-12 μήνες 
και 3-6 μήνες αντίστοιχα.

Πάντως, δεδομένου ότι οι μισοί από αυτούς διατηρούν ή διατήρησαν στο 
παρελθόν σχέση εργασίας επί τουλάχιστον 6 μήνες, μπορούμε να δεχτούμε 
ότι είναι σε θέση να μας δώσουν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την 
εργασία τους.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ένα ελάχιστο ποσοστό των ερωτηθέντων 
δήλωσε ότι εργάζεται υπό συνθήκες πλήρους απασχόλησης (ποσοστό 15%). 
Οι υπόλοιποι ερωτηθέντες του δείγματος (ποσοστό 85%) που 
απασχολούνται μερικώς μοιράζονται με μικρές αποκλίσεις στις επιμέρους 
ζώνες μερικής απασχόλησης: το 35% εργάζεται λιγότερες από 8 ώρες ανά 
εβδομάδα, το 26% εργάζεται 20-36 ώρες ανά εβδομάδα, το 24% 8-12 ώρες 
και το 15% 13-19 ώρες εβδομαδιαίως.

Χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι και η κατανομή των ερωτηθέντων 
σχετικά με την περίοδο εργασίας τους. Το 35% αυτών εργάζεται την 
περίοδο που λειτουργεί το Πανεπιστήμιο (Οκτώβριος-Ιούνιος), το 32% 
εργάζεται τη θερινή περίοδο που δεν υπάρχουν παρακολουθήσεις και 
υποχρεώσεις στη Σχολή (Ιούλιος-Σεπτέμβριος), ενώ το 33% δήλωσε ότι 
εργάζεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Ως προς το είδος της απασχόλησης, οι προπτυχιακοί φοιτητές εργάζονται 
στη συντριπτική τους πλειοψηφία (70%) ως μισθωτοί, ως υπάλληλοι σε 
ξένο εργοδότη δηλαδή, ενώ οι υπόλοιποι απασχολούνται στην οικογενειακή 
επιχείρηση (ποσοστό 18%) και ως αυτό-απασχολούμενοι (ποσοστό 12%).

Ίσως ένα από τα πλέον σημαντικά στοιχεία της έρευνας είναι αυτό που 
αποδεικνύει και με αριθμητικούς όρους μια από τις αρχικές ερευνητικές
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υποθέσεις. Δηλαδή, το εάν και σε τι βαθμό οι φοιτητές πέφτουν θύμα 
εκμετάλλευσης από τους εργοδότες τους απασχολούμενοι υπό συνθήκες 
παραβίασης των ασφαλιστικών και λοιπών εργασιακών τους δικαιωμάτων. 
Το 68% των φοιτητών του δείγματος παρέχει αδήλωτη εργασία, όπερ εστί 
ότι αυτό το ποσοστό εργάζεται ανασφάλιστο, χωρίς ένσημα.

Εάν αναλογιστεί κανείς τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στο σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα που επιμηκύνει το 
χρόνο απασχόλησης πριν τη συνταξιοδότηση, ακόμα και ένας χρόνος 
εργασίας με ένσημα που θα τον κατοχυρώνουν ως συντάξιμο, είναι άκρως 
πολύτιμος για κάθε εργαζόμενο ή εργαζόμενη. Επομένως, πέραν της 
καθαρά οικονομικής πτυχής του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας, 
υπάρχει και μια κοινωνική διάσταση εξίσου σημαντική που θα έπρεπε να 
τύχει της δέουσας προσοχής από τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας.

Οι μισοί σχεδόν εργαζόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές του υπό μελέτη 
δείγματος εντοπίζονται σε μικρές επιχειρήσεις των 2-9 ατόμων, φαινόμενο 
αναμενόμενο, εάν αναλογιστεί κανείς ότι οι εργαζόμενοι φοιτητές 
αποτελούν ακόμη ανειδίκευτο προσωπικό και ότι συνήθως οι μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις -που κυριαρχούν στην Ελλάδα- απασχολούν 
ανειδίκευτο προσωπικό που είναι και η πιο οικονομική λύση για αυτές.

Έτσι, εξηγείται και το υψηλό ποσοστό του 20% που σημειώνει ο τομέας 
της διασκέδασης, με μπαρ, καφέ και Internet καφέ, καθώς και το 15% του 
κλάδου των εμπορικών καταστημάτων και των πωλήσεων.

Σημειωτέα είναι και η ύπαρξη σειράς κλάδων που απασχολούν κατ' 
εξοχήν ανειδίκευτο προσωπικό -παρά το μικρό ποσοστό που
συγκεντρώνουν- δεδομένου ότι, όπως θα δούμε στη συνέχεια, λαμβάνουν 
μηδενικά ποσοστά στην ομάδα των μεταπτυχιακών φοιτητών. Στην 
κατηγορία αυτή ανήκουν οι ταχυμεταφορές/ διανομές, οι υπηρεσίες 
φύλαξης παιδιών, η εστίαση και τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης.

Όσον αφορά στο υπόλοιπο του δείγματος, σε ποσοστό 16% οι φοιτητές 
απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10-19 και 20-49 άτομα προσωπικό, σε 
ποσοστό 14% σε μεγάλες επιχειρήσεις άνω των 100 ατόμων, και, τέλος, 
ένα ελάχιστο ποσοστό φοιτητών εντοπίζεται σε μεσαίες επιχειρήσεις με 50- 
100 εργαζομένους. Στις δυο αυτές τελευταίες κατηγορίες, συναντάμε 
κυρίως φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. που απασχολούνται 
με την ιδιότητα του μηχανικού, καθώς και φοιτητές του Οικονομικού 
Τμήματος της Ν.Ο.Π.Ε. του Α.Π.Θ. και του Τμήματος Ο.Δ.Ε. του ΠΑ.ΜΑΚ.
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που απασχολούνται σε λογιστήρια και ως διοικητικοί υπάλληλοι, ενώ 
υπάρχουν και αρκετοί φοιτητές που εργάζονται ως πωλητές.

Στον πίνακα 10 που ακολουθεί απεικονίζεται αναλυτικά η κατανομή του 
δείγματος ανά είδος επιχείρησης στην οποία απασχολούνται οι φοιτητές. Η 
εικόνα που σχηματίζεται, με το 97% των φοιτητών να συγκεντρώνεται στον 
τριτογενή τομέα της οικονομίας, είναι απόλυτα συμβατή με την γενικευμένη 
άνθηση του τομέα των υπηρεσιών και την αντίστοιχη συρρίκνωση της 
μεταποίησης και του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, γεγονός που 
συνεπάγεται και αντίστοιχο άνοιγμα θέσεων εργασίας στον τομέα παροχής 
υπηρεσιών (European Economy-Reports and Studies, 2000:13-16).

Πίνακας 10
Κατανομή των προπτυχιακών φοιτητών ανά είδος επιχείρησης στην 
οποία απασχολούνται

Είδος Επιχείρησης
ΠΟΣΟΣΤΟ

% Είδος Επιχείρησης
ΠΟΣΟΣΤΟ

%

Διασκέδασης 20% Ταχυμεταφορές/
διανομές 3%

Πωλήσεις/ εμπορικά 
καταστήματα 15% Εστίαση 2%

Χρηματοοικονομικές/ 
ασφαλιστικές υπηρεσίες 10% Φύλαξη παιδιών 2%

Εκπαιδευτικοί οργανισμοί 8% Τράπεζα 2%

Ιδιαίτερα μαθήματα 8% Νυχτερινά κέντρα 
διασκέδασης 1%

Αθλητικοί σύλλογοι/ 
γυμναστήρια 4% Δικηγορικό γραφείο 1%

Τεχνικά γραφεία/ 
μελέτες/ κατασκευές 4% Δημόσιος τομέας 1%

Μεταποίηση 3% Άλλες υπηρεσίες 16%

Συμβατή με τα προηγούμενα σχόλια είναι και η εικόνα που εμφανίζει η 
κατανομή των φοιτητών ανά θέση εργασίας που καταλαμβάνουν, όπως 
απεικονίζεται στον πίνακα 11. Το σέρβις/ εξυπηρέτηση πελατών (ποσοστό 
18%), οι πωλήσεις (ποσοστό 16%), η διοικητική υποστήριξη (ποσοστό 
16%), κυριαρχούν μαζί με τη διδασκαλία (ποσοστό 12%), που αποδίδεται 
σε μεγάλο βαθμό στην δραστηριοποίηση των φοιτητών στην παράδοση 
ιδιαίτερων μαθημάτων.
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Πίνακας 11
Κατανομή των προπτυχιακών φοιτητών ανά θέση εργασίας που 
καταλαμβάνουν

Θέση Εργασίας
ΠΟΣΟΣΤΟ

% Θέση Εργασίας
ΠΟΣΟΣΤΟ

%
Σέρβις/ εξυπηρέτηση 
πελατών 18% Γυμναστής 4%

Διοικητικός υπάλληλος 16% Τηλεφωνητής 4%

Πωλητής 16% Φύλαξη παιδιών 3%

Διδασκαλία 12% Διανομέας 3%

Μηχανικός 5% Τραπεζικός υπάλληλος 1%

Λογιστής 5% Δικηγόρος 1%

Άλλες θέσεις εργασίας 12%

Κατά μέσο όρο, οι ερωτηθέντες φοιτητές δήλωσαν ότι η θέση εργασίας 
τους ανταποκρίνεται ΠΟΛΥ στα καθήκοντα που πραγματικά εκτελούν, αλλά 
μόνο ΜΕΤΡΙΑ ότι η παρούσα θέση ενισχύει τη μελλοντική τους 
απασχολησιμότητα και ότι αξιοποιεϊ τις γνώσεις και ικανότητές τους. Οι δυο 
τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές 
δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την εργασία τους και ότι πιθανώς 
αισθάνονται πως θα μπορούσαν να προσφέρουν περισσότερα, εάν τους 
δινόταν η ευκαιρία.

Οφέλη και προβλήματα που συνεπάγεται για τον προπτυχιακό φοιτητή ο 
συνδυασμός εργασίας και σπουδών

Παρατηρώντας, κατ' αρχάς, το γράφημα 7, που συγκεντρώνει τους 
λόγους για τους οποίους οι προπτυχιακοί φοιτητές αναζητούν απασχόληση, 
παρατηρούμε ότι ο λόγος που η πλειοψηφία των φοιτητών αξιολόγησε ως 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ σημαντικό είναι η διεύρυνση του κύκλου επαγγελματικών 
γνωριμιών. Οι υπόλοιποι λόγοι που αξιολογήθηκαν με «5» στην κλίμακα 
Likert, όπως ο βιοπορισμός (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ σημαντικός), η ανάγκη για 
προϋπηρεσία ως κριτήριο ένταξης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 
(ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ σημαντικός), καθώς και το γεγονός ότι το ίδιο το αντικείμενο 
της εργασίας είναι πηγή ευχαρίστησης για το φοιτητή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
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σημαντικός), σημειώθηκαν από ελάχιστους φοιτητές και ο λόγος που 
συμπεριλήφθηκαν στον πίνακα είναι η μεγίστη βαρύτητα που τους 
απέδωσαν οι ερωτηθέντες.

Η απόκτηση εμπειριών αξιολογείται ως ΠΟΛΥ σημαντική, ενώ με οριακή 
διαφορά ακολουθούν η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων και η 
μεγαλύτερη ανεξαρτησία από την οικογένεια που προσφέρει η εργασία στον 
φοιτητή.

Γράα>ηιια 7

Λόγοι που οδηγούν τους προπτυχιακούς φοιτητές στην αναζήτηση 
απασχόλησης κατά τη διάρκεια των σπουδών τους

□ Βιοπορισμός

Απίες

□ Διεύρυνση κύκλου γνωριμιών

□ Μου αρέσει το αντικείμενο 
εργασίας

□ Χρειάζομαι την προϋπηρεσία για 
με δεχθούν σε ένα μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα

■ Α πόκτηση εμπειριών

□ Περισσότερη ανεξαρτησία από 
οικογένεια

■ Απόκτηση νέων γνώσεων και 
δεξιοτήτων

□ Βελτίωση απασχολησιμότητας

■ Για μια άνετη φοιτητική ζωή

□ Για το επιπλέον εισόδημα

□ Κάλυψη εξόδων σπουδών

Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι εκτός από τη διεύρυνση του 
κύκλου των επαγγελματικών γνωριμιών που αξιολογείται ως ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
σημαντικός λόγος, η βελτίωση της μελλοντικής απασχολησιμότητας και η 
απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, αξιολογούνται με ΜΕΤΡΙΑ 
βαρύτητα. Παρατηρούμε, δηλαδή πως διασπάται η συνοχή μεταξύ των 
τριών αυτών στοιχείων που συνθέτουν και ενισχύουν το επαγγελματικό
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προφίλ κάθε εργαζόμενου και που στην ομάδα των άνεργων/ άεργων 
φοιτητών αξιολογήθηκαν όλοι ως ΠΟΛΥ σημαντικοί.

Εξίσου αξιοσημείωτη είναι και η αξιολόγηση για την απάντηση «Κάλυψη 
των εξόδων σπουδών» σε αντιπαράθεση με τις απαντήσεις «Περισσότερη 
ανεξαρτησία από την οικογένεια», «Επιπλέον εισόδημα», «Άνετη φοιτητική 
ζωή» (βλ. Γράφημα 7). Το γεγονός ότι η πρώτη απάντηση αξιολογείται με 
χαμηλότερη βαρύτητα από τις ακόλουθες τρεις υποστηρίζει την υπόθεση της 
έρευνας ότι στην Ελλάδα το κόστος των σπουδών και τα έξοδα διαβίωσης, 
επιβαρύνουν, αν όχι εξ ολοκλήρου, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο ποσοστό, 
την οικογένεια του φοιτητή. Από εκεί και πέρα, η απασχόληση κατά τη 
διάρκεια των σπουδών λειτουργεί επικουρικά για να εξασφαλίσει πιο άνετη 
διαβίωση ή να υποστηρίξει άλλες δραστηριότητες του φοιτητή {π.χ. 
διασκέδαση, διακοπές ή μαθήματα ξένων γλωσσών).

Όσον αφορά, τώρα, στα οφέλη που δήλωσαν ότι αποκομίζουν οι 
προπτυχιακοί εργαζόμενοι φοιτητές από τη δουλειά τους, και που 
απεικονίζονται στο γράφημα 8, παρατηρούμε τα εξής. Πλην ελάχιστων 
φοιτητών που σημείωσαν ιδιαίτερα στο ερωτηματολόγιο ότι η δουλειά τους 
αποτελεί τρόπο εκτόνωσης, πηγή ευχαρίστησης και ικανοποίησης, λόγο που 
αξιολόγησαν μάλιστα ως ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ σημαντικό -και γι' αυτό 
συμπεριλήφθηκε στο γράφημα- τα υπόλοιπα οφέλη που αντλεί ένας 
φοιτητής από την εργασία του αξιολογούνται με ΜΕΤΡΙΑ βαρύτητα.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ σημαντικό όφελος αποτελούν για το μέσο όρο των φοιτητών 
και τα φιλοδωρήματα. Το παράδοξο εκ πρώτης όψεως εύρημα εξηγείται, εάν 
λάβουμε υπόψη ότι τα φιλοδωρήματα αφορούν μόνο το 18% του υπό 
μελέτη δείγματος, ποσοστό που αφορά τους φοιτητές που ασχολούνται με 
το σέρβις/ την εξυπηρέτηση πελατών. Για το υπόλοιπο 82% του δείγματος 
το θέμα είναι αδιάφορο. Έτσι, είναι λογικό να πέφτει σημαντικά ο μέσος 
όρος αξιολόγησης αυτού του οφέλους.
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Το γεγονός, ωστόσο, ότι η προσδοκία πρόσληψης από τον ίδιο εργοδότη 
μετά το πέρας των σπουδών αξιολογείται με κάτι λιγότερο του ΜΕΤΡΙΟΥ, 
ενισχύει την εγκυρότητα της προηγούμενης διαπίστωσης ότι οι φοιτητές δεν 
είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την παρούσα θέση εργασίας τους. Γι' 
αυτό και δηλώνουν ότι δεν είναι τόσο σημαντικό γι' αυτούς να 
εξακολουθήσουν να εργάζονται υπό τον ίδιο εργοδότη μετά το τέλος των 
σπουδών τους.

Γράφημα 8

Οφέλη που αποκομίζουν οι προπτυχιακοί φοιτητές συνδυάζοντας 
εργασία & σπουδές

Οφέλη

Ρ Ψυχολογικοί λόγοι: εκτόνωση, 
ευχαρίστηση, ικανοποίηση

■ Οικονομική αυτάρκεια και ανεξαρτησία

□ Διεύρυνση κύκλου επαγγελματικών 
γνωριμιών

□ Ανάληψη ευθυνών/ ενίσχυση 
αυτοπεποίθησης

■ Απόκτηση νέων γνώσεων και 
δεξιοτήτων

□ Νέες κοινωνικές συναναστροφές

■ Α ίοθηση δημιουργ ίας

□ Προϋπηρεσία/ βελτίωση 
απασχολησιμότητας

■ Καλό εργασιακό κλίμα

□ Το ίδιο το αντικείμενο της θέσης 
εργασίας

□ Προσδοκία πρόσληψης από τον ίδιο 
εργοδότη μετά το πέρας των σπουδών

□ Φιλοδωρήματα

Η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, του συνδυασμού εργασίας και 
σπουδών, αφορά στα προβλήματα, στα αρνητικά στοιχεία της εργασίας για 
τους απασχολούμενους φοιτητές, τα οποία απεικονίζονται στο γράφημα 9.

Η επιδείνωση των ακαδημαϊκών επιδόσεων, η αδυναμία ανταπόκρισης 
στις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις, το αυξημένο άγχος, ο περιορισμένος χρόνος 
και η περιορισμένη ενέργεια για κοινωνική ζωή, μαζί με την ανεπαρκή 
αμοιβή και το δύσκολο ωράριο αξιολογήθηκαν όλα ως ΜΕΤΡΙΑΣ βαρύτητας 
προβλήματα.
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Γρόφημα 9
Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι προπτυχιακοί φοιτητές 
συνδυάζοντας εργασία & σπουδές

Ι|
■ο -Ο

° Ξi7V ^

°·1 ο ®·

Προβλήματα εργασίας

□ Αυξημένο άγχος λόγω συνδυασμού εργασίας και σπουδών

■ Ανεπαρκής αμοιβή σε σχέση με παραγόμενο έργο

□ Δύσκολο ωράριο (αργίες, νύκτα)

■ Επιδείνωση ακαδημαϊκών επιδόσεων

□ Περιορισμένος χρόνος & ενέργεια για κοινωνική ζωή

■ Αδυναμία ανταπόκρισης στις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις

■ Έκτακτες κλήσεις για εργασία

□ Απλήρωτες υπερωρίες

■ Κακές συνθήκες υγιεινής & ασφάλειας

■ Έλλειψη ενδιαφέροντος για το αντικείμενο εργασίας

■ Υπερβολικός φόρτος εργασίας λόγω ανεπάρκειας προσωπικού

■ Αρνητική συμπεριφορά προϊσταμένου

■ Παραβίαση ασφαλιστικών & λοιπών εργασιακών δικαιωμάτων

□ Υποτίμηση ικανοτήτων λόγω φοιτητικής ιδιότητας

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαβαθμίσεις 
στην αξιολόγηση των προβλημάτων, κρϊνεται σκόπιμο να εξετάσουμε πιο 
προσεκτικά τρία σημεία.

Πρώτον, το εύρημα ότι οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας δεν 
αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για τους φοιτητές, μοιάζει ανέλπιστα 
αισιόδοξο. Εκτιμάται, λοιπόν, ότι οφείλεται στο γεγονός ότι οι νεαροί 
φοιτητές δεν είναι εξοικειωμένοι με το ακριβές περιεχόμενο του όρου και το 
αντιμετώπισαν πολύ επιδερμικά.
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Δεύτερον, είναι άξιο απορίας το γεγονός ότι οι απλήρωτες υπερωρίες δεν 
προβληματίζουν τους φοιτητές. Η πιο πιθανή εξήγηση πίσω από αυτό το 
παράδοξο είναι ότι οι εργαζόμενοι φοιτητές, ως ομάδα του εργατικού 
δυναμικού ιδιαίτερα ευάλωτη στην εκμετάλλευση της εργοδοσίας, 
αποδέχονται στωικά και αδιαμαρτύρητα και αυτήν την αδικία εις βάρος τους 
ως γεγονός που δεν χωρά διαπραγμάτευση.

Τρίτον, το γεγονός ότι οι ερωτηθέντες δεν αντιλαμβάνονται ως πρόβλημα 
σοβαρό την υποτίμηση των ικανοτήτων τους στο εργασιακό τους 
περιβάλλον, επειδή είναι ακόμα φοιτητές, επιδέχεται διττής ερμηνείας. Είτε 
είναι κάτι που θεωρούν φυσιολογικό, δεδομένου ότι είναι σχετικά άπειροι 
από επαγγελματικής απόψεως, γι' αυτό και δεν τους προβληματίζει 
ιδιαίτερα, είτε, επειδή είναι ικανοί, με γνώσεις και δεξιότητες, ευέλικτοι και 
ευπροσάρμοστοι, δεν αντιμετωπίζουν τέτοια αρνητική διάκριση. Το κατά 
πόσο είναι ευέλικτοι εργαζόμενοι οι φοιτητές θα το διαπιστώσουμε στην 
αμέσως επόμενη ενότητα.

Ας σημειωθεί, τέλος, κι ένα στοιχείο που σχετίζεται με την αντιμετώπιση 
των εργαζόμενων προπτυχιακών φοιτητών από το Πανεπιστήμιο. Οι 
ερωτηθέντες πιστεύουν ότι το Πανεπιστήμιο δεν διαθέτει την κατάλληλη 
υποδομή ούτε την απαραίτητη πρόνοια προκειμένου να παράσχει στους 
εργαζόμενους προπτυχιακούς φοιτητές τις διευκολύνσεις εκείνες που θα 
καθιστούσαν το συνδυασμό εργασίας και σπουδών λιγότερο δυσβάσταχτο. 
Αυτή είναι η κατάσταση -σύμφωνα πάντα με τους φοιτητές- και σε τυπικό. 
επίσημο επίπεδο και άτυπα.

Για να γίνει σαφής ο διαχωρισμός, θα αναφέρουμε το εξής 
χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έστω ότι, τυπικά, το ωράριο λειτουργίας της 
Γραμματείας για εξυπηρέτηση φοιτητών είναι 12:00-13:30 κι ένας φοιτητής 
εργάζεται το πρωί και παρακολουθεί τις μεσημβρινές και απογευματινές 
διαλέξεις. Με αυτά τα δεδομένα, δεν μπορεί εύκολα να πάρει ένα αντίγραφο 
της αναλυτικής βαθμολογίας που χρειάζεται από την εν λόγω υπηρεσία του 
Πανεπιστημίου. Παρόλα αυτά, είναι στη διακριτική ευχέρεια του προσωπικού 
της Γραμματείας να βρει εναλλακτικούς τρόπους λειτουργίας και 
εξυπηρέτησης, περισσότερο ευέλικτους. Παραδείγματος χάρη, να δέχεται τα 
αιτήματα των εργαζόμενων φοιτητών σε ειδική θυρίδα που θα είναι 
προσβάσιμη όλο το 24ωρο και εκεί να καταθέτει και το έγγραφο προς 
παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο.
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Οι απαντήσεις των φοιτητών, ωστόσο, δήλωσαν ότι -βάσει της εμπειρίας 
τους- δεν υφίστανται ίχνη τέτοιας ευελιξίας ούτε σε τυπικό ούτε σε άτυπο 
επίπεδο.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα απασχόλησης προπτυχιακών
φοιτητών για τον εργοδότη

Όπως σημειώθηκε και στην εισαγωγή της παρούσας εργασίας, ένας από 
τους βασικούς στόχους της ήταν να διαπιστώσει κατά πόσον οι εργαζόμενοι 
φοιτητές αποτελούν ευάλωτη σε εκμετάλλευση ομάδα του εργατικού 
δυναμικού και κατά πόσον είναι ευέλικτοι, κυρίως από συμβατικής και 
λειτουργικής άποψης, ώστε να αποτελούν συμφέρουσα λύση για την 
εργοδοσία.

Εκ πρώτης όψεως, βάσει των δεδομένων της έρευνας που αφορούν στην 
ωριαία αμοιβή των φοιτητών που εργάζονται ως μισθωτοί σε ξένο εργοδότη, 
προκύπτει ότι αυτοί δεν αποτελούν και τόσο συμφέρουσα επιλογή για τον 
εργοδότη, αφού το 69% δήλωσε ότι αμείβεται με ωρομίσθιο άνω των τριών 
ευρώ. Το 27% αμείβεται με ποσό ίσο με το κατώτατο επιτρεπτό ωρομίσθιο, 
ενώ μόλις 4 στους εκατό μισθωτούς-φοιτητές του δείγματος λαμβάνουν 
αμοιβή μικρότερη από 3 ευρώ/ ώρα.

Το όριο των τριών ευρώ προέκυψε βάσει της Εθνικής Γενικής Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας που υπέγραψε η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών 
Ελλάδος (ΓΣΕΕ) για τα έτη 2002-2003. Ειδικότερα, η ΓΣΕΕ ορίζει ότι από 1ης 
Ιουλίου 2002 το μέσο ημερομίσθιο του εργατοτεχνίτη ορίζεται στα 22,35 
ευρώ/ ώρα εργασίας και το αντίστοιχο ωρομίσθιο στα 2,79 ευρώ.

Όσον αφορά, τώρα, στις αμοιβές των υπαλλήλων, ο μηνιαίος μισθός 
ορίζεται στα 498,86 ευρώ/ ώρα εργασίας, το οποίο σε όρους ωρομισθίου 
μεταφράζεται σε 2,83 ευρώ/ ώρα εργασίας.

Προκειμένου, λοιπόν, να καλύψουμε τόσο τους φοιτητές που 
απασχολούνται ως υπάλληλοι όσο και εκείνους που πιθανόν να 
απασχολούνται ως εργάτες, στρογγυλοποιήσαμε το κατώτατο ωρομίσθιο 
στα 3 ευρώ/ ανά ώρα εργασίας.

Βέβαια, μια προσεκτικότερη ματιά εντοπίζει το σφάλμα στο προηγούμενο 
συμπέρασμα. Διότι, όπως φαίνεται και στον πίνακα 12, το 63% του 
δείγματος εργάζεται ανασφάλιστο, πράγμα που μεταφράζεται σε τεράστια
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οικονομία για την επιχείρηση. Η εξήγηση του φαινομένου είναι απλή. 
Προκειμένου ο εργοδότης να δελεάσει τους φοιτητές και να ισοφαρίσει την 
έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης, προσφέρει ένα σχετικά υψηλό ωρομίσθιο, 
λύση που αποδέχονται οι φοιτητές πιθανότατα εξ ανάγκης. Διότι, εάν 
αναλογιστεί κανείς τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα που εκθέσαμε 
αναλυτικά σε προηγούμενο σημείο, διαπιστώνει εύκολα ότι οι επιλογές του 
ανέργου μειώνονται δραστικά.

Πίνακας 12
Περί αμοιβής και ασφάλισης φοιτητών που εργάζονται ως μισθωτοί σε 
ξένο εργοδότη.

Ασφαλισμένοι

37%

Ανασφάλιστοι

63%

Κατά συνέπεια, μπορούμε να υποθέσουμε με ασφάλεια ότι στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία οι προπτυχιακοί φοιτητές αποτελούν πράγματι 
φθηνό εργατικό δυναμικό.

Όσον αφορά στη συμβατική ευελιξία, όπως είδαμε και σε προηγούμενο 
σημείο, οι προπτυχιακοί φοιτητές εργάζονται σε ποσοστό 85% υπό 
συνθήκες μερικής απασχόλησης, οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπό αυτήν 
την έννοια είναι ευέλικτοι.

Αντιθέτως, από λειτουργικής απόψεως η ευελιξία τους δεν εμφανίζεται 
τόσο ενισχυμένη, καθώς οι φοιτητές του υπό μελέτη δείγματος δήλωσαν ότι 
μόνο ΣΠΑΝΙΑ τους ζητήθηκε να εκτελέσουν εργασία διαφορετική από αυτές 
που προβλέπει βασικά η θέση εργασίας τους, όπως φαίνεται και στο 
γράφημα 10. Πρόκειται συνήθως για εξωτερικές εργασίες, καθάρισμα του 
χώρου εργασίας, καθώς και την εκτέλεση χρεών γραμματείας ή τη 
διαχείριση της αποθήκης.
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Γοάα>ηυα 10
Οφέλη απασχόλησης προπτυχιακών φοιτητών για τον εργοδότη

-ο -3
33
ΰτ 9- ο ο
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□ Εκτέλεση διαφορετικής εργασίας πέραν βασικών καθηκόντων

■ Υπέρβαση συμβατικού χρόνου εργασίας

□ Μείωση συμβατικού χρόνου εργασίας

□ Αμοιβή για υπερωρίες

■ Έκτακτη κλήση για εργασία

□ Θετική ανταπόκριση στην έκτακτη κλήση για εργασία

Όσον αφορά στην ετοιμότητα τους για εργασία κατά παράβαση του 
συμφωνηθέντος συμβατικού χρόνου εργασίας οι εργαζόμενοι προπτυχιακοί 
φοιτητές απαντούν ότι ΣΠΑΝΙΑ καλούνται να εργαστούν λιγότερες ώρες 
από το συμφωνηθέν χρόνο εργασίας, ενώ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ τους ζητούν να 
εργαστούν υπερωριακά (βλ. γράφημα 10).

Σε αυτήν την περίπτωση, οι φοιτητές άλλοτε δέχονται να δουλέψουν 
υπερωρίες κυρίως λόγω καλών σχέσεων με την εργοδοσία (ΠΟΑΥ 
σημαντικός λόγος), αλλά και για να βοηθήσουν κάποιον συνάδελφο 
(ΜΕΤΡΙΑ βαρύτητα). Κίνητρα όπως η προσδοκία πρόσληψης από τον ίδιο 
εργοδότη μετά το πέρας των σπουδών, ο φόβος απόλυσης ή η επιπλέον 
αμοιβή για τις υπερωρίες έχουν ΕΛΑΧΙΣΤΗ σημασία για τους φοιτητές. 
Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι οι φοιτητές αδιαφορούν για την επιπλέον 
αμοιβή, απλά δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι ότι θα πληρωθούν, αφού -όπως 
δηλώνουν- μόνο ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ λαμβάνουν το αντίτιμο για την 
υπερωριακή απασχόληση.

Άλλοτε πάλι αρνούνται. Και σε αυτήν την περίπτωση η αιτία είναι 
πρωτίστως ότι έχουν υποχρεώσεις στη σχολή (ΠΟΛΥ σημαντικός λόγος) και 
δευτερευόντως ότι είναι υπερβολικά κουρασμένοι (ΜΕΤΡΙΑ βαρύτητα).

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡ ΑΛΙΟΠΟΥ ΛΟΥ 52



ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ

Όσον αφορά στην έκτακτη κλήση για εργασία, οι ερωτηθέντες απαντούν 
ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει μεν ΣΠΑΝΙΑ, αλλά ότι ανταποκρίνονται στην 
κλήση ΣΥΧΝΑ (βλ. γράφημα 10). Οι λόγοι ποικίλλουν. Κατ' αρχάς, λόγω 
καλής σχέσης με την εργοδοσία (ΠΟΛΥ μεγάλη βαρύτητα), ακολούθως για 
να βοηθήσουν συναδέλφους (ΜΕΤΡΙΑ βαρύτητα), για την επιπλέον αμοιβή, 
για να δείξουν καλή διαγωγή ευελπιστώντας σε πρόσληψη από τον ίδιο 
εργοδότη μετά το πέρας των σπουδών και από το φόβο απόλυσης 
(ΕΛΑΧΙΣΤΗ βαρύτητα).

Περνώντας, τώρα, στην αντίπερα όχθη, αυτήν της εργοδοσίας, από τις 
απαντήσεις των φοιτητών προκύπτει ότι ο εργοδότης δείχνει αρκετή 
κατανόηση στη φοιτητική ιδιότητα του εργαζομένου, δεδομένου ότι σε 
ποσοστό 74% των περιπτώσεων, επιτρέπει τη μείωση των ωρών εργασίας 
κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

Αυτή η θετική διάθεση εκδηλώνεται πιθανότατα ως αντιστάθμισμα στην 
παραβίαση των λοιπών εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζόμενων 
φοιτητών και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στις άδειες. Η εκτίμηση αυτή 
βασίζεται στο γεγονός ότι σε ποσοστό 41% έναντι 24% οι φοιτητές του 
δείγματος δηλώνουν ότι δεν έχουν λάβει άδεια αναψυχής μετ' αποδοχών, 
ενώ σε ποσοστό 29% δεν έχουν λάβει εκπαιδευτική άδεια άνευ αποδοχών 
έναντι του 21% που ζήτησε και έλαβε εκπαιδευτική άδεια.

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι εργαζόμενοι φοιτητές αγνοούν 
βασικά εργασιακά δικαιώματά τους, κατά συνέπεια πέφτουν ευκολότερα 
θύματα εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: το 33% των 
φοιτητών δηλώνει ότι δεν γνωρίζει εάν δικαιούται άδεια αναψυχής και το 
49% ότι αγνοεί το αν δικαιούται εκπαιδευτική άδεια. Το ζήτημα κρίνεται 
ζωτικής σημασίας και προτείνεται ως ανάγκη επιτακτική ακόμα και η 
διενέργεια διαλέξεων εντός του Πανεπιστημίου σχετικά με θέματα που 
αφορούν τα δικαιώματα των φοιτητών-μελλοντικών εργαζομένων.

Τέλος, ενώ η αρχική εκτίμηση ήταν ότι οι προπτυχιακοί φοιτητές ΣΠΑΝΙΑ 
ή ΠΟΤΕ δεν θα παραπονούνταν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη 
δουλειά τους, ακριβώς επειδή αποτελούν ομάδα αδύναμη και ευάλωτη, η 
έρευνα δείχνει ότι ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ η δυσαρέσκεια των εργαζόμενων 
φοιτητών βρίσκει διέξοδο και εκδηλώνεται.
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Φοιτητές εργαζόμενοι στην οικογενειακή επιχείρηση

Η ομάδα των φοιτητών που απασχολούνται στην οικογενειακή επιχείρηση 
{ποσοστό 18% επί του συνόλου των εργαζομένων φοιτητών) παρουσιάζουν 
ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που κρίθηκε σκόπιμο να επισημανθούν.

> Πολλοί από τους φοιτητές αυτής της ομάδας δεν έχουν απαντήσει 
πλήρως το ερωτηματολόγιο και ειδικότερα έχουν αφήσει κενό το 
μέρος εκείνο που αφορά στον εργοδότη.

> Το 75% αυτών εργάζονται ανασφάλιστοι στην οικογενειακή 
επιχείρηση κυρίως στο χώρο των πωλήσεων, του σέρβις και της 
διοικητικής υποστήριξης.

> Σε ποσοστό 81% απασχολούνται σε μικρές επιχειρήσεις με προσωπικό 
2-9 ατόμων, φαινόμενο συμβατό με την πραγματικότητα στην 
Ελλάδα, όπου λειτουργούν πολλές μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις.

> Οι περισσότεροι φοιτητές της εν λόγω ομάδας δεν δήλωσαν αμοιβή.

> Οι περισσότεροι δήλωσαν ότι δεν εργάζονται για να καλύψουν τα 
έξοδα των σπουδών {αξιολόγησαν την απάντηση με ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
βαρύτητα).

> Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι φοιτητές αυτοί απολαμβάνουν το 
δικαίωμα του μειωμένου ωραρίου εργασίας κατά τη διάρκεια της 
εξεταστικής περιόδου.

Τα στοιχεία αυτά συνδυασμένα μεταξύ τους συνθέτουν ένα μοντέλο 
απασχόλησης φοιτητών πολύ οικείο και σύνηθες για την ελληνική 
πραγματικότητα. Πρόκειται για φοιτητές που απασχολούνται ανεπίσημα 
στην οικογενειακή επιχείρηση λαμβάνοντας αμοιβή εν είδει "χαρτζιλικιού", 
με τους γονείς να καλύπτουν πλήρως τα έξοδα των σπουδών και με τους 
ίδιους να κερδίζουν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία, ώστε να αναλάβουν 
μελλοντικά την οικογενειακή επιχείρηση ή τουλάχιστον να συνεισφέρουν 
στην οικογένεια.
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Αυτό-απασχολούμενοι φοιτητές

Ομοίως με τους φοιτητές που εργάζονται στην οικογενειακή επιχείρηση, 
και οι αυτό-απασχολούμενοι φοιτητές (ποσοστό 12% επί του συνόλου των 
εργαζόμενων φοιτητών) εμφανίζουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 
κρίθηκε σκόπιμο να υπογραμμιστούν.

> Στην πλειοψηφία τους παρέχουν αδήλωτη εργασία, χωρίς ένσημα και 
ασφάλιση.

> Σε ποσοστό 61% ασχολούνται με τη διδασκαλία παραδίδοντας 
ιδιαίτερα μαθήματα.

> Στη συντριπτική τους πλειοψηφία δηλώνουν ότι αμείβονται 
περισσότερο από τρία ευρώ ανά ώρα.

> Έχουν τη δυνατότητα να μειώνουν το ωράριο εργασίας τους κατά τη 
διάρκεια της εξεταστικής περιόδου, όταν δηλαδή αντιμετωπίζουν οι 
ίδιοι φόρτο εργασίας στο Πανεπιστήμιο.

> ΣΠΑΝΙΑ τους ζητείται να εκτελέσουν άλλες εργασίες πέραν της 
διδασκαλίας.

Το μοντέλο του αυτο-απασχολούμενου φοιτητή που παραδίδει ιδιαίτερα 
μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου, έναντι αδρού ωρομισθίου και 
χωρίς να εκδίδει απόδειξη παροχής υπηρεσιών είναι και αυτό ιδιαίτερα 
διαδεδομένο στην Ελλάδα και η έκτασή του είναι στενά συνδεδεμένη με την 
ευρεία ανάπτυξη της λεγάμενης παραπαιδείας στη χώρα.
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Μεταπτυχιακοί Φοιτητές:

Μια Ιδιαίτερη Ομαδα της Πανεπιστημιακής Κοινότητας

Η ταυτότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών του δείγματος

Όπως σημειώσαμε σε προηγούμενο σημείο της παρούσας ανάλυσης, οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές που συμμετέχουν στο δείγμα είναι κατ' εξοχήν 
φοιτητές στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, είναι στην 
συντριπτική τους πλειοψηφία εργαζόμενοι και εμφανίζουν ένα εργασιακό 
προφίλ αισθητά αναβαθμισμένο σε σύγκριση με εκείνο των προπτυχιακών 
φοιτητών. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε σκόπιμο η ομάδα των εργαζόμενων 
μεταπτυχιακών φοιτητών (δείγμα 75 ατόμων) να εξεταστεί χωριστά, 
προκειμένου να μην παρασύρει τους δείκτες της έρευνας προς τα άνω, 
δίνοντας μια αναληθή, πλασματική εικόνα για το σύνολο του δείγματος.

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τη σύνθεση του συνολικού δείγματος 
των μεταπτυχιακών φοιτητών.
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Πίνακας 13
Η σύνθεση της ομάδας των μεταπτυχιακών φοιτητών

Κατηγορία Μεταπτυχιακών 
Φοιτητών

Απόλυτός

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ %

Εργαζόμενοι φοιτητές Μ.Β.Α. 56 62%

Μη εργαζόμενοι φοιτητές Μ.Β.Α. 11 12%

Άλλοι εργαζόμενοι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές 19 21%

Άλλοι μη εργαζόμενοι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές 5 5%

Σύνολο 91 100%

Σημειωτέον είναι ότι επειδή οι αποκλίσεις εντοπίστηκαν στους 
εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές και όχι στους μη εργαζόμενους, οι 
τελευταίοι ενσωματώθηκαν στην ανάλυση του συνόλου των άνεργων και 
άεργων φοιτητών που προηγήθηκε.
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Πίνακας 14
Η ταυτότητα των εργαζόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών

Στοιχεία Ταυτότητας Ερωτηθεντων 
Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Απόλυτός

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ %

Άνδρες 32 43%
Γυναίκες 43 57%
19-23 ετών 4 5%
άνω των 23 ετών 71 95%
Φοιτητές MBA 59 79%
Φοιτητές ΝΟΠΕ-ΑΠΘ 15 20%
Φοιτητές Πολυτεχνικής Σχολής-ΑΠΘ 1 1%
Πρωτοετείς 30 40%
Δευτεροετείς (τελειόφοιτοι) 45 60%

Σύνολο δείνυατοα 75 εοναζόυενοι υεταπτυγιακοϊ φοιτητές

Ο πίνακας 14 φωτογραφίζει με απλό και σαφή τρόπο το δείγμα των 75 
εργαζόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών με το οποίο θα ασχοληθούμε στη 
συνέχεια. Τα στοιχεία που αξίζουν μνείας είναι δύο: αφενός το γεγονός ότι 
το δείγμα αποτελείται κατά βάση από φοιτητές του Μ.Β.Α. του ΠΑ.ΜΑΚ. 
(ποσοστό 79%), αλλά και από φοιτητές Νομικής του Α.Π.Θ. (ποσοστό 
20%), ενώ υπάρχει και μια μεταπτυχιακή φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής του 
Α.Π.Θ., αφετέρου ότι το δείγμα συγκεντρώνεται στην ηλικιακή κατηγορία 
άνω των 23 ετών.

Το δεύτερο αυτό στοιχείο είναι απολύτως φυσιολογικό, αν σκεφτεί κανείς 
ότι ένας μέσος έλληνας φοιτητής εφόσον εισέλθει με την πρώτη προσπάθεια 
σε κάποιο Α.Ε.Ι. κι εφόσον ολοκληρώσει σε εύλογο χρόνο τον κύκλο 
σπουδών του πρώτου πτυχίου (ο οποίος ορίζεται στα πέντε έτη), είναι 
έτοιμος να συνεχίσει τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο το νωρίτερο 
στα 23-24 του χρόνια.

Υπάρχει και μια άλλη ερμηνεία αυτής της υψηλής συγκέντρωσης που 
μάλιστα βασίζεται σε άτυπη πληροφόρηση που έχει η ίδια η ερευνήτρια ως 
φοιτήτρια του εν λόγω προγράμματος σπουδών. Στην πλειοψηφία τους οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές ολοκληρώνοντας τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών 
εντάσσονται στην αγορά εργασίας για κάποιο χρονικό διάστημα. Εκεί 
συνειδητοποιούν την ανάγκη να εξοπλιστούν με περισσότερα εφόδια 
προκειμένου να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο στην επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία και αποφασίζουν να προχωρήσουν σε ένα μεταπτυχιακό
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πρόγραμμα σε πιο προχωρημένη πλέον ηλικία. Εξάλλου, ειδικά για το 
Μ.Β.Α. ισχύει ότι το ίδιο το πρόγραμμα αποζητάει την επαγγελματική 
εμπειρία των υποψήφιων φοιτητών, την οποία και μοριοδοτεί στον 
κατάλογο με τα κριτήρια επιλογής των εισακτέων.

Γενικά στοιχεία απασχόλησης των μεταπτυχιακών φοιτητών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του δείγματος μοιράζονται ανάμεσα στην 
πλήρη απασχόληση (ποσοστό 51%) και τη μερική απασχόληση δείχνοντας 
ειδικότερα προτίμηση στο μειωμένο ωράριο των 20-36 ωρών εργασίας ανά 
εβδομάδα (ποσοστό 70%). Η εικόνα αυτή είναι αντίθετη με εκείνη των 
προπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι απασχολούνται πλήρως μόλις σε 
ποσοστό 15%, ενώ όσον αφορά στο ωράριο εργασίας των μερικώς 
απασχολουμένων προπτυχιακών φοιτητών, το ωράριο των 20-36 ωρών ανά 
εβδομάδα έρχεται δεύτερο στην προτίμησή τους. Η πλειοψηφία τους 
προτιμά την εργασία για λιγότερες από 8 ώρες ανά εβδομάδα.

Στην πλειοψηφία τους (ποσοστό 68%) εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια 
του χρόνου, και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο και 
κατά τη θερινή περίοδο, εύρημα φυσιολογικό δεδομένου ότι οι περισσότεροι 
εργάζονται με πλήρη απασχόληση. Ελάχιστοι είναι αυτοί που εργάζονται 
μόνο κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών (ποσοστό 4%), ενώ 
68% του υπό εξέταση δείγματος εργάζεται μόνο κατά τη διάρκεια των 
μαθημάτων και όχι τους θερινούς μήνες.

Οι μεταπτυχιακοί εργαζόμενοι φοιτητές εμφανίζουν, ακόμη, σχετική 
σταθερότητα, δεδομένου ότι το 63% αυτών εργάζεται ή εργάστηκε στον 
ίδιο εργοδότη για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών. Εργάζονται 
στην πλειοψηφία τους ως μισθωτοί σε ξένο εργοδότη (ποσοστό 81%), ενώ 
κατά το ίδιο μικρό ποσοστό είναι αυτό-απασχολούμενοι ή εργάζονται στην 
οικογενειακή επιχείρηση (σε ποσοστό 9% σε καθεμία περίπτωση).

Το ιδιαίτερα αισιόδοξο στοιχείο είναι ότι 77% των μεταπτυχιακών 
φοιτητών παρέχει νόμιμη εργασία, στοιχείο που υποστηρίζει τον υπόθεση 
της έρευνας ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι μια ομάδα του εργατικού 
δυναμικού που βρίσκεται σε σαφώς καλύτερη μοίρα απ' ότι οι προπτυχιακοί 
εργαζόμενοι φοιτητές. Για του λόγου το αληθές, σημειώνεται ότι το 68%

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 58



ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ

των εργαζόμενων προπτυχιακών φοιτητών του δείγματος απασχολείται 
χωρίς ασφάλιση.

Ως άτομα με περισσότερες δεξιότητες και γνώσεις οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές εντοπίζονται σε ποσοστό 30% περίπου σε μεγάλες επιχειρήσεις, με 
περισσότερα από 100 άτομα προσωπικό, γεγονός που προκαλεί σχετική 
εντύπωση για την Ελλάδα των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων. Ένα άλλο 30% 
το βρίσκουμε σε μικρές επιχειρήσεις με 2-9 εργαζόμενους, 15% σε 
επιχειρήσεις με 10-19 άτομα προσωπικό, ενώ οι υπόλοιποι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές μοιράζονται εξίσου σε εταιρείες με 20-49 και 50-100 εργαζομένους 
(11-12% σε κάθε είδος επιχείρησης).

Και σε αυτό το ζήτημα η σύγκριση με τους προπτυχιακούς φοιτητές 
αποκαλύπτει μεγάλες διαφορές. Σε αντίθεση με τους μεταπτυχιακούς που 
στην πλειοψηφία τους εντοπίζονται σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, οι 
μισοί προπτυχιακοί φοιτητές του δείγματος απασχολούνται σε μικρές 
επιχειρήσεις με 2-9 άτομα προσωπικό, σε ποσοστό 14% δηλώνουν ότι 
εργάζονται σε επιχειρήσεις με 50-100 άτομα προσωπικό, ενώ οι μεγάλες 
επιχειρήσεις (με περισσότερους από 100 εργαζόμενους) συγκεντρώνουν ένα 
ελάχιστο ποσοστό προπτυχιακών φοιτητών.

Στο Γράφημα 11 που ακολουθεί απεικονίζεται η κατανομή του δείγματος 
ανά είδος επιχείρησης στην οποία απασχολούνται οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές. Όπως και στην περίπτωση των προπτυχιακών φοιτητών, η εικόνα 
που σχηματίζεται είναι απόλυτα συμβατή με την γενικευμένη άνθηση του 
τομέα των υπηρεσιών και την αντίστοιχη συρρίκνωση της μεταποίησης και 
του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, γεγονός που συνεπάγεται και 
αντίστοιχο άνοιγμα θέσεων εργασίας στον τομέα παροχής υπηρεσιών 
(European Economy-Reports and Studies, 2000:13-16). Έτσι, εκτός TOU 9% που 
καταλαμβάνει η μεταποίηση στο δείγμα μας και συνίσταται σε διοικητικούς 
υπαλλήλους, λογιστές και μηχανικούς που εργάζονται σε βιομηχανίες, το 
υπόλοιπο 91% αντιστοιχεί σε θέσεις παροχής υπηρεσιών.
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Γοάωηυα 11
Κατανομή των μεταπτυχιακών φοιτητών ανά είδος επιχείρησης στην 
οποία απασχολούνται

Δικηγορικό
γραφείο

18%

Τραπεζα
12%

Πωλήσεις/ εμπορικά 
καταστήματα 

5%

Νυχτερινά κέντρα
Διασκέδασης

Τεχνικά γραφεία/ 
Μελέτες/ 

Κατασκευές 
8%

Άλλες υπηρεσίες 
21%

Εκπαιδευτικοί 
Οργανισμοί 

8%
Χρηματοοικονομ./α 
σφαλιστ. Υπηρεσίες 

9%
Μεταποίηση

9%

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το Γράφημα 12 που ακολουθεί, μόλις το 
10% του δείγματος απασχολείται στις χειρότερα αμειβόμενες θέσεις 
εργασίας, σε δουλειές χαμηλών προδιαγραφών ως προς τις απαιτούμενες 
γνώσεις και δεξιότητες. Πρόκειται για τις πωλήσεις (ποσοστό 5%) και το 
σέρβις/ εξυπηρέτηση πελατών (ποσοστό 5%). Την ίδια στιγμή οι δύο κλάδοι 
συγκεντρώνουν το 16% και το 18% των εργαζόμενων προπτυχιακών 
φοιτητών αντίστοιχα.

Υπάρχουν, όμως, και άλλες διαφορές μεταξύ μεταπτυχιακών και 
προπτυχιακών εργαζόμενων φοιτητών. Οι δικηγόροι αυξήθηκαν στο 17% 
από 1%, μικρή αύξηση σημείωσε το ποσοστό των μηχανικών, των 
τραπεζικών υπαλλήλων, των λογιστών και των διοικητικών υπαλλήλων, ενώ 
μείωση παρατηρήθηκε στη διδασκαλία από 12% στο 4%. Τέλος, στην 
ομάδα των μεταπτυχιακών φοιτητών εμφανίστηκε μια νέα κατηγορία, αυτή 
των διοικητικών στελεχών με ποσοστό 11%. Πρόκειται για άτομα που 
διαχώρισαν σαφώς τη θέση τους από εκείνη του απλού διοικητικού 
υπαλλήλου δηλώνοντας ότι καταλαμβάνουν θέση ευθύνης στην επιχείρηση.
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Γοάωηυα 12

Κατανομή των μεταπτυχιακών φοιτητών ανά θέση εργασίας που 
καταλαμβάνουν

Άλλες θέσεις 
εργασίας 

12%

Διοικητικό
Στέλεχος

11%

Δικηγόρος
17%

Διοικητικός
Υπάλληλος

23% Διβασκαλία
4%

Τραπεζικός
Υπάλληλος

8%

Σέρβις/
εξυπηρέτηση

πελατών
5%

Πωλητής
5%

Χαρακτηριστική είναι η ομοιότητα που παρουσιάζουν οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές με τους προπτυχιακούς όσον αφορά το επίπεδο ικανοποίησης που 
αντλούν από την εργασία τους. Στο σύνολό τους και οι εργαζόμενοι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές πιστεύουν ότι ο τίτλος της θέσης εργασίας που 
καταλαμβάνουν ανταποκρίνεται ΠΟΛΥ στα καθήκοντά τους, αλλά ότι η εν 
λόγω θέση εργασίας μόνο σε ΜΕΤΡΙΟ επίπεδο αξιοποιεί τις γνώσεις και 
ικανότητες των φοιτητών και ενισχύει τη μελλοντική τους 
απασχολησιμότητα. Και σε αυτήν την περίπτωση, λοιπόν, μπορούμε να 
συμπεράνουμε ότι οι εργαζόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν είναι ιδιαίτερα 
ικανοποιημένοι με την εργασία τους και ότι αισθάνονται πως θα μπορούσαν 
να προσφέρουν περισσότερα, εάν τους δινόταν η ευκαιρία.
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Οφέλη και προβλήματα που συνεπάγεται για το μεταπτυχιακό φοιτητή ο
συνδυασμός εργασίας και σπουδών

Οι λόγοι που ωθούν έναν μεταπτυχιακό φοιτητή να εργαστεί κατά τη 
διάρκεια των σπουδών του, ποικίλλουν, όπως φαίνεται και στο γράφημα 13 
που ακολουθεί. Στην κορυφή της αξιολογικής κατάταξης αυτών των λόγων, 
βρίσκονται η ανάγκη επιβίωσης, ο βιοπορισμός και η διεύρυνση του κύκλου 
επαγγελματικών γνωριμιών (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ σημαντικοί). Εάν εξαιρέσουμε το 
χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός φοιτητή που σημειώνει με έμφαση ότι η 
ηλικία του και οι δύσκολες από οικονομικής άποψης συνθήκες διαβίωσης 
προβάλλουν την εργασία ως ανάγκη επιτακτική και τον ειδικό λόγο που 
προβάλλει την προϋπηρεσία ως προαπαιτούμενο για την ένταξη σε 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, απομένει η διεύρυνση του κύκλου των 
επαγγελματικών γνωριμιών.

Σημειωτέον είναι ότι οι δυο πρώτοι λόγοι συμπεριλήφθηκαν στο γράφημα 
παρά το μικρό αριθμό φοιτητών που τους σημείωσε, αφενός επειδή δίνουν 
μια άλλη διάσταση στην προσέγγιση των λόγων που ωθούν τους φοιτητές 
στην απασχόληση, αφετέρου επειδή αξιολογήθηκαν με την ύψιστη 
βαθμολογία στην κλίμακα Likert (με «5», που σημαίνει «ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
σημαντικός λόγος»).

Όσον αφορά στον τρίτο λόγο που αναφέρεται στις επαγγελματικές 
γνωριμίες, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι είναι ο μόνος λόγος που τοποθετούν 
στην κορυφή της αξιολογικής κλίμακας όλοι οι φοιτητές του δείγματος, σε 
όποια υπο-ομάδα και αν ανήκουν (άνεργοι/ άεργοι, προπτυχιακοί και 
μεταπτυχιακοί), γεγονός που ενισχύει τη βαρύτητα του.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα στοιχεία του γραφήματος 13, η ενίσχυση της 
μελλοντικής απασχολησιμότητας που εγγυάται η εργασία κατά τη διάρκεια 
των σπουδών ακολουθεί στη σειρά αξιολόγησης ως ΠΟΛΥ σημαντική, μαζί 
με την απόκτηση εμπειριών, την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων και την 
ανεξαρτησία από την οικογένεια χάρη στην οικονομική άνεση που 
εξασφαλίζει στους φοιτητές η εργασία τους.
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Γράωηυα 13
Λόγοι που οδηγούν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στην αναζήτηση 
απασχόλησης κατά τη διάρκεια των σπουδών τους
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Αιτίες

□ Για διεύρυνση κύκλου γνωριμιών

■ Βιοπορισμός
□ Χρειάζομαι την προϋπηρεσία για με δεχθούν σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα
□ Για βελτίωση απασχολησιμότητας
■ Για απόκτηση εμπειριών

□ Για περισσότερη ανεξαρτησία από οικογένεια
■ Για απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων

□ Για να καλύψω έξοδα σπουδών
■ Για μια άνετη φοιτητική ζωή

Η σύγκριση με τις αντίστοιχες απαντήσεις των προπτυχιακών φοιτητών 
δείχνει πως οι δυο ομάδες φοιτητών συμφωνούν στην εκτίμηση του 
παράγοντα «Απόκτηση εμπειριών» που αξιολογείται ως ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
σημαντικός, καθώς και στους παράγοντες «Ανεξαρτησία από οικογένεια» και 
«Απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων» που αξιολογούνται ως ΠΟΛΥ 
σημαντικοί. Αντίθετα, η «Βελτίωση της μελλοντικής απασχολησιμότητας» 
σημειώνει απόκλιση, από ΠΟΛΥ σημαντική για τους μεταπτυχιακούς σε 
ΜΕΤΡΙΑΣ βαρύτητας για τους προπτυχιακούς εργαζόμενους φοιτητές.

Όσον αφορά στα οφέλη που αποκομίζουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές από 
την εργασία τους και που απεικονίζονται στο γράφημα 14 που ακολουθεί, 
μεταξύ των σημαντικότερων συγκαταλέγονται οι οικονομικές απολαβές που 
συνεπάγονται για αυτούς αυτάρκεια και ανεξαρτησία, η απόκτηση εμπειρίας 
και προϋπηρεσίας που θα ενισχύσει τη μελλοντική τους απασχολησιμότητα, 
καθώς και η δυνατότητα να κάνουν νέες επαγγελματικές γνωριμίες, που 
είναι πολύτιμες για κάθε εργαζόμενο.
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rpocpnua 14

Οφέλη που αποκομίζουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συνδυάζοντας 
εργασία & σπουδές
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Οφέλη

□ Είναι μερική απασχόληση, άρα μπορώ να σπουδάζω και να δουλεύω παράλληλα
□ Οικονομική αυτάρκεια και ανεξαρτησία
□ Προϋπηρεσία και βελτίωση απασχολησιμότητας
□ Διεύρυνση κύκλου επαγγελματικών γνωριμιών
■ Ανάληψη ευθυνών/ ενίσχυση αυτοπεποίθησης
□ Απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων
■ Ευκαιρία για νέες κοινωνικές συναναστροφές
□ Αίσθηση δημιουργίας
■ Καλό εργασιακό κλίμα
□ Το ίδιο το αντικείμενο της θέσης εργασίας
□ Προσδοκία πρόσληψης από τον ίδιο εργοδότη μετά το πέρας των σπουδών

Ας σημειωθεί ότι η ελάχιστη βαρύτητα με την οποία αξιολογήθηκε η 

προσδοκία πρόσληψης από τον ίδιο εργοδότη μετά το περάς των σπουδών 

με πλήρες ωράριο, εξηγείται αφενός από το γεγονός ότι το 51% των 

φοιτητών απασχολείται ήδη με συνθήκες πλήρους απασχόλησης, αφετέρου 

από το προηγούμενο εύρημα που θέλει την παρούσα θέση εργασίας μόνο 

ΜΕΤΡΙΑ να αξιοποιεί τις ικανότητες των φοιτητών και να ενισχύει τη 

μελλοντική τους απασχολησιμότητα. Κατά συνέπεια, μπορούμε να 

εικάσουμε ότι οι φοιτητές αυτοί φιλοδοξούν να αλλάξουν δουλειά μετά το 

περάς των σπουδών τους και να βρουν κάτι περισσότερο αντάξιο των 

προσόντων τους. Ανατρέχοντας στην ομάδα των προπτυχιακών φοιτητών 

διαπιστώνουμε ότι αυτό το όφελος αξιολογείται μετά βίας με ΜΕΤΡΙΑ 
βαρύτητα.

Τέλος, αν και σημειώθηκε ως «Άλλη επιλογή» από ελάχιστους φοιτητές, 

η μερική απασχόληση που διευκολύνει πολύ το συνδυασμό εργασίας και 

σπουδών αξιολογήθηκε με τη μέγιστη βαρύτητα ως ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ.
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Η απόπειρα σύγκρισης μεταξύ των λόγων που ωθούν τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές στην απασχόληση -και που εκφράζουν ουσιαστικά 
τις προσδοκίες τους από την εργασία- και των οφελών που κρίνουν τελικά 
ότι αποκομίζουν, αποκαλύπτει ορισμένες προσδοκίες που επαληθεύονται. 
Αυτό δείχνει η υψηλή βαθμολογία που συγκεντρώνει και για τις δυο ομάδες 
φοιτητών η «Βελτίωση της απασχολησιμότητας» και η «Διεύρυνση του 
κύκλου επαγγελματικών γνωριμιών», καθώς και η «Οικονομική αυτάρκεια 

και ανεξαρτησία».

Η άλλη όψη του νομίσματος, που απεικονίζεται στο Γράφημα 15, 
αποκαλύπτει τα προβλήματα του συνδυασμού εργασίας και σπουδών.

Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές είναι ότι ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις 
ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις (π.χ. χάνουν διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο, 
καθυστερούν την παράδοση εργασιών), επειδή είναι πολύ κουρασμένοι από 
τη δουλειά, γεγονός που μεταφράζεται και σε μειωμένη ενέργεια και χρόνο 
για την κοινωνική τους ζωή. Παράλληλα, οι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι 

αισθάνονται ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ αυξημένο άγχος που οφείλεται στην προσπάθειά 
τους να συνδυάσουν εργασία και σπουδές.

Η μειωμένη απόδοση στο Πανεπιστήμιο ακολουθεί στην κατάταξη 

αξιολογούμενη με ΜΕΤΡΙΑ βαρύτητα μαζί με την ανεπαρκή αμοιβή που 
πιστεύουν οι φοιτητές ότι λαμβάνουν για την εργασία που προσφέρουν, τον 
υπερβολικό φόρτο που επωμίζονται, επειδή το προσωπικό της επιχείρησης 
δεν επαρκεί και, τέλος, επειδή το ωράριο εργασίας είναι δύσκολο.

Το γεγονός ότι προβλήματα που σχετίζονται με τις συνθήκες 
απασχόλησης (βλ. συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, παραβίαση 
ασφαλιστικών και λοιπών δικαιωμάτων, υποτίμηση ικανοτήτων λόγω 
φοιτητικής ιδιότητας και αρνητική συμπεριφορά προϊσταμένου) έχουν για 

τους ερωτηθέντες ΕΛΑΧΙΣΤΗ βαρύτητα, συνηγορεί με την αρχική εκτίμηση 

ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αποτελούν σε γενικές γραμμές ομάδα των 
εργαζόμενων φοιτητών που χαίρουν μεγαλύτερης εκτίμησης και σαφώς 

καλύτερης τύχης στον εργασιακό τους χώρο σε σύγκριση με τους προ
πτυχιακούς φοιτητές.
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Γ οάιρηυα 15

Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
συνδυάζοντας εργασία & σπουδές

■ Αδυναμία ανταπόκρισης στις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις
■ Αυξημένο άγχος λόγω συνδυασμού εργασίας και σπουδών
□ Περιορισμένος χρόνος & ενέργεια για κοινωνική ζωή
□ Ανεπαρκής αμοιβή σε σχέση με παραγόμενο έργο
■ Δύσκολο ωράριο (αργίες, νύκτα)
□ Επιδείνωση ακαδημαϊκών επιδόσεων
■ Υπερβολικός φόρτος εργασίας λόγω ανεπάρκειας προσωπικού
□ Έκτακτες κλήσεις για εργασία
■ Απλήρωτες υπερωρίες
□ Έλλειψη ενδιαφέροντος για το αντικείμενο εργασίας
□ Κακές συνθήκες υγιεινής & ασφάλειας
□ Αρνητική συμπεριφορά προϊσταμένου
■ Υποτίμηση ικανοτήτων λόγω φοιτητικής ιδιότητας
□ Παραβίαση ασφαλιστικών & λοιπών εργασιακών δικαιωμάτων

Όσον αφορά στην αντιμετώπιση των εργαζόμενων μεταπτυχιακών 

φοιτητών από το Πανεπιστήμιο ισχύουν τα εξής. Ενώ οι ερωτηθέντες 

δηλώνουν ότι το Πανεπιστήμιο σε ΜΕΤΡΙΟ μόνο επίπεδο προσφέρει τυπικά 
τις απαραίτητες διευκολύνσεις προς τους εργαζόμενους φοιτητές, 

υποστηρίζουν ότι άτυπα το επίπεδο διευκόλυνσης ανέρχεται σε ΠΟΛΥ καλό 

επίπεδο. Οι δυο αυτές απαντήσεις καταγράφουν μια ανεπίσημη ευελιξία των 

δομών και του προσωπικού του Πανεπιστημίου και μια κατανόηση προς 

τους εργαζόμενους φοιτητές που μεταφράζεται σε σειρά διευκολύνσεων, 

από παράταση καταληκτικών προθεσμιών για εργασίες έως διεκπεραίωση 

υποθέσεων των φοιτητών από τη Γραμματεία του Τμήματος και εκτός του 

επίσημου ωραρίου λειτουργίας της, το οποίο δεν εξυπηρετεί τους φοιτητές 

που εργάζονται.

Πάντως, και σε αυτό το σημείο υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των 

μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι δηλώνουν ότι το
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Πανεπιστήμιο προσφέρει ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ διευκολύνσεις προς τους φοιτητές, 
τόσο τυπικά όσο και άτυπα.

Πιθανή ερμηνεία αυτής της διαφορετικής αντιμετώπισης των 
μεταπτυχιακών φοιτητών από το προσωπικό του Πανεπιστημίου, έγκειται 
στα εξής δυο στοιχεία: αφενός στον κατά πολύ μικρότερο αριθμό 
μεταπτυχιακών φοιτητών κατ' ακαδημαϊκό έτος σπουδών (η διαφορά είναι 

της τάξης των 60 φοιτητών έναντι 300 που μπορεί να αριθμεί ένα 
προπτυχιακό τμήμα), αφετέρου στο γεγονός ότι οι μεταπτυχιακοί 

καταβάλλουν δίδακτρα, πράγμα που τους δίνει το δικαίωμα να απαιτούν 
καλύτερη εξυπηρέτηση.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα απασχόλησης μεταπτυχιακών 
φοιτητών για τον εργοδότη

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές -σε αντίθεση με τους προπτυχιακούς, τη 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης επιλογή για την εργοδοσία- 
αποτελούν κάθε άλλο παρά φθηνό εργατικό δυναμικό. Αρκεί να αναλογιστεί 
κανείς αφενός ότι το 82% αυτών λαμβάνει ωριαία αμοιβή που ξεπερνά το 

νομίμως καθορισμένο κατώτατο όριο των 3 ευρώ/ ώρα εργασίας, αφετέρου 
ότι το 77% του συγκεκριμένου δείγματος εργάζεται με ασφάλιση, τη στιγμή 
που το 63% των προπτυχιακών ερωτηθέντων φοιτητών δηλώνει πως 
απασχολείται ανασφάλιστο.

Όσον αφορά στη συμβατική ευελιξία, όπως είδαμε και σε προηγούμενο 
σημείο, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εργάζονται σε ποσοστό 49% υπό 
συνθήκες μερικής απασχόλησης, ποσοστό σημαντικά μικρότερο από το 85% 
που σημειώνουν οι προπτυχιακοί φοιτητές. Επομένως, η συμβατική ευελιξία 
των μεταπτυχιακών εμφανίζεται περιορισμένη, γεγονός που οφείλεται 
πιθανότατα στο συνδυασμό των ακόλουθων στοιχείων:

Πρώτον, οι εισηγήσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι 

απογευματινές και οι ώρες παρακολουθήσεων είναι λιγότερες απ' ότι σε ένα 
οποιοδήποτε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Δεύτερον, οι μεταπτυχιακοί 

φοιτητές είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία, περισσότερο ώριμοι, και 
αντιμετωπίζουν εντονότερα την ανάγκη να εργαστούν. Οπότε, είναι λογικό 

για την πλειοψηφία των εργαζόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών, όχι μόνον
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να εργάζονται, αλλά και να απασχολούνται υπό καθεστώς πλήρους 

απασχόλησης.
Παρόμοια είναι η εικόνα που παρουσιάζουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και 

από απόψεως λειτουργικής ευελιξίας, όπως φαίνεται και στο γράφημα 16 
που ακολουθεί.

Σύμφωνα με το γράφημα, οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι τους ζητήθηκε 
ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ να εκτελέσουν εργασίες διαφορετικές από αυτές που 
προέβλεπε βασικά η θέση εργασίας τους. Παραδείγματος χάρη, 
εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να κάνουν μεταφράσεις, καταχωρήσεις στοιχείων 
σε Η/Υ, ακόμα και να επιμεληθούν οικονομικών θεμάτων, διοικητικοί 

υπάλληλοι τοποθετήθηκαν σε θέση γραμματέως, ενώ σε αρκετές 
περιπτώσεις ανατέθηκε σε εργαζόμενο φοιτητή η διεκπεραίωση εξωτερικών 
υποθέσεων/ εργασιών.

Πρόκειται για εργασίες σχετικά αναβαθμισμένες σε σχέση με τις εργασίες 
που συνήθως καλούνται να εκτελέσουν οι προπτυχιακοί φοιτητές (βλ. 

προηγούμενη ενότητα «Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα απασχόλησης 
προπτυχιακών φοιτητών για τον εργοδότη»). Ακόμη, το γεγονός ότι ζητείται 

συχνότερα από τους μεταπτυχιακούς απ' ότι από τους προπτυχιακούς να 
εκτελέσουν διαφορετικές εργασίες, αποδίδεται στην προσδοκία του 
εργοδότη ότι οι μεταπτυχιακοί έχουν αναβαθμισμένες ικανότητες και 
ευρύτερο φάσμα δεξιοτήτων από τους προπτυχιακούς.

Όσον αφορά στην ετοιμότητά τους για εργασία κατά παράβαση του 
συμφωνηθέντος συμβατικού χρόνου εργασίας, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
σχεδόν ΠΟΤΕ δεν καλούνται να εργαστούν λιγότερες ώρες, ενώ ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ τους ζητείται να εργαστούν υπερωριακά (βλ. γράφημα 16). Σε 
αυτήν την περίπτωση άλλοτε δέχονται να κάνουν υπερωρίες προκειμένου 
να ολοκληρώσουν τη δουλειά τους, για να βοηθήσουν συναδέλφους ή 
επειδή έχουν καλές σχέσεις με τον εργοδότη, ενώ οι εργαζόμενοι σε 
οικογενειακή επιχείρηση μεταπτυχιακοί φοιτητές δηλώνουν ότι δέχονται να 
εργαστούν υπερωρίες, επειδή ακριβώς πρόκειται για τη «δική» τους 

επιχείρηση. Εν πόση περιπτώσει, δεν είναι ο φόβος απόλυσης που τους 
παρακινεί.
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Γ ράωηυα 16
Οφέλη απασχόλησης μεταπτυχιακών φοιτητών για τον εργοδότη
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Οφέλη απασχόλησης φοιτητών για εργοδότη

□ Εκτέλεση διαφορετικής εργασίας πέραν βασικών καθηκόντων

□ Υπέρβαση συμβατικού χρόνου εργασίας

□ Μείωση συμβατικού χρόνου εργασίας

□ Α μοιβή γ ια υπερωρίες 

■ Έκτακτη κλήση για εργασία

□ Θετική ανταπόκριση στην έκτακτη κλήση για εργασία

Όταν πάλι αρνούνται, το κάνουν πρωτίστως επειδή αισθάνονται πολύ 

κουρασμένοι, ακολούθως επειδή έχουν υποχρεώσεις στο Πανεπιστήμιο και 

τέλος επειδή γνωρίζουν ότι δεν θα αμειφθούν για τις υπερωρίες. Το 

τελευταίο αυτό εύρημα που αφορά στις υπερωρίες, επαληθεύεται και από 

την απάντηση των ερωτηθέντων ότι ΣΠΑΝΙΑ αμείβονται για τις ώρες 

υπερωριακής απασχόλησής τους.

Τέλος, όπως συμβαίνει και στην ομάδα των εργαζόμενων προπτυχιακών 

φοιτητών, αν και καλούνται ΣΠΑΝΙΑ να εργαστούν εκτάκτως, οι 

μεταπτυχιακοί φοιτητές ανταποκρίνονται ΣΥΧΝΑ στην έκτακτη κλήση. 

Σημειωτέον είναι ότι οι λόγοι ανταπόκρισης παρουσιάζουν αξιοσημείωτη 

ταύτιση τόσο με τους λόγους για τους οποίους οι ίδιοι φοιτητές δέχονται να 

εργαστούν υπερωριακό, όσο και με τους λόγους για τους οποίους οι 

προπτυχιακοί ερωτηθέντες φοιτητές δήλωσαν ότι ανταποκρίνονται στην 

έκτακτη κλήση για εργασία: για να βοηθήσουν κάποιο συνάδελφο και 

επειδή έχουν ή θέλουν να καλλιεργήσουν καλή σχέση με τον εργοδότη.
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Περνώντας, τώρα, στην αντίπερα όχθη, αυτήν της εργοδοσίας, από τις 
απαντήσεις των φοιτητών προκύπτει ότι ο εργοδότης δείχνει ανοχή και 
κατανόηση στη φοιτητική ιδιότητα του εργαζομένου, δεδομένου ότι σε 
ποσοστό 72% οι φοιτητές απάντησαν ότι κατά τη διάρκεια της εξεταστικής 
περιόδου ο εργοδότης τους παρέχει τη δυνατότητα να εργαστούν λιγότερες 
ώρες. Σημειωτέον ότι το ποσοστό κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με εκείνο των 
προπτυχιακών φοιτητών.

Τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά όσον αφορά το θέμα της άδειας 
αναψυχής μετ' αποδοχών, αφού μόνο το 46% των ερωτηθέντων δήλωσαν 
πως πήραν την άδεια που δικαιούνταν, ενώ το 29% δήλωσε πως δεν την 

πήρε, το 17% ότι δεν γνωρίζει εάν δικαιούται άδεια και τέλος το 7% 
δήλωσε πως δεν δικαιούται άδεια αναψυχής μετ' αποδοχών. Παρόμοια είναι 
και η εικόνα σχετικά με τη δυνατότητα λήψης εκπαιδευτικής άδειας άνευ 

αποδοχών, με ένα ποσοστό 43% να γνωρίζει ότι δικαιούται εκπαιδευτική 
άδεια και να την έχει λάβει.

Πάντως, και σε αυτά τα δυο σημεία η εικόνα των μεταπτυχιακών 
φοιτητών εμφανίζεται βελτιωμένη, αφού τα ποσοστά αυτών που πήραν 
άδεια αναψυχής και εκπαιδευτική άδεια είναι διπλάσια από τα αντίστοιχα 
των προπτυχιακών φοιτητών.

Τα παραπάνω στοιχεία υποστηρίζουν την αρχική εκτίμηση ότι η ομάδα 
των εργαζόμενων φοιτητών -ακόμη και όταν πρόκειται για μεταπτυχιακούς 
φοιτητές- είναι ευπαθής και ευάλωτη στην εκμετάλλευση του εργοδότη. 
Διότι, εάν οι φοιτητές είχαν επίγνωση των δικαιωμάτων τους, θα τα 
ασκούσαν το δίχως άλλο ή τουλάχιστον δεν θα δήλωναν ότι δεν τα 
γνωρίζουν ή ότι ουδέποτε τα έχουν διεκδικήσει.

Πάντως, σε όποια υπο-κατηγορία και αν ανήκουν οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές, δεν αποσιωπούν τη δυσαρέσκειά τους για τα κακώς κείμενα στο 
χώρο εργασίας τους, αφού έστω και ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ εκφράζουν τα 
παράπονά τους στην εργοδοσία, γεγονός σαφώς μη ευχάριστο για τον 
εκάστοτε εργοδότη.
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ΜΕΡΟΣ Β'

Σύνοψη Συμπερασμάτων Ερευνας

Έχοντας ολοκληρώσει την αναλυτική παρουσίαση των ευρημάτων της 
έρευνας, κρίνεται σκόπιμο να εξετάσουμε συνοπτικά εάν και σε τι βαθμό 

αυτά τα ευρήματα δίνουν απαντήσεις στα τρία βασικά ερωτήματα που 
τέθηκαν ως αντικείμενα διερεύνησης της παρούσας εργασίας (βλ. σσ.4-5 

εισαγωγής).

□ Ερώτημα Ιο:
Εργάζονται οι έλληνες φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, 

ώστε να βελτιώσουν τη μελλοντική τους απασχολησιμότητα; 

Παραμένουν άνεργοι, μη μπορώντας να βρουν απασχόληση, παρά τη 
θέλησή τους να εργαστούν; Ή επιλέγουν την αεργία και το ρόλο του 
φοιτητή κατ' αποκλειστικότητα αγνοώντας τις εξελίξεις στην αγορά 
εργασίας και τον ολοένα αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας εισόδου σε 

αυτή;

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας περισσότεροι από τους μισούς 
φοιτητές (ποσοστό 60%) βρίσκονται εκτός απασχόλησης δηλώνοντας 
άεργοι (ποσοστό 49%) ή άνεργοι (11%).
Όσον αφορά στους άεργους φοιτητές, αυτοί επιλέγουν να μην 

εργαστούν, πρωτίστως επειδή πιστεύουν ότι η εργασία θα αποτελέσει 
εμπόδιο για τις σπουδές τους. Συγκεκριμένα, οι άεργοι φοιτητές 
δηλώνουν πως φοβούνται ότι δεν θα έχουν αρκετό χρόνο για τα 
μαθήματά τους και ότι το ωράριο εργασίας είναι ακατάλληλο, καθώς 
συμπίπτει με τις ώρες των εισηγήσεων στο Πανεπιστήμιο. Αυτός ο 
προβληματισμός δικαιολογείται τόσο από τα ευρήματα της έρευνας που 
αποκαλύπτουν τις δυσκολίες συνδυασμού εργασίας και σπουδών, όσο 

και από την αυξανόμενη βαρύτητα που δίνουν στις σπουδές τους οι 
νέοι στην Ελλάδα.

Λιγότερο σημαντικοί λόγοι που κρατούν τους άεργους φοιτητές 

συνειδητά εκτός απασχόλησης είναι η έλλειψη κατάλληλων και 
διαθέσιμων θέσεων εργασίας και η επιλογή της ξέγνοιαστης φοιτητικής
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ζωής. Η πεποίθηση ότι η εργασία αφορά τη ζωή μετά την αποφοίτηση 
σε συνδυασμό με τη χαρακτηριστική απροθυμία ορισμένων φοιτητών 
να εργαστούν, υποστηρίζει αφενός την άποψη ότι ο οικογενειακός 
προστατευτισμός είναι ακόμα κραταιός αφετέρου ότι οι φοιτητές 
ουδεμία επαφή έχουν με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, 
εφησυχάζοντας έτσι στην άγνοιά τους.

Από την άλλη πλευρά οι άνεργοι φοιτητές αναζητούν απασχόληση, 

επειδή αποζητούν την οικονομική αυτάρκεια και ανεξαρτησία τους από 
την οικογένεια, αλλά και επειδή πιστεύουν ότι η εργασία θα βελτιώσει 

το επαγγελματικό τους προφίλ. Θα ενισχύσει, δηλαδή, τη μελλοντική 
τους απασχολησιμότητα, θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν νέες 

γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και νέες επαγγελματικές γνωριμίες.
Οι άνεργοι φοιτητές του δείγματος προτιμούν -στην πλειοψηφϊα 

τους- να εργάζονται υπό συνθήκες μερικής απασχόλησης, 13-19 ώρες 

ανά εβδομάδα, επιλογή εύλογη, αφού έτσι θα μπορούν ευκολότερα να 
συνδυάσουν εργασία και σπουδές.

Όσον αφορά στην περίοδο απασχόλησης, οι μισοί άνεργοι φοιτητές 
δηλώνουν προθυμία να εργαστούν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων 

(Οκτώβριο-Ιούνιο), πιστεύοντας ότι, ως μερικώς απασχολούμενοι, θα 
καταφέρουν να συνδυάσουν αρμονικά εργασία και σπουδές.

Αντίθετα, το 33% αυτών προτιμά τους μήνες Ιούλιο-Σεπτέμβριο, 

περίοδο απαλλαγμένη από μαθήματα και παρακολουθήσεις, ενώ το 
15% δήλωσε διάθεση για εργασία και για τις δυο χρονικές περιόδους.
Στην προσπάθεια αναζήτησης απασχόλησης οι φοιτητές επιλέγουν 

τον Ημερήσιο Τύπο και την προφορική διάδοση, μέσω γνωστών. Σε 
αισθητά μικρότερο ποσοστό καταφεύγουν στο Γραφείο Διασύνδεσης 
Σπουδών και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου και στο Διαδίκτυο, 
μέσω του οποίου αποστέλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
απευθείας σε υποψήφιους εργοδότες. Η ελάχιστη χρήση του Internet 

αποτελεί εύρημα σημαντικό όσο και άξιο απορίας, αν αναλογιστεί 

κανείς ότι οι έλληνες άνεργοι φοιτητές ζουν στην εποχή της ψηφιακής 

τεχνολογίας και -θεωρητικό τουλάχιστον- είναι εξοικειωμένοι με τις 
δυνατότητες που αυτή προσφέρει.
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Βάσει αυτών των στοιχείων, λοιπόν, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι 
οι έλληνες άνεργοι φοιτητές παραμένουν «παραδοσιακοί» στην 
αναζήτηση εργασίας.

Εξίσου αξιοσημείωτο εύρημα, αλλά όχι άξιο απορίας, είναι το γεγονός 
ότι ουδείς φοιτητής στρέφεται στον Οργανισμό Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού -τον αρμόδιο για θέματα απασχόλησης κρατικό 
φορέα- προκειμένου να βρει απασχόληση. Η στάση αυτή που αποτελεί 
μομφή για τον Ο.Α.Ε.Δ. είναι απόλυτα συμβατή με τη γενικευμένη 
δυσαρέσκεια για την αναποτελεσματικότητα αυτού του
γραφειοκρατικού και δυσκίνητου οργανισμού.
Τέλος, η έρευνα εντόπισε δύο σημαντικούς συσχετισμούς. Πρόκειται 

για την αντιστρόφως ανάλογη σχέση που συνδέει αφενός την ηλικία 
των μη απασχολούμενων φοιτητών του δείγματος (ανέργων και 

αέργων) και την απασχόληση, αφετέρου το έτος σπουδών και την 
απασχόληση. Η σχέση αυτή αποκαλύπτει ότι όσο μεγαλώνουν ηλικιακά 

οι φοιτητές και όσο προχωρούν στις σπουδές τους, τόσο λιγότεροι 
παραμένουν εκτός απασχόλησης. Εύρημα λογικό, καθώς η ηλικιακή 
ωρίμανση και η συνειδητοποίηση ότι πλησιάζει η ώρα της 
αποφοίτησης, αναπόφευκτα προβληματίζουν τους φοιτητές σχετικά με 
την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και αποκατάσταση οδηγώντας 
τους στην απασχόληση.

□ Ερώτημα 2α :

Αποτελούν οι εργαζόμενοι φοιτητές ευέλικτη και ευπαθή ομάδα του 
εργατικού δυναμικού;

Σε γενικές γραμμές, τα ευρήματα της έρευνας υποστηρίζουν 
περισσότερο την υπόθεση ότι οι εργαζόμενοι φοιτητές αποτελούν 
ευπαθή ομάδα του εργατικού δυναμικού παρά το ότι είναι ιδιαιτέρως 
ευέλικτοι.

Ωστόσο, παρά τη γενική ισχύ αυτής της διαπίστωσης, εντοπίζεται μια 

διάκριση, μια διαφοροποίηση μεταξύ των φοιτητών του δείγματος. 

Πρόκειται για την ομάδα των εργαζόμενων προπτυχιακών φοιτητών 
του δείγματος και των εργαζόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών, που 

διαθέτουν αρκετά διαφοροποιημένα προφίλ, με τους πρώτους να
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βρίσκονται σε γενικές γραμμές σε χειρότερη μοίρα από τους 

δεύτερους.
Η πλέον χαρακτηριστική διαφορά μεταξύ των δυο ομάδων σχετικά με 

την ευπάθεια που εμφανίζουν, είναι ότι οι προπτυχιακοί εργάζονται 

στην πλειοψηφία τους (ποσοστό 63%) ανασφάλιστοι, σε αντίθεση με 
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που εργάζονται με ασφάλιση σε 

ποσοστό 77%.
Ακόμη, τα ποσοστά των προπτυχιακών φοιτητών που έχουν λάβει 

άδεια αναψυχής μετ' αποδοχών και εκπαιδευτική άδεια άνευ 
αποδοχών είναι γενικά πολύ χαμηλά (24% και 21% αντίστοιχα) και 

ειδικότερα είναι μόλις τα μισά από τα αντίστοιχα ποσοστά που 
συγκεντρώνουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Μια τελευταία διαφορά σχετικά με την ευπάθεια των εργαζόμενων 

φοιτητών αφορά στον βαθμό στον οποίο το Πανεπιστήμιο τούς 
διευκολύνει -τόσο επίσημα όσο και ανεπίσημα- καθιστώντας έτσι το 
συνδυασμό εργασίας και σπουδών λιγότερο δυσβάσταχτο. Οι 
προπτυχιακοί εργαζόμενοι φοιτητές εκτιμούν ότι αυτές οι 
διευκολύνσεις είναι ελάχιστες τη στιγμή που οι μεταπτυχιακοί βιώνουν 
μια κατάσταση βελτιωμένη: μέτριες παρεχόμενες διευκολύνσεις σε 

επίσημο επίπεδο, πολύ καλές σε ανεπίσημο επίπεδο.
Εκτιμάται πως πίσω από αυτήν τη διαφοροποίηση κρύβεται το 

γεγονός ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν δίδακτρα στο 
Πανεπιστήμιο, γεγονός που τους επιτρέπει να απαιτούν καλύτερη 
εξυπηρέτηση, ενώ ο μειωμένος αριθμός τους (σε σύγκριση με τους 
προπτυχιακούς) κάνει τις συναλλαγές με τμήματα και υπηρεσίες του 
Πανεπιστημίου λιγότερο απρόσωπες.

Πέραν των διαφορών που διαχωρίζουν τις δυο ομάδες φοιτητών 
αναφορικά με την ευπάθειά τους, εντοπίζονται και σημαντικές 
ομοιότητες.

Κατ' αρχάς, τα στοιχεία της έρευνας αποκαλύπτουν ότι οι 

εργαζόμενοι φοιτητές στο σύνολό τους αγνοούν βασικά εργασιακά 
δικαιώματά τους. Συγκεκριμένα, παρά τη βελτιωμένη εικόνα που 

εμφανίζουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές σε σύγκριση με τους 
προπτυχιακούς, δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν εάν δικαιούνται άδεια
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αναψυχής και εκπαιδευτική άδεια σε ποσοστό 17% και 36% 

αντίστοιχα.
Σημαντική είναι η σύγκλιση απόψεων αναφορικά με τα προβλήματα 

που προκαλεί ο συνδυασμός εργασίας και σπουδών για τους 

εργαζόμενους φοιτητές. Με ελάχιστες αποκλίσεις ως προς τη βαρύτητα 
με την οποία αξιολογήθηκαν, τα σημαντικότερα προβλήματα και για τις 
δυο ομάδες φοιτητών είναι το αυξημένο άγχος, η αδυναμία 
ανταπόκρισης στις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις, η επιδείνωση των 
ακαδημαϊκών επιδόσεων και ο περιορισμένος χρόνος και ενέργεια για 
κοινωνική ζωή.

Υπάρχει, ωστόσο, και ένα στοιχείο που αποκλίνει από την εικόνα του 
ευάλωτου εργαζόμενου φοιτητή, όπως αυτή παρουσιάστηκε μέχρι 
στιγμής. Πρόκειται για το υψηλό ποσοστό (της τάξης του 70%) και 
των δυο ομάδων φοιτητών που δήλωσε ότι ο εργοδότης δέχεται τη 
μείωση του ωραρίου εργασίας των εργαζόμενων φοιτητών κατά τη 

διάρκεια της εξεταστικής περιόδου. Για τους μεν μεταπτυχιακούς το 
στοιχείο είναι συμβατό με το βελτιωμένο εργασιακό προφίλ που -όπως 
ήδη σημειώσαμε- εμφανίζουν σε σύγκριση με τους προπτυχιακούς. Για 
τους δε προπτυχιακούς, εκτιμάται ότι πρόκειται για αντισταθμιστική 
παροχή από την πλευρά του εργοδότη, προκειμένου να καλύψει τη μη 
καταβολή ενσήμων και την παραβίαση λοιπών εργασιακών 
δικαιωμάτων των προπτυχιακών εργαζόμενων φοιτητών.

Όσον αφορά στο θέμα της ευελιξίας τώρα, το μόνο πραγματικά 
αξιόλογο στοιχείο που υποστηρίζει ότι οι προπτυχιακοί φοιτητές είναι 

ευέλικτοι από συμβατικής απόψεως είναι το ότι σε ποσοστό 85% 
εργάζονται υπό συνθήκες μερικής απασχόλησης. Αντιθέτως, μόλις οι 
μισοί από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές δηλώνουν μερικώς 
απασχολούμενοι.
Όσον αφορά στη λειτουργική ευελιξία, αυτή δεν εμφανίζεται 

ενισχυμένη. Οι προπτυχιακοί φοιτητές σπάνια καλούνται να 

εκτελέσουν εργασίες διαφορετικές από εκείνες που προβλέπει βασικά η 

θέση εργασίας τους. Πρόκειται για εργασίες όπως καθάρισμα του 

χώρου εργασίας, εξωτερικές εργασίες και εκτέλεση γραμματειακών 
καθηκόντων.

Λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, 

που δηλώνουν ότι μερικές φορές τους ζητείται -πέραν του να
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λειτουργήσουν ως γραμματείς και να κάνουν εξωτερικές εργασίες- να 
κάνουν δουλειά σε Η/Υ, να επιμεληθούν θεμάτων οικονομικής φύσεως 
και να κάνουν μεταφράσεις.

Η διαφορά αυτή αποδίδεται στη δικαιολογημένη προσδοκία της 
εργοδοσίας ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές διαθέτουν τις απαραίτητες 
δεξιότητες και γνώσεις, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία σε 

διαφορετικούς ρόλους.
Μια σημαντική ομοιότητα είναι και η εξής. Και οι δυο ομάδες 

δηλώνουν ότι καλούνται μερικές φορές να εργαστούν υπερωριακά κι 
ενώ σπάνια έως ποτέ δεν πληρώνονται για τις υπερωρίες, δέχονται να 
το κάνουν για τους ίδιους λόγους: για να βοηθήσουν κάποιον 
συνάδελφο ή για να καλλιεργήσουν καλή σχέση με τον εργοδότη.

Για τους ίδιους λόγους δηλώνουν και ότι ανταποκρίνονται συχνά σε 
έκτακτη κλήση για εργασία, αν και μόνο σπάνια τους ζητείται κάτι 
τέτοιο.

Τέλος, ας σημειωθεί ότι ο φόβος απόλυσης είναι τόσο ασήμαντος 
λόγος για το σύνολο των φοιτητών που δεν τους υποκινεί επ' ουδενί 

να ανταποκριθούν στις έκτακτες κλήσεις ή στο αίτημα για υπερωρίες.

□ Ερώτημα 2β\

Ποιες είναι οι συνθήκες απασχόλησης των εργαζόμενων φοιτητών;

Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων φοιτητών του δείγματος 
(ποσοστό όνω του 90%) εντοπίζεται στον τριτογενή τομέα της 
οικονομίας, στις υπηρεσίες. Το φαινόμενο αφορά τόσο στους 
προπτυχιακούς όσο και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και είναι 
συμβατό με την γενικευμένη άνθηση του τομέα των υπηρεσιών που 
οδηγεί στο άνοιγμα θέσεων εργασίας και την παράλληλη συρρίκνωση 
της μεταποίησης και του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας.

Μια δεύτερη ομοιότητα μεταξύ των δυο ομάδων φοιτητών του 

δείγματος αφορά στην ικανοποίηση που δείχνουν να αντλούν από τη 

δουλειά τους. Οι φοιτητές δηλώνουν σχετικά ότι η παρούσα θέση 

εργασίας ενισχύει τη μελλοντική τους απασχολησιμότητα και αξιοποιεί 

τις γνώσεις και δεξιότητές τους μόνο σε μέτριο επίπεδο. Η απάντηση 
αυτή συνδυασμένη με το γεγονός ότι η προσδοκία πρόσληψης με

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΛΙΟΠΟΥΑΟΥ 76



ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ

πλήρες ωράριο από την ίδιο εργοδότη μετά το πέρας των σπουδών 

αξιολογείται με ελάχιστη βαρύτητα, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι 
φοιτητές τους δείγματος δεν είναι ικανοποιημένοι από την παρούσα 

δουλειά τους.
Σημαντική σύγκλιση απόψεων παρατηρείται και στους λόγους για 

τους οποίους οι φοιτητές αναζητούν απασχόληση. Ο κυριότερος λόγος 
είναι η διεύρυνση του κύκλου επαγγελματικών γνωριμιών, ενώ 
ακολουθούν με μικρότερη βαρύτητα οι λόγοι που αφορούν στην 
ενίσχυση του επαγγελματικού προφίλ (βελτίωση μελλοντικής 
απασχολησιμότητας, απόκτηση εμπειριών και απόκτηση γνώσεων/ 

άσκηση δεξιοτήτων), καθώς και η ανάγκη ανεξαρτητοποίησης από την 
οικογένεια.

Οι προσδοκίες αυτές δείχνουν σε μεγάλο ποσοστό να ικανοποιούνται. 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των εργαζόμενων φοιτητών του δείγματος 
που δείχνουν -με ελάχιστες αποκλίσεις ως προς την αξιολόγησή τους- 

να συμφωνούν και σε αυτήν την περίπτωση, τα οφέλη που 
αποκομίζουν οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που 
εργάζονται είναι: πρωτίστως η οικονομική αυτάρκεια και ανεξαρτησία 
από την οικογένεια και ακολούθως τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν 

το επαγγελματικό προφίλ κάθε εργαζόμενου (διεύρυνση κύκλου 
επαγγελματικών γνωριμιών, απόκτηση προϋπηρεσίας/ ενίσχυση 
μελλοντικής απασχολησιμότητας, απόκτηση εμπειριών και απόκτηση 
γνώσεων/ άσκηση δεξιοτήτων).

Όσον αφορά, ειδικότερα, στους προπτυχιακούς φοιτητές εργάζονται 
στο μεγαλύτερο ποσοστό υπό συνθήκες μερικής απασχόλησης, ως 
μισθωτοί σε ξένο εργοδότη, δείχνοντας με μικρή ποσοστιαία διαφορά 
προτίμηση στην εργασία για λιγότερες από 8 ώρες ανά εβδομάδα και 
για 20-36 ώρες ανά εβδομάδα.

Στην πλειοψηφία τους εντοπίζονται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

-που αποτελούν και τον κανόνα στην Ελλάδα- και ιδίως σε κλάδους 

που απαιτούν ανειδίκευτο προσωπικό, όπως η διασκέδαση και οι 

πωλήσεις, ενώ σε σημαντικό ποσοστό εργάζονται ως διοικητικοί 

υπάλληλοι σε διάφορες εταιρείες παροχής υπηρεσιών.
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Αντίθετα, οι μισοί μεταπτυχιακοί φοιτητές απασχολούνται υπό 
συνθήκες πλήρους απασχόλησης, ενώ οι προτιμήσεις των μερικώς 
απασχολουμένων συμπίπτουν με εκείνες των προπτυχιακών: με μικρή 
πλειοψηφία προτιμούν την εργασία για λιγότερες από 8 ώρες ανά 

εβδομάδα και για 20-36 ώρες ανά εβδομάδα.
Ακόμη, οι μισοί εργαζόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές εντοπίζονται σε 

μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις -γεγονός που αποδίδεται στην 
προσδοκία των εργοδοτών ότι αποτελούν εργαζόμενους με πολλές 

γνώσεις και δεξιότητες- και καταλαμβάνουν αναβαθμισμένες θέσεις 
εργασίας σε σύγκριση με τους προπτυχιακούς φοιτητές.

Για του λόγου το αληθές ας σημειωθεί ότι οι πωλήσεις και η 
διασκέδαση σημειώνουν πολύ μικρότερα ποσοστά στην ομάδα των 
μεταπτυχιακών. Αντίθετα, ενισχύονται τα ποσοστά του τραπεζικού 
κλάδου, των δικηγορικών γραφείων (που συγκεντρώνουν τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές της Νομικής) και των τεχνικών γραφείων 

(που συγκεντρώνουν κατά βάση εκείνους τους μεταπτυχιακούς που 
έχουν αποφοιτήσει από το Πολυτεχνείο).

Εξίσου βελτιωμένες είναι και οι θέσεις εργασίας που καταλαμβάνουν 
οι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Σε πολύ μικρότερα ποσοστά απ' ότι οι 

προπτυχιακοί εργάζονται ως σερβιτόροι και πωλητές, ενώ αυξάνονται 
τα ποσοστά των δικηγόρων, των διοικητικών υπαλλήλων, των 
τραπεζικών, των λογιστών και των μηχανικών. Τέλος, εμφανίζεται και 

μια νέα κατηγορία, αυτή των διοικητικών στελεχών. Σύμφωνα με τις 
απαντήσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών, πρόκειται για θέσεις 
ευθύνης μέσα στην επιχείρηση και όχι για θέσεις απλής διοικητικής 
υποστήριξης.

Υπάρχουν τρία ακόμη σημεία άξια αναφοράς σε αυτήν την ενότητα.
> Η έρευνα εντόπισε ένα ποσοστό 18% επί του συνόλου των 

εργαζομένων φοιτητών του δείγματος, οι οποίοι απασχολούνται 

ανεπίσημα στην οικογενειακή επιχείρηση λαμβάνοντας αμοιβή εν 

είδει "χαρτζιλικιού", με τους γονείς να καλύπτουν πλήρως τα έξοδα 

των σπουδών και με τους ίδιους να κερδίζουν πολύτιμη 

επαγγελματική εμπειρία, ώστε να αναλάβουν μελλοντικά τα ηνία 
της οικογενειακής επιχείρησης ή τουλάχιστον να συνεισφέρουν 
στην οικογένεια.
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> Εντοπίστηκε ακόμα το μοντέλο του αυτο-απασχολούμενου φοιτητή 
(ποσοστό 12% επί του συνόλου των εργαζόμενων φοιτητών) που 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου, 
έναντι αδρού ωρομισθίου και χωρίς να εκδίδει απόδειξη παροχής 
υπηρεσιών. Πρόκειται για ένα μοντέλο ιδιαίτερα διαδεδομένο στην 
Ελλάδα και η έκτασή του είναι στενά συνδεδεμένη με την ευρεία 

ανάπτυξη της λεγάμενης παραπαιδείας στη χώρα.

> Ως ένα από τα πλέον σημαντικά ευρήματα της έρευνας κρίνεται και 
η καταγραφή δεικτών απορρόφησης φοιτητών από την αγορά 

εργασίας. Ως δείκτης απορρόφησης ορίζεται ο λόγος του αριθμού 
των εργαζόμενων φοιτητών κάθε σχολής/ τμήματος προς το 

συνολικό αριθμό φοιτητών με τον οποίο κάθε σχολή/ τμήμα 

συμμετείχε στο δείγμα. Οι δείκτες αυτοί δείχνουν ότι το Τμήμα 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής (Α.Π.Θ.) και Αθλητισμού και η 
Πολυτεχνική Σχολή (Α.Π.Θ.) έχουν την καλύτερη απορρόφηση 
από την αγορά εργασίας. Ακολουθούν το Τμήμα Δημοσιογραφίας 
και Μ.Μ.Ε. {Α.Π.Θ.) και η Σχολή Θετικών Επιστημών {Α.Π.Θ.), ενώ 
με διαφορά έπονται η Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών 

Επιστημών {Α.Π.Θ.) και το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων {ΠΑ.ΜΑΚ.).

□ Ερώτημα 3°:
Η ελληνική οικογένεια παραμένει παραδοσιακά υπερ-προστατευτική, 

καλύπτοντας εξ ολοκλήρου τα έξοδα του φοιτητή καθ' όλη τη διάρκεια 
των σπουδών του, κρατώντας τον έτσι εκτός αγοράς εργασίας μέχρι 
την αποφοίτηση;

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι ο προστατευτισμός της 

ελληνικής οικογένειας εξακολουθεί να υφίσταται. Παράλληλα, 

παρατηρείται μια τάση των ελλήνων φοιτητών προς την απασχόληση, 
όχι, όμως, για την κάλυψη των εξόδων των σπουδών και το 

βιοπορισμό, αφού αυτές τις ανάγκες τις καλύπτει η οικογένεια του 
φοιτητή. Οι λόγοι που οδηγούν τους φοιτητές στην απασχόληση είναι 

δυο. Από τη μια, η συνειδητοποίηση της ανάγκης για μια πρώτη επαφή
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με την απασχόληση, επαφή που προσδοκάται ότι θα διευκολύνει 
μελλοντικά την είσοδο του αποφοίτου στην αγορά εργασίας. Από την 
άλλη πλευρά, η επιθυμία για επιπρόσθετο εισόδημα που θα επιτρέψει 
μια πιο άνετη φοιτητική ζωή και θα στηρίξει άλλες δραστηριότητες του 

φοιτητή (μαθήματα ξένων γλωσσών, ταξίδια, διακοπές κ.ά.)
Δυο στοιχεία υποστηρίζουν αυτήν τη διαπίστωση: Πρώτον, οι 

απαντήσεις των άνεργων φοιτητών σχετικά με τους λόγους που τους 
οδηγούν στην αναζήτηση απασχόλησης. Οι άνεργοι φοιτητές του 
δείγματος αξιολογούν την «Κάλυψη των εξόδων σπουδών» με πολύ 
χαμηλότερη βαρύτητα απ' ότι τη «Μεγαλύτερη ανεξαρτησία από την 

οικογένεια», το «Επιπλέον εισόδημα» και την «Άνετη φοιτητική ζωή». 
Δείχνουν έτσι ότι δεν είναι η ανάγκη επιβίωσης, ο βιοπορισμός που 
τους οδηγεί στην αναζήτηση εργασίας.

Δεύτερο στοιχείο που υποστηρίζει τη διαπίστωση ότι ο οικογενειακός 
υπερ-προστατευτισμός είναι ακόμη κραταιός είναι οι απαντήσεις των 
άεργων φοιτητών στην ερώτηση «Γιατί δεν επιθυμείτε να εργαστείτε 
παράλληλα με τις σπουδές σας;». Θα περίμενε κανείς ότι, εάν οι 

άεργοι φοιτητές δεν απολάμβαναν την οικονομική υποστήριξη της 
οικογένειάς τους και αντιμετώπιζαν την ανάγκη να εργαστούν, θα 
αξιολογούσαν με μηδενική βαρύτητα τους λόγους «Προτιμώ να ζήσω 
την ανέμελη φοιτητική ζωή. Έχω μια ολόκληρη ζωή να δουλεύω» και 

«Δεν θέλω να εργαστώ». Σύμφωνα, όμως, με τα στοιχεία της έρευνας, 
οι λόγοι αυτοί αξιολογήθηκαν με μέτρια και ελάχιστη βαρύτητα 
αντίστοιχα.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔίΕΡΕΥΝΗΣΗ

Όπως σημειώσαμε και στην εισαγωγή της παρούσας ανάλυσης, η ανά 
χείρας εργασία αποπειράται να φωτίσει πτυχές της σχέσης φοιτητών και 
απασχόλησης στην Ελλάδα για πρώτη φορά, αφού το θέμα δεν είχε τύχει 
μέχρι σήμερα της δέουσας προσοχής στην βιβλιογραφία. Είναι, επομένως, 
αναμενόμενο τα ζητήματα που ανακύπτουν από την έρευνα και που 
χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης να είναι πολλά για ένα τοπίο ακόμα 
ανεξερεύνητο. Τα σημαντικότερα από αυτά παρατίθενται συνοπτικά 

ακολούθως.

□ Το πρώτο θέμα -που είναι μάλιστα χαρακτηριστικό επίκαιρο για την 
ελληνική πραγματικότητα- αφορά στην προοπτική μερικής 
απασχόλησης φοιτητών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους εντός 
υπηρεσιών και δομών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της 
χώρας. Η επικαιρότητα του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι 
αναμένεται εντός του Αυγούστου 2003 να κατατεθεί προς ψήφιση στη 
Βουλή νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων που θα εισάγει τη μερική απασχόληση στον Δημόσιο 
Τομέα.
Αυτή η πρόταση-προοπτική συνεπάγεται πολλαπλά οφέλη για την 

φοιτητική κοινότητα. Όπως και σε κάθε άλλη θέση εργασίας, οι 

εργαζόμενοι φοιτητές θα αποκτούν εργασιακή εμπειρία, θα ασκούν τις 
γνώσεις και δεξιότητές τους, θα ενισχύουν τη μελλοντική τους 
απασχολησιμότητα και θα εξασφαλίζουν ένα εισόδημα.

Το επιπρόσθετο όφελος, όμως, που θα προσφέρει η μερική 
απασχόληση εντός του Πανεπιστημίου, είναι η παροχή ενός 
προστατευμένου περιβάλλοντος εργασίας, που θα εγγυάται τη 
διαφύλαξη των ασφαλιστικών και λοιπών εργασιακών δικαιωμάτων 
των φοιτητών. Διότι, ως γνωστόν, ο Δημόσιος Τομέας σε αυτό το θέμα 
υπερτερεί του Ιδιωτικού.

Προστιθέμενη αξία σε αυτό το όφελος προσδίδουν και τα ευρήματα 

της έρευνας που δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές 

είναι ευάλωτοι στην εκμετάλλευση της εργοδοσίας.

Εάν, τώρα, προσθέσουμε στο προστατευμένο εργασιακό περιβάλλον 

το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι εντός του Πανεπιστημίου φοιτητές δεν
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θα χάνουν πολύτιμο χρόνο σε μετακινήσεις από και προς το χώρο 
εργασίας τους, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο συνδυασμός 
εργασίας και σπουδών θα γινόταν λιγότερο δυσβάσταχτος για τα 
εργαζόμενα μέλη της φοιτητικής κοινότητας.

Σημειωτέον είναι ότι και τα ίδια τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα θα 
επωφελούνταν από την αξιοποίηση φοιτητών τους υπό συνθήκες 

μερικής απασχόλησης. Διότι, θα είχαν τη δυνατότητα, χωρίς να 
επιβαρυνθούν με το κόστος μόνιμου προσωπικού, να αναβαθμίσουν τις 
υπηρεσίες που παρέχουν, και ποιοτικά αλλά και ποσοτικά, 
διευρύνοντας δηλαδή το ωράριο λειτουργίας αυτών πέραν του μέχρι 
σήμερα ισχύοντος -κατά κανόνα- πρωινού ωραρίου.

□ Συναφές με το προαναφερθέν θέμα είναι και εκείνο των 

διευκολύνσεων που θα έπρεπε να παρέχει το Πανεπιστήμιο στους 
εργαζόμενους φοιτητές του, είτε αυτοί εργάζονται εντός είτε εκτός 

Πανεπιστημίου.
Ας σημειωθούν τα σχετικό ευρήματα της έρευνας που παρατήρησαν 

ότι το Πανεπιστήμιο δεν παρέχει επίσημα, τυπικά, τις απαραίτητες 
διευκολύνσεις σε όσους εργάζονται κατά τη διάρκεια των σπουδών 
τους παρά μόνο σε ΜΕΤΡΙΟ επίπεδο. Σε αυτό το σημείο συμφωνούν 
τόσο οι προπτυχιακοί όσο και οι μεταπτυχιακοί εργαζόμενοι φοιτητές.

Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι οι μεταπτυχιακοί κρίνουν πως 
άτυπα, ανεπίσημα, το Πανεπιστήμιο τους διευκολύνει ΠΟΛΥ, δεν 
εξαλείφει την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερες 
διευκολύνσεις προς τους εργαζόμενους φοιτητές, προκειμένου να 
ενισχυθεί η τάση τους προς την απασχόληση. Η υλοποίηση της ιδέας 
μερικής απασχόλησης φοιτητών εντός του Πανεπιστημίου θα βελτίωνε 
αισθητά την κατάσταση συμβάλλοντας στην επέκταση του ωραρίου 
λειτουργίας υπηρεσιών και Τμημάτων.

□ Ένα τρίτο σημείο που θα έχρηζε περαιτέρω διερεύνησης είναι η 

παρακολούθηση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των αποφοίτων 
Α.Ε.Ι. και η εξαγωγή δεικτών απορρόφησης αποφοίτων για κάθε 

Πανεπιστημιακό Τμήμα ή Σχολή. Με αυτόν τον τρόπο θα 

διαπιστώναμε δυο πράγματα: αφενός, ποιοι φοιτητές εισέρχονται 

ευκολότερα στην αγορά εργασίας μετά το πέρας των σπουδών τους·
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αφετέρου, εάν οι δείκτες της έρευνας που αφορούν στην απορρόφηση 
φοιτητών με τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και το Πολυτεχνείο να πρωτοστατούν, 
ισχύουν και στην περίπτωση των αποφοίτων (βλ. σ. 44-48).

□ Ένα από τα ευρήματα της έρευνας αφορά στην εκμετάλλευση των 
εργαζόμενων φοιτητών -ιδίως των προπτυχιακών φοιτητών- από την 
εργοδοσία. Το ποσοστό του 68% των ανασφάλιστων εργαζόμενων 
προπτυχιακών φοιτητών θέτει επί τάπητος το πρόβλημα της 
αναποτελεσματικότητας των Σωμάτων Επιθεωρητών Εργασίας 
(Σ.ΕΠ.Ε) που με ελλιπείς ελέγχους αδυνατούν να επιβάλουν την 
τήρηση των προβλεπόμενων από την Εργατική Νομοθεσία ρυθμίσεων. 
Πρόκειται για ένα ευρύ θέμα ζωτικής σημασίας τόσο από οικονομικής 

όσο και από κοινωνικής πλευράς, που αφορά στην άσκηση 
Κυβερνητικής Πολιτικής.
Το πρόβλημα μεγεθύνεται, εάν ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες 

μεταρρυθμίσεις στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και στο 
συνταξιοδοτικό που παρατείνει το όριο συνταξιοδότησης στο 65° έτος 

ηλικίας. Δεδομένου, μάλιστα, ότι οι φοιτητές σήμερα εισέρχονται στην 
αγορά εργασίας ήδη αργά λόγω παρατεταμένων σπουδών, τα ένσημα 

που θα κατοχύρωναν έστω και έναν χρόνο εργασίας ως συντάξιμο, 
αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα.

□ Το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι φοιτητές του δείγματος δείχνουν να 
αγνοούν βασικά εργασιακά τους δικαιώματα πέφτοντας έτσι 
ευκολότερα θύματα εκμετάλλευσης από την εργοδοσία, εντοπίζει μια 
έλλειψη στο εκπαιδευτικό σύστημα: την έλλειψη εξοικείωσης με 
θέματα Εργατικού Δικαίου που αφορούν άπαντες τους φοιτητές και 
που θα αποτελούσαν πολύτιμο βοήθημα για την μελλοντική τους 
επαγγελματική σταδιοδρομία. Τα μαθήματα αυτά μπορεί να ενταχθούν 
προαιρετικά, ως μαθήματα επιλογής, στο πρόγραμμα σπουδών όλων 

των Πανεπιστημιακών Τμημάτων/ Σχολών ή να παραδίδονται υπό τη 

μορφή κύκλου εισηγήσεων εκτός ωρών μαθημάτων. Την ευθύνη για 

τη διοργάνωση αυτών των κύκλων εισηγήσεων μπορεί να την 

αναλάβουν τα Γραφεία Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας που 
λειτουργούν στα ελληνικά Α.Ε.Ι.
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□ Το τελευταίο θέμα άξιο διερεύνησης που ανέκυψε βάσει των 
ευρημάτων της έρευνας αφορά στον Οργανισμό Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). Το αξιοσημείωτο επί του θέματος 
είναι ότι, ενώ πρόκειται για τον πλέον αρμόδιο κρατικό φορέα για 
θέματα απασχόλησης, ουδείς από τους ερωτηθέντες φοιτητές δήλωσε 
ότι απευθύνεται εκεί στην προσπάθειά του να βρει εργασία.
Το εύρημα αυτό ενισχύει την ευρεία αντίληψη περί της 

αναποτελεσματικότητας αυτού του δυσκίνητου γραφειοκρατικού 
οργανισμού, τον οποίο προσπαθεί να αναδιοργανώσει το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τον νόμο 2956/2001 
(«Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις»).
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