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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση» του Τμήματος Κοινωνικής και 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και υλοποιήθηκε το 

χρονικό διάστημα 2009-2012.  

Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι η διερεύνηση της πορείας προς 

την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων των ετών 2001 έως 2006, του 

τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας . 

Επιμέρους στόχοι της εργασίας αποτέλεσαν η διερεύνηση: i) του χρόνου και του 

τρόπου επαγγελματικής αποκατάστασης, ii) της συσχέτισης της πρώτης και της 

σημερινής επαγγελματικής ταυτότητας των αποφοίτων σε σχέση με το αντικείμενο 

των σπουδών τους και iii) του ποσοστού ανεργίας των αποφοίτων καθώς και οι λόγοι 

που οδήγησαν σε αυτή. 

Η εργασία δομείται σε δύο βασικούς άξονες: α) στο θεωρητικό μέρος (Μέρος Πρώτο) 

όπου αποσαφηνίζονται βασικοί όροι όπως εκπαίδευση, εκπαιδευτικό σύστημα, 

εργασία, μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας και γίνεται ευρεία 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας η οποία σχετίζεται με το υπό διερεύνηση θέμα και β) 

στην έρευνα καθεαυτή όπου αναλύεται η μεθοδολογία και παρουσιάζονται τα 

ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία τα οποία αφορούν την διαδικασία της μετάβασης των 

αποφοίτων των ετών 2001-2006 του τμήματος. 

Αναλυτικά στο πρώτο κεφάλαιο, εξετάζεται ο όρος «εκπαίδευση» υπό το πρίσμα 

εννοιολογικών και σημασιολογικών βιβλιογραφικών αναφορών, καθώς και η 

διαχρονική μεταβολή της σημασίας του όρου. Στη συνέχεια πραγματοποιείται 

περιγραφή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και αναφορά στην 

ελληνική επαγγελματική εκπαίδευση. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται ο όρος «εργασία» και συζητείται εκτεταμένα η 

έννοια της «αγοράς εργασίας». Τέλος, γίνεται αναφορά στις ιδιαιτερότητες της 

ελληνικής αγοράς εργασίας. 

Στο τέλος του πρώτου μέρους (κεφάλαιο τρία) γίνεται αναφορά στον όρο της 

μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία. Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται 
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οι κυριότερες θεωρίες που αναπτύχθηκαν προκειμένου να εξηγήσουν την παραπάνω 

διαδικασία. 

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η ερευνητική προσέγγιση που αποσκοπεί στην 

καταγραφή της διαδικασίας της μετάβασης των αποφοίτων των ετών 2001-2006 του 

τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Ε.Κ.Π) του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. Παρουσιάζονται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε καθώς και τα 

ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. Παρουσιάζονται επίσης τα 

αποτελέσματα της έρευνας, ο σχολιασμός τους και η βιβλιογραφία που 

χρησιμοποιήθηκε. 

Αναλυτικά, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται ο σκοπός της έρευνας, η 

μεθοδολογία, η ερευνητική υπόθεση, ο πληθυσμός-δείγμα της έρευνας καθώς και τα 

εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίησή της (ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο και προσωπικές συνεντεύξεις). 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής για 

το γενικό τμήμα, χωρίς να διαχωρίζουμε το δείγμα μας ανάλογα με την κατεύθυνση 

σπουδών που ακολούθησε. 
1
 

Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται η δημιουργία ενός μαθηματικού μοντέλου το οποίο 

ερμηνεύει ποιοι παράγοντες, από αυτούς που εξετάζονται στο ερωτηματολόγιο, 

επιδρούν στατιστικά σημαντικότερα στην επίτευξη του (θεωρητικού) στόχου των 

αποφοίτων. Ο στόχος αφορά την κατάληψη θέσης εργασίας σχετικής με το 

αντικείμενο σπουδών, με χαρακτηριστικά επαγγελματικής ευχαρίστησης, 

μονιμότητας και υψηλών αμοιβών. Δίνονται επίσης ξεχωριστά στατιστικά για τις δύο 

κατευθύνσεις
1 

καθώς και για τους άνεργους απόφοιτους. Στο τέταρτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται ποιοτικά δεδομένα που συλλέχτηκαν από τους απόφοιτους των δύο 

κατευθύνσεων και στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας.  

 

  

                                                
1
 Μετά το τρίτο έτος σπουδών, οι φοιτητές/τριες του τμήματος καλούνται να αποφασίσουν ανάμεσα σε δύο κατευθύνσεις 

σπουδών. Αυτές είναι: η Ειδική Αγωγή που προσανατολίζεται στην εκπαίδευση ατόμων που αντιμετωπίζουν κάθε είδους 

μαθησιακές δυσκολίες και η Εκπαίδευση Ενηλίκων με ομώνυμο προσανατολισμό.  
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ  

 

 

1.1 Εκπαίδευση- Ορισμοί  

 

Στην παρούσα έρευνα σημαντικό ρόλο κατέχει ο όρος εκπαίδευση, ο οποίος 

εξετάζεται ανεξάρτητα από τους ακόμα πιο γενικούς όρους της παιδείας και της 

μάθησης. Στα περισσότερα ερμηνευτικά λεξικά οι όροι αυτοί θεωρούνται από 

συνώνυμοι έως ταυτόσημοι. Στο λεξικό της Παιδαγωγικής (Ξωχέλλης, 2007) δεν 

υπάρχει αμιγής ορισμός της εκπαίδευσης, υπάρχει όμως το λήμμα «Γενική 

εκπαίδευση» όπου δηλώνεται καταρχάς η γενικότητα του όρου: «η εκπαίδευση έχει 

ευρύτατο περιεχόμενο» (οπ. σελ. 90). Παρακάτω ο συγγραφέας του συγκεκριμένου 

λήμματος δέχεται ότι η συνηθέστερη χρήση του λήμματος «Γενική εκπαίδευση» 

συνδέεται με τη λεγόμενη «Τυπική εκπαίδευση» που αναφέρεται στη συστηματική 

μεταβίβαση γνώσης, δεξιοτήτων και αξιών. Επίσης ο όρος «Γενική εκπαίδευση» 

παρουσιάζεται με διττή σημασία: α) εκπαίδευση για όλο το λαό, με έμφαση στις 

βασικές γνώσεις, τις ηθικές αξίες και τον πατριωτισμό και β) αναφέρεται στον τύπο 

σχολείου όπου διακρίνεται στις μορφές της παλαιότερης ελιτίστικης εκπαίδευσης ή 

της επαγγελματικής.  

Η ανάγκη της οργάνωσης της εκπαίδευσης (ανεξαρτήτως βαθμίδας) εμφανίζεται 

από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης
2
, και έπειτα, χωρίς ωστόσο να παίζει 

τον ίδιο ρόλο σε όλα τα πρωτοεμφανιζόμενα εκείνη την εποχή, εθνικά κράτη 

(Παπαστάμου, 2005). Μετά τη Β.Ε
3
 η κυρίαρχη κεφαλαιοκρατική τάξη είχε ανάγκη 

από εγγράμματους εργάτες και κατάλληλα στελέχη (Τζανή, 2002). Με τις αλλαγές 

στον τρόπο παραγωγής, οργάνωσης και διοίκησης της εργασίας, έρχονται μοιραία και 

οι πρώτες οργανωμένες δομές στην εκπαίδευση που δρα ως προπαρασκευαστικό 

στάδιο για την είσοδο στην εργασία (Δαφέρμος, 1999). Ζητούμενο και απαίτηση από 

                                                
2
 Εφεξής Β.Ε. 

3
 Είτε από το 1750 και την πρώτη της φάση, είτε νοούμενη από την δεύτερη φάση της στις τελευταίες δεκαετίες του 19

ου
 αιώνα, 

όποτε και προβάλλετε το αίτημα για εκπαίδευση των εργατών περισσότερο απαιτητικά 
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την οργανωμένη εκπαίδευση αποτελεί η διαρκής κατάρτιση των εργαζομένων, 

κυρίως στις νέες τεχνολογίες που απαιτούσαν οι καινούργιοι τρόποι παραγωγής. 

Ιδιαίτερη ώθηση προς αυτήν την κατεύθυνση, έδωσε η εκπαίδευση ενηλίκων, η 

οποία εδραιώθηκε τη δεκαετία του 1960, οπότε και προστέθηκε στο λεξικό της 

εκπαίδευσης ο όρος της «ανδραγωγικής» Ο όρος μπορεί να ακούγεται φυλετικός, 

ωστόσο οι γυναίκες δεν εξαιρέθηκαν. Ο πρωτοπόρος της συστηματικής εξέτασης της 

ανδραγωγικής Malcolm Knowles (1970) ανέλυσε στο βιβλίο του «The Modern 

Practice of Adult Education: Andragogy versus Pedagogy» τις διαφορές μεταξύ των 

δύο πεδίων εκπαίδευσης (παιδαγωγική και ανδραγωγική). Στο διαχωρισμό των δύο 

πεδίων ασκήθηκε έντονη κριτική (Brookfield, 1986; Rogers 2002; Jarvis, 2004) τόσο 

για την διάκριση, όσο και για στοιχεία της θεωρίας, όπως ο ρόλος του ενήλικου 

εκπαιδευομένου. Ωστόσο η καινούργια θεωρία δεν είχε σκοπό μόνο την επέκταση 

των γνώσεων τους με σκοπό την προσωπική τους ανάπτυξη, αλλά όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται στο Λεξικό της Παιδαγωγικής (Ξωχέλλης, 2007) «άτομα 

που θεωρούνται ενήλικες από την κοινωνία στην οποία ανήκουν. Εμπλουτίζουν τις 

γνώσεις τους, αναβαθμίζουν τα επαγγελματικά τους προσόντα ή τα προσανατολίζουν σε 

νέες κατευθύνσεις» (σελ. 212). Η ανάγκη αυτού του εμπλουτισμού δεν είναι ούτε 

τόσο νέα, ούτε αποκομμένη από την παράλληλη εργασιακή ένταξη του ενηλίκου στο 

κοινωνικό σύστημα.  

Από το σημείο αυτό και έπειτα η εκπαίδευση αναβαθμίζεται, φτάνοντας στο 

επίπεδο της παιδαγωγικής επιστήμης. Η Εικόνα 1 στο Παράρτημα παρουσιάζει 

διαχρονικά τις συνιστώσες (θεωρίες επιστημονικές και φιλοσοφικές, καθώς πρόσωπα 

και καταστάσεις) που διαμόρφωσαν τη σημερινή αντίληψη για την Επιστήμη της 

Αγωγής (Lenzen, 1997; Ζαρίφης, 2010). 

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η εκπαίδευση και η εργασία κατά την περίοδο της 

Β.Ε, και μετά ακολουθούν παράλληλες πορείες. Εύκολα παρατηρούμε και τη 

ραγδαία, αν και αναμενόμενη αλλαγή τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην εργασία 

μέχρι την είσοδο των νέων τεχνολογιών, το διαδίκτυο και την παγκοσμιοποίηση. Τα 

δύο πεδία είναι αλληλένδετα, το εκπαιδευτικό μοντέλο που προτασσόταν για κάθε 

εποχή είχε αρχικά χρησιμοποιηθεί στην εργασιακή διοίκηση. Αποτελούσε ουσιαστικά 

το προπαρασκευαστικό στάδιο ώστε να εισέλθει ο μελλοντικός εργαζόμενος στην 

παραγωγή, προπαιδευμένος στους κανόνες που την διέπουν. Χαρακτηριστικό 
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παραδείγματα η οργάνωση της εκπαίδευσης στις χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ 

(Nicadrov, 1986; Δαφέρμος, 2010). 

Οι νέες οργανωτικές ιδέες που εφαρμόζονταν στην γραμμή παραγωγής, 

μεταφέρονταν στο οργανωτικό κομμάτι του εκπαιδευτικού συστήματος, με σαφή 

σκοπό την προπαίδεια του εργαζομένου στον τρόπο σκέψης και στα πλαίσια (χωρικά, 

κοινωνικά και ηθικά) που θα κληθεί να εργαστεί και να επιβιώσει. Ο 

κατακερματισμός της εργασίας σε αυτοτελή ανεξάρτητα τμήματα, η πιο επιτυχημένη 

ιδέα που εφαρμόστηκε στον εργασιακό τομέα, βρήκε εφαρμογή και στην εκπαίδευση. 

Το Τεϋλορικό σύστημα εργασίας με την επιστημονική διοίκηση της εργασίας υπήρξε 

η αρχή μιας βαθιάς μεταρρύθμισης. Βασικές αρχές όπως η αποσύνδεση της 

εργασιακής διαδικασίας από την εργατική δεξιοτεχνία, η μονοπωλιακή λογική για 

κάθε βήμα της και ο διαχωρισμός μεταξύ σύλληψης και εκτέλεσης, ενσωματώθηκαν 

τέλεια στην εκπαιδευτική διαδικασία (Πετράκη, 2007). Όπως κάθε άλλη μορφή 

κοινωνικής οργάνωσης, ο καπιταλισμός παρήγαγε θεσμούς που τον στήριξαν. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δαφέρμος (1999): «τα σχολεία λειτούργησαν ως μέσο για 

τον έλεγχο της κοινωνικής αλλαγής, για τη παραγωγή καλύτερου εργατικού δυναμικού 

που παρήγαγε περισσότερα υλικά προϊόντα και για το μετασχηματισμό των ατόμων σε 

ανταγωνιστικούς άνδρες και γυναίκες, που λειτουργούσαν όπως έπρεπε και πίστευαν 

στο καπιταλιστικό σύστημα, ..... η εκπαίδευση είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την 

προσαρμογή των ανθρώπων στην ιεραρχία της καπιταλιστικής οικονομίας» (σελ. 3). 

Επίσης, ο Carnoy (1974) υποστηρίζει ότι ο κεντρικός έλεγχος του σχολικού 

συστήματος από την ίδρυση του καθώς και η επέκταση και η μεταρρύθμιση του 

βρισκόταν στα χέρια της οικονομικής ελίτ της εκάστοτε εποχής και όχι στα χέρια των 

μαζών που επρόκειτο να επιμορφώσει. 

Εκτός από την οργάνωση και τη διοίκηση, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η 

κοινωνική διάσταση του σχολικού συστήματος. «Το σχολείο είναι ο σύνδεσμος μεταξύ 

της οικονομικής και κοινωνικής δομής από τη μια μεριά, και του πνευματικού κόσμου 

των παιδιών, από την άλλη. Το κοινό, δημόσιο σχολείο είναι προϊόν της καπιταλιστικής 

εποχής. Βοήθησε στο μετασχηματισμό της κοινωνίας, από τη φεουδαρχική στην 

καπιταλιστική της μορφή» (Carnoy & Levin, 1982)
4
. 

Η γενική εκπαίδευση ή κατά άλλους «παιδεία» που μεσουρανούσε από την εποχή 

της βιομηχανικής επανάστασης μέχρι το τέλος του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, έδωσε 

                                                
4 Στο Δαφέρμος 1999 σελ.4 
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σιγά-σιγά την θέση της σε νέα εκπαιδευτικά σχήματα. Ξεφεύγοντας από τα όρια της 

τυπικής εκπαίδευσης, τόσο όσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και ως προς την 

εφαρμογή, ο εκπαιδευόμενος καλείται να μάθει και να μαθαίνει. Η τελευταία 

πρόταση αντικατοπτρίζει την λογική της δια βίου εκπαίδευσης που έγινε και στόχος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδραιώθηκε με την Απόφαση
5
 1720/2006/ΕΚ για τη 

θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης. Ο στόχος αυτός 

συμβαδίζει με την απαίτηση των αγορών εργασίας
6
 για συνεχή εκπαίδευση των 

εργαζομένων, ώστε να καταστούν πιο ευέλικτοι και περισσότερο ανεκτικοί στην 

κινητικότητα. 

 

1.2. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

Στην Ελλάδα τα αναλυτικά προγράμματα των τελευταίων ετών, μετά την εφαρμογή 

του Νόμου 2525/1997 και τη σύνταξη το 1998 του Ενιαίου Πλαισίου Σπουδών έχουν 

ως στόχους την συνοχή της ύλης, την εξάλειψη της αποσπασματικότητας και την 

αποφυγή των επικαλύψεων στην διδακτέα ύλη. Συνολικά με τις αλλαγές αυτές το 

εκπαιδευτικό σύστημα απέκτησε ακόμα μεγαλύτερο συγκεντρωτικό παρονομαστή. 

Το 2001 το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σχεδίασε το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγράμματος Σπουδών (βάση και του Νόμου: 1566/85 άρθρο 1γ). 

Όπως είδαμε στην Παράγραφο 1.1, το εκπαιδευτικό σύστημα προετοιμάζει τους 

αυριανούς πολίτες- εργαζομένους κατά τα πρότυπά του (Montgomery & Kehoe, 

2010). Στη χώρα μας οι θεσμοθετημένες βαθμίδες εκπαίδευσης είναι
7
: 

 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό) 

 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο και Λύκειο) 

 Τριτοβάθμια εκπαίδευση (Ανώτερη και Ανώτατη) 

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση διακρίνεται περαιτέρω σε τρεις κύκλους σπουδών, 

ακολουθώντας τις διατάξεις της διακήρυξης της Μπολόνια (1999): 

 Πτυχιακός κύκλος σπουδών (Bachelor) 

                                                
5
 1720/2006/ΕΚ 

6
όπως θα δούμε σε επόμενη παράγραφο 

7
Πλήρης καταγραφή του εκπαιδευτικού χάρτη της χώρας μας, στο site του Υπουργείου Παιδείας 

http://www.ypepth.gr/el_ec_page969.htm 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D1720:EL:NOT
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 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master) 

 Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Phd) 

Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά μεταξύ των 

ηλικιών 6-15, δηλαδή περιλαμβάνει την Πρωτοβάθμια (Δημοτικό) και την κατώτερη 

Δευτεροβάθμια (Γυμνάσιο). Η εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση καθιερώθηκε 

στην Ελλάδα το 1979.  

Στη μετα-υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εντάσσονται και τα Ινστιτούτα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), τα οποία προσφέρουν επίσημη αλλά 

αδιαβάθμητη εκπαίδευση. Τα Ιδρύματα αυτά χαρακτηρίζονται αδιαβάθμητα, γιατί 

δέχονται τόσο αποφοίτους Γυμνασίου όσο και αποφοίτους Λυκείου, ανάλογα με τις 

επιμέρους ειδικότητες που προσφέρουν. Η δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση 

χωρίζεται σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Η εισαγωγή των φοιτητών σ αυτά τα ιδρύματα εξαρτάται 

από την επίδοσή τους σε εξετάσεις εθνικού επιπέδου που λαμβάνουν χώρα στη Β΄ και 

Γ΄ τάξη του Λυκείου. Επιπρόσθετα, στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) οι 

φοιτητές γίνονται αποδεκτοί από την ηλικία των 22 ετών μετά από κλήρωση. Στο 

Παράρτημα Ι παρατίθεται διάγραμμα που παρουσιάζει συνοπτικά τη δομή του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, όπως αυτό συγκροτείται από ιδρύματα της 

επίσημης τυπικής, εκπαίδευσης. 

Με σκοπό να ενημερώσει τους μαθητές και αυριανούς εργαζόμενους σχετικά με 

τις επιλογές, που το εκπαιδευτικό σύστημα προτείνει για την εξέλιξη της καριέρας 

τους, το Υπουργείο Παιδείας ίδρυσε το θεσμό του Σχολικού Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π). Ο θεσμός του Σ.Ε.Π στοχεύει στη συμβουλευτική 

στήριξη των μαθητών κατά τα διάφορα στάδια ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους, 

σε συνδυασμό με την έγκυρη και πολύπλευρη πληροφόρησή τους για τις 

προσφερόμενες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές. 

Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός  εφαρμοζόταν αρχικά μόνο μέσα 

στην τάξη στο πλαίσιο των αναλυτικών προγραμμάτων της Γ’ Γυμνασίου και της Α’ 

Ενιαίου Λυκείου. Η ένταξή του όμως στο 1
ο
 ΕΠΕΑΕΚ επέτρεψε την ανάπτυξη του  

τα τελευταία χρόνια. Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκαν 68 Κέντρα 

Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) σε όλη την Ελλάδα και 200 

γραφεία ΣΕΠ (ΓΡΑΣΕΠ) τα οποία υπάγονται στα ΚΕΣΥΠ και έχουν στόχο την 
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επιμόρφωση-υποστήριξη εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων και κυρίως την 

προώθηση του θεσμού μέσα στην τάξη 
8
 (Εικόνα 3 Παράρτημα). 

1.3 Η επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα 

Η επαγγελματική εκπαίδευση συνιστά ξεχωριστό κλάδο, αφού έχει πιο συγκεκριμένο 

προσανατολισμό. Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στο Λεξικό της Παιδαγωγικής 

ως επαγγελματική εκπαίδευση θα μπορούσε να οριστεί «η συστηματική αγωγή, η 

μάθηση, η γνώση και η ανάπτυξη ικανοτήτων – δεξιοτήτων τέτοιων που να οδηγούν τα 

εκπαιδευόμενα άτομα στην απόκτηση ενός συνόλου διανοητικών και χειρωνακτικών 

ιδιοτήτων και ηθικών αξιών, μέσα από επαγγελματικούς θεσμούς στους οποίους αυτή 

παρέχεται, και το οποίο (σύνολο) θα στοχεύει στο να καταστήσει ικανό το άτομο για μια 

αποτελεσματική απασχόληση – εργασία σε ένα ορισμένο επάγγελμα» (Ξωχέλλης, 2007, 

σελ. 276). Παρόμοιος είναι και ο ορισμός που δίνει το Ευρωπαϊκό κέντρο Ανάπτυξης 

της επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (C.E.D.E.F.O.P.) όπου ορίζει ως 

επαγγελματική εκπαίδευση (Γλωσσάριο CEDEFOP 1996)
9
. «κάθε σχήμα εκπαίδευσης 

που προετοιμάζει για την απόκτηση σχετικών προσόντων με την άσκηση ενός 

συγκεκριμένου επαγγέλματος (…) έστω και αν το πρόγραμμα κατάρτισης περιέχει και 

στοιχεία γενικής εκπαίδευσης» (σελ. 202). Υπάρχει βέβαια και η άλλη άποψη, ότι 

δηλαδή δεν υφίσταται διάκριση της τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης από τη 

γενική (Πατινιώτης, 2007). 

Ακολουθώντας τους δύο πρώτους ορισμούς, με τους οποίους συμφωνεί η πλειοψηφία 

των μελετητών, η επαγγελματική εκπαίδευση, αποτελεί ξεχωριστό κλάδο της γενικής 

εκπαίδευσης και καθιερώνεται το 1959 με το Νόμο 3971/1959. Με τον ίδιο Νόμο 

ιδρύεται και η ΣΕΛΕΤΕ
10

, με σκοπό την παιδαγωγική κατάρτιση των καθηγητών των 

επαγγελματικών σχολών. Ως λόγος ψήφισης του νόμου αναφέρεται «η προσφορά των 

αγαθών της ανθρωπιστικής παιδείας εις όσον το δυνατόν ευρύτερα στρώματα λαού»  

(Δημαράς 1973, σελ. 238). 

Σήμερα έχουμε τη λυκειακού επιπέδου δομή των Επαγγελματικών Λυκείων 

(ΕΠΑΛ) τα οποία αντικατέστησαν τα Τεχνολογικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια 

(ΤΕΕ) που ιδρύθηκαν το 2006 και δίνουν, εκτός από την επαγγελματική κατεύθυνση 

και τη δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ). Εξάλλου το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 

πρότεινε το 1974 την συγχώνευση των όρων Τεχνική και Επαγγελματική 

                                                
8
 Βλ. Παράρτημα Ι 

9
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο. Ανάκτηση από: 

http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/services/leksiko/663.htm 

10
 η σημερινή ΑΣΠΑΙΤΕ 

http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/services/leksiko/663.htm
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Εκπαίδευση, διασαφηνίζοντας με αυτό τον τρόπο το περιεχόμενο της (στην Ελλάδα) 

ως αμιγώς επαγγελματικό. Τα Τεχνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), μετά από μια 

τετραετία νομοθετικών παλινδρομήσεων (2003-2007), εντάσσονται ξεκάθαρα στον 

«τεχνολογικό τομέα» με το Νόμο 3549/2007. 

 

2. Εργασία-Αγορά εργασίας 

 

2.1. Εργασία 

Διαχρονικά ο όρος εργασίας έχει λάβει διαφορετικό περιεχόμενο. Όπως 

χαρακτηριστικά σημειώνει ο Beck (2005) η έννοια της εργασίας είναι πιθανόν η 

έννοια που υπέστη την πιο ριζική επαναξιολόγηση στην ιστορία του δυτικού 

πολιτισμού.  

Στην Αρχαία Ελλάδα, η εργασία θεωρούνταν έργο των κατώτερων κοινωνικά 

ομάδων (Arendt, 1958). Με την εξέλιξη του δυτικού πολιτισμού
11

, ο ρόλος της 

εργασίας αναβαθμίστηκε και έγινε το κεντρικό γνώρισμα της κοινωνικής θέσης του 

πολίτη στη σύγχρονή του κοινωνία. Με την αγροτική επανάσταση, που αποτελεί την 

πρώτη οικονομική αλλαγή μεγάλης κλίμακας, η ανθρώπινη επιβίωση συνδέθηκε με 

την προσπάθεια ικανοποίησης μελλοντικών αναγκών ταυτόχρονα με την 

σταθεροποίηση του ανθρώπου σε ορισμένο χώρο. Η εξάρτηση του ανθρώπου από το 

χώρο, συνδέθηκε στη συνέχεια με το φαινόμενο της ιδιοκτησίας και της δημιουργίας 

κοινωνικών σχέσεων. Ταυτόχρονα διευκολύνθηκε η ανάπτυξη της 

συμπληρωματικότητας της ανθρώπινης προσφοράς μέσα από την εργασία του 

καθενός.  

Η δημιουργία σταθερότερου κοινωνικού σχηματισμού σε ορισμένο χώρο επέτρεψε 

τη συνειδητοποίηση από τον άνθρωπο της εργασίας ως οικονομικού φαινομένου (η 

εργασία ως μέσο παραγωγής), ως κοινωνικού φαινομένου (η εργασία ως μέσο 

συμπληρωματικών αναγκών), ως ψυχολογικού φαινομένου (η εργασία ως ψυχική 

αναγκαιότητα) και ως μέσου δημιουργίας. Παράλληλα με τις πολιτικές εξελίξεις που 

οδήγησαν στη μετάβαση από το φεουδαρχικό σύστημα παραγωγής στον πρώιμο 

καπιταλισμό, μετάβαση που ούτε συντελέσθηκε σε όλη την υφήλιο, ούτε ακολούθησε 

                                                
11 Την εποχή της 1

ης
 νεωτερικότητας (κατά τον Beck 2005) ή του 1

ου
 κύματος κατά τον Τόφλερ (1982) 
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παντού τον ίδιο ρυθμό (Ραφαηλίδης, 2000), αναπτύχθηκε μια νέα μορφή εργασίας, η 

εργασία με αντιμισθία. Συνεπαγωγικά, διαμορφώθηκε και το status quo των 

περισσότερων ακτημόνων αγροτών, που μετατράπηκαν σε εργάτες και αργότερα σε 

εργαζόμενους. 

Αυτή την περίοδο εμφανίζεται η κλασική οικονομία, όταν και άρχισε να δομείται 

το κοινωνικοοικονομικό σύστημα που επικρατεί μέχρι και σήμερα (Μαυρουδέας, 

1998). Η εργασία για τους κλασικούς οικονομολόγους διακρίνεται σε δύο είδη 

ανάλογα με την ποιότητα της, στην απλή και στη σύνθετη εργασία. Η απλή εργασία 

δεν απαιτεί ειδική προκαταρκτική εκπαίδευση ενώ η σύνθετη ειδικευμένη εργασία 

είναι αδύνατη χωρίς μια λιγότερο ή περισσότερο μακρόχρονη κατάρτιση του 

εργαζομένου. 

Επίσης η εργασία εμφανίζεται και με δυο άλλες μορφές: τη συγκεκριμένη εργασία, 

δηλώνοντας ότι παράγεται μια συγκεκριμένη αξία χρήσης, όπως και σε κάθε άλλο 

τρόπο παραγωγής, και την αφηρημένη εργασία, όπως ονομάζεται κοινωνιολογικά και 

πιο γενικά η εργασία
 12

. Η ποσοτική έκφραση της (συγκεκριμένης) εργασίας είναι ο 

εργάσιμος χρόνος υποστήριζε ο Marx (1867) δίνοντας της έτσι μια μονάδα μέτρησης. 

Εντούτοις, η αφηρημένη εργασία δεν κατέχει εμπειρική υπόσταση και δεν μπορεί να 

μετρηθεί με το χρονόμετρο. Η αξία εκδηλώνεται μόνον διά της «μορφής εμφάνισής 

της» δηλαδή  του χρήματος (Μηλιός κ.ά., 2005). Οι κοινωνιολόγοι διακρίνουν το 

επάγγελμα (profession) από την εργασία (occupation) και την απασχόληση 

(vocation). Το επάγγελμα από το οποίο ο μισθωτός θα απολάβει την αμοιβή του, 

προϋποθέτει την σπουδή και την κατοχή ενός θεωρητικού γνωστικού αντικειμένου 

με πρακτικές εφαρμογές, καθώς και τον κώδικα δεοντολογίας και την ενεργή 

εμπλοκή με την αγορά εργασίας (Γουδήρας κ.α., 2002) 

Τι είναι όμως αυτό που ξεχωρίζει τη μισθωτή εργασία που θα μας απασχολήσει σε 

αυτή την έρευνα από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα; Κατά τον Κουκιάδη (1997) 

πέρα από την ευρεία έννοια του όρου της εργασίας, δύο στοιχεία ξεχωρίζουν: πρώτον 

η ύπαρξη κάποιας εξωτερικής πίεσης (contrainte), στοιχείο που κάνει κάθε 

                                                
7
Από την αφηρημένη εργασία, κατά τον Marx (1867) πηγάζει η ανταλλαξιμότητα των προϊόντων της εργασίας, δηλαδή το ότι 

αυτά καθίστανται (παράγονται ως) εμπορεύματα Τα προϊόντα της εργασίας θεωρούνται εμπορεύματα, άρα αξίες και 

ανταλλακτικές αξίες, όχι απλώς διότι είναι προϊόντα εργασίας, αλλά διότι είναι προϊόντα αφηρημένης εργασίας, δηλαδή 

«καπιταλιστικής εργασίας». Εντούτοις, η αφηρημένη εργασία δεν κατέχει εμπειρική υπόσταση, δεν μπορεί να μετρηθεί με το 

χρονόμετρο. Η αξία εκδηλώνεται μόνον διά της «μορφής εμφάνισής» της, του χρήματος. Σε αντιδιαστολή με τη ρικαρδιανή 

θεωρία της αξίας, αλλά και τη νεοκλασική θεωρία, η Μαρξιστική θεωρία της αξίας αποτελεί χρηματική θεωρία (Μηλιός κ.ά 

2005). 
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δραστηριότητα να παύει να είναι απλή παρόρμηση και  δεύτερον, η αναγνώριση της 

οικονομικής ωφέλειας για τους τρίτους που εκδηλώνεται με οποιαδήποτε μορφή 

αμοιβής. Πρόκειται για την εμπορευματική αξία (valuer marchande) που καλύπτει 

κάθε αμειβόμενη δραστηριότητα, όλων των εμπλεκομένων με την εργασία 

(μισθωτών, αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιών). 

Στον αντίποδα οι κοινωνιολόγοι με σαφή κριτική διάθεση απέναντι στο υπάρχον 

σύστημα (Tilly, 2001; Beck, 2005) αναγνωρίζουν διάφορες μορφές εργασίας ως 

έμμισθες χωρίς να πληρούν τα χαρακτηριστικά που προαναφέραμε
13

. Για τις 

δραστηριότητες αυτές χρησιμοποιούμε τον όρο «εξωεργασιακές» δραστηριότητες. 

Άλλου τύπου δραστηριότητες όπως οι οικογενειακές, θρησκευτικές και κοινωνικές 

απασχολήσεις, παρά το γεγονός ότι πολλές από αυτές χαρακτηρίζονται από 

εξωτερική πίεση, δεν έχουν εμπορευματική αξία και δεν καταγράφονται ως έμμισθη 

εργασία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων είναι η εργασία της 

νοικοκυράς, η μελέτη του φοιτητή κτλ. 

Εκτός από τους οικονομικούς ή κοινωνιολογικούς ορισμούς, η εργασία ορίζεται 

και Νομικά. Στο άρθρο 22 του συντάγματος
14

 κατοχυρώνεται το δικαίωμα στην 

εργασία. Το εργατικό δίκαιο
15

 όμως, δε ρυθμίζει τις σχέσεις που δημιουργούνται από 

την παροχή κάθε ανθρώπινης εργασίας, αλλά αναφέρεται μόνο στην εξαρτημένη 

εργασία (Κουκιάδης, 1997). 

 

2.2. Ανεργία  

Στον αντίποδα της εργασίας βρίσκεται η κατάσταση της ανεργίας. Στη σημερινή 

εποχή η πλήρης απασχόληση που συνεπαγόταν παλιότερα η εργασία έχει, σε αρκετές 

περιπτώσεις, αντικατασταθεί από τις λεγόμενες μορφές «ευέλικτης» εργασίας 

(Θεοχαράκης, 2002). Ο όρος ευελιξία μπορεί να αφορά διαφορετικές πτυχές, για 

παράδειγμα η Λειτουργική ευελιξία αφορά τον εμπλουτισμό της εργασία, με διάφορα 

καθήκοντα, αλλαγή αντικειμένου εργασίας, πολυδεξιότητες (multiskilling). Η 

                                                
13

 Η αποσύνδεση της εργασίας από την μορφή της κοινωνικής προσφοράς στο σύνολο, φαίνεται ξεκάθαρα στο παράδειγμα της 

οικογένειας Σαντέρ που χρησιμοποιούν οι Τίλυ στην αρχή του βιβλίου τους. 

14
 1. H εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από τo Kράτoς, πoυ μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης 

όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση τoυ εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού. Όλοι oι 

εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας. Για 

περαιτέρω πληροφορίες  σχετικά με το νομικό καθεστώς που διέπει τους διάφορους τύπους εργασίας βλ. και «Νεοεισερχόμενοι 

στην αγορά εργασίας» των Π Αγαλλοπούλου και Γ Ψηλού, εκδ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 2000 Αθήνα-Κομοηνή) 

15
 Βλ. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=157&langId=el για ενδελεχή ανάλυση του εργατικού δικαίου στην Ε.Ε. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=157&langId=el
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Οικονομική ευελιξία που αναφέρεται στην ευελιξία αμοιβών, η Ευελιξία στο χρόνο 

εργασίας από τη μερική απασχόληση μέχρι την απασχόληση όταν ζητηθεί από τον 

εργοδότη, Αριθμητική ευελιξία δηλαδή η αυξομείωση αριθμού εργαζομένων, οι 

συμβάσεις εργασίας περιορισμένου χρόνου, η αποφυγή προσλήψεων, η Ευελιξία 

τόπου εργασίας, (εργασία στο σπίτι, τηλεργασία, κ.α.), ακόμα και η Ευελιξία της 

εργασιακής ζωής (π.χ. πρόωρη συνταξιοδότηση για διάφορους λόγους). 

(Καρασαββίδου, 2011) 

Πρακτικό παράδειγμα ευέλικτης εργασίας στη χώρα μας παρουσιάζετε, μετά από 

την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, με την μορφή ανασφάλιστης κρατική 

εργασία (stage.). Αντίστοιχο καθεστώς εργασίας καθιερώθηκε και στον ιδιωτικό 

τομέα
16

 με τη μορφή μαθητείας. Το καθεστώς τον stage που για τον δημόσιο τομέα 

καταργήθηκαν το 2009, έρχεται να αντικαταστήσει η απασχόληση σε Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), με ανάλογο εργασιακό καθεστώς με αυτό τον 

stage στην ημι και ετερο-απασχόληση. Μέσα στα πλαίσια της αλλαγής αυτής, 

ενσωματώθηκε και η ιδέα της δια βίου εκπαίδευσης που αρχικά είχε ως σκοπό της 

την εξάλειψη των κοινωνικών διαφορών μέσω της εκπαίδευσης όπου στη σημερινή 

της μορφή, προτάσσει την συνεχή αλλαγή επαγγελματικής ταυτότητας. Σύγχρονες 

εκτιμήσεις κάνουν λόγο για συνολικά επτά αλλαγές επαγγελματικής καριέρας, ανά 

εργαζόμενο (Education Commission of the States, 1996; Bronte, 1997; Howieson & 

Semple, 2001). 

Τα τελευταία χρόνια η υπερεκπαίδευση (overeducation) σχετίστηκε με τα αίτια της 

ανεργίας. Ένας εργαζόμενος χαρακτηρίζεται ως υπερεκπαιδευμένος ή 

υπερεξιδεικευμένος όταν κατέχει περισσότερα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα, από 

αυτά που η εργασία του απαιτεί (Mehta et al., 2011). Επιπλέον μπορεί να ευθύνεται 

για την ανισονομία αμοιβών μεταξύ εργαζομένων με ίδια τυπικά εκπαιδευτικά 

προσόντα (Ordine, 2011). Η υπερεκπαίδευση είναι αρκετά δύσκολο να εντοπιστεί και 

να μετρηθεί. Το φαινόμενο πλήττει κυρίως τις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες (Tsai, 

2010) αφού σχετίζεται άμεσα με την αύξηση του εκπαιδευτικού επιπέδου των 

λιγότερο εκπαιδευτικά απαιτητικών θέσεων εργασίας. 

                                                
16

 Νόμος 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες 

διατάξεις». (ΦΕΚ Α΄111/8.5.2003). 
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Σύμφωνα με το Διεθνές γραφείο εργασίας
17

, τα χαρακτηριστικά του ανέργου είναι 

ότι δεν εργάζεται, όμως ενδιαφέρεται και είναι άμεσα διαθέσιμος για εργασία. Από 

τον ορισμό συνάγεται ότι ο άνεργος είναι κομμάτι του εργατικού δυναμικού, που 

όμως δεν καταλαμβάνει θέση εργασίας αν και βρίσκεται σε αναζήτησή της. 

Μακροχρόνια άνεργος θεωρείτε όποιος δεν εργάστηκε για διάστημα ίσο ή 

μεγαλύτερο των 12 μηνών. Στον αντίποδα, τα πρόσωπα που δεν καταλαμβάνουν θέση 

εργασίας και δεν βρίσκονται σε αναζήτησή της, χαρακτηρίζονται ως εργασιακά μη 

ενεργοί. Άεργοι θεωρούνται όσοι άνεργοι έχουν ξεπεράσει τα δύο χρόνια σε 

καθεστώς ανεργίας
18

. Με άλλα λόγια, η ανεργία ορίζεται ως το πηλίκο των ανέργων 

μιας περιοχής προς το συνολικό εργατικό δυναμικό. Μπορεί να οριστεί και ως 

ποσοστό του εργατικού δυναμικού μιας περιοχής (Γαλάνης, 2011). 

 

                 
               

                 
     

 

Σύμφωνα με την Καραμεσίνη (2006), η ανεργία μπορεί να κατηγοριοποιηθεί στους 

ακόλουθους τύπους:  

1. Ανεργία τριβής: οφείλεται στην ατελή πληροφόρηση κατά την διαδικασία 

αναζήτησης εργασίας, πράξη που προϋποθέτει την ύπαρξη θέσεων εργασίας. 

2. Διαρθρωτική ανεργία όπως μαρτυρά ο όρος, εμφανίζεται κατά τη διάρκεια 

διαρθρωτικών αλλαγών στο παραγωγικό σύστημα ή από ατέλειες στην αγορά 

εργασίας 

3. Κυκλική ανεργία που οφείλεται στην έλλειψη ζήτησης εργασίας και εμφανίζεται 

ως φυσικό αποτέλεσμα του καπιταλιστικού συστήματος παραγωγής, μιας και 

προβλέπονται αυξομειώσεις στην ζήτηση εργασίας. 

                                                
17

 I.L.O. International Labour Organization (ILO) Resolutions Concerning Economically Active Population, Employment, 

Unemployment and Underemployment Adopted by the 13th International Conference of Labour Statisticians, October 1982, 

para. 

10http://www.ilo.org/Search3/search.do;jsessionid=0AF46152FCAD5229F54FCE73C773140C?searchWhat=definition+unempl

oyment&navigators=&sortby=default&lastDay=0&collection=&offset=0 

18
 I.L.O. International Labour Organization (ILO) Resolutions Concerning Economically Active Population, Employment, 

Unemployment and Underemployment Adopted by the 13th International Conference of Labour Statisticians, October 1982, 

para.10http://www.ilo.org/Search3/search.do;jsessionid=0AF46152FCAD5229F54FCE73C773140C?searchWhat=definition+un

employment&navigators=&sortby=default&lastDay=0&collection=&offset=0 

18
 Πηγή: Bureau of Labor Statistics www.bls.gov 
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4. Ανεργία μακροχρόνιας έλλειψης ζήτησης: η οποία οφείλεται  στην επιβράδυνση 

της οικονομικής μεγέθυνσης του συστήματος. Μακροχρόνια άνεργος θεωρείτε 

κάποιος που έχει ολοκληρώσει 27 εβδομάδες ανεργίας19 και στην  

5. Τεχνολογική ανεργία, που οφείλεται στην υποκατάσταση της ανθρώπινης 

εργασίας από μηχανές. 

 

2.3. Αγορά Εργασίας 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται η έννοια της αγοράς εργασίας, αφού ο όρος κατέχει 

κομβικό ρόλο στα Μοντέλα Μετάβασης
20

 που θα εξεταστούν στα επόμενα κεφάλαια. 

Όπως σχολιάζεται από την Καραμεσίνη (2008), η ερμηνεία της λειτουργίας της 

αγοράς εργασίας αποτελεί το σημείο διάκρισης μεταξύ των διαφόρων ερμηνευτικών 

θεωριών της μετάβασης. 

Ο Ραφαηλίδης (2000) ισχυρίζεται ότι η αγορά εργασίας αποτελεί μια ειδική αγορά 

όπου «…αντί κοινών εμπορευμάτων πωλείται η ικανότητα για εργασία σε τιμές είτε 

ελεύθερα διαμορφούμενες είτε προκαθορισμένε από τις συλλογικές συμβάσεις 

εργασίας» (σελ. 194). Σύμφωνα με τον Καραμεσίνη (2006) «αγορά εργασίας 

ονομάζεται ο «χώρος» στον οποίο συναντώνται οι πωλητές και οι αγοραστές εργατικής 

δύναμης και κατανέμεται η εργασία στις διάφορες παραγωγικές δραστηριότητες»(σελ. 

16). Παρόμοιο ορισμό διδάσκονται και οι μαθητές στα πλαίσια της τυπικής 

εκπαίδευσης όπου το βιβλίο καθηγητή του Σχολικού. Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (Γκιάστας, κ.α. 2007) (, ΣΕΠ από εδώ και πέρα) αναφέρει: «Με 

άλλα λόγια αγορά εργασίας είναι ο «χώρος» μέσα στον οποίο παράγονται αποκτώνται 

διατίθενται κ.α προϊόντα ή υπηρεσίες»(σελ.22). Όσων αφορά την ερμηνεία του όρου 

της αγοράς εργασίας, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο η αγορά εργασίας λειτουργεί, οι 

πιο διαδεδομένες θεωρίες επεξήγησης είναι οι πιο κάτω
21

:  

i) Η νεοκλασική θεωρία: ονομάστηκε η μετεξέλιξη της κλασσικής οικονομικής 

θεωρίας (Smith, Ricardo). Ο Λιάγκουρας (2005) κατατάσσει τις αρχές της στα μέσα 

του 19
ου

 αιώνα
22

. Στη νεοκλασική θεωρία η ανθρώπινη εργασία αντιμετωπίζεται ως 

                                                

 
20 Μετάβασης από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας 
21

 Βλ. και Κουϊμτζή 2006 «Εσωτερική αγορά εργασίας και κατακερματισμός της αγορά εργασίας. Εμπειρική και θεωρητική 

προσέγγιση». Διπλωματική εργασία ΔΠΜΣ στην Οικονομική επιστήμη ΠΑΜΑΚ. Επιβλέπων Θεοδοσίου Ι. Θεσσαλονίκη 

2006 

22
 Επίσης σχολιάζει, ως προς τα κυρίαρχα ρεύματα και τους ιδρυτές της: «Η νεοκλασική σχολή απέχει από το να είναι 

ομοιογενής. Τα δύο βασικά ρεύματα εντός αυτής είναι η προσέγγιση της μερικής ισορροπίας της σχολής του Cambridge με 
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εμπόρευμα, και ως τέτοιο διέπεται από τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης. 

Επίσης, ο Θεοχράκης (2005) προσθέτει πως η νεοκλασική θεωρία «προσπαθεί να 

εξαγάγει γενικούς οικονομικούς νόμους ξεκινώντας από την αρχή του μεθοδολογικού 

ατομικισμού». Σύμφωνα με την αρχή αυτή, όλες οι παράμετροι μεταφράζονται σε 

δεδομένα, με συγκεκριμένα όρια δυνατότητες ανάπτυξης και τάσεις που επιπλέον 

χαρακτηρίζονται από ορθολογική εγωιστική συμπεριφορά (Θεοχαράκης, 2005). 

Συνεπώς όπως σημειώνει η Καραμεσίνη (2006) η κατανομή όλων των οικονομικών 

δεδομένων ακολουθεί το μηχανισμό των τιμών, φτάνοντας σε ένα σημείο ισορροπίας. 

Όμως η νεοκλασική θεωρία δέχεται a priori την αψεγάδιαστη λειτουργία του 

οικονομικού ανταγωνισμού, χωρίς να εξετάζει παρεκκλίσεις στις συμπεριφορές των 

δεδομένων
23

.  

Οι σύγχρονοι νεοκλασικοί οικονομολόγοι προσπαθούν να αντιπαρέλθουν τα 

προβλήματα που δημιουργεί η εμπορευματική προσέγγιση της εργασίας, 

εμπλουτίζοντας με στοιχεία από τη Θεωρία των Παιγνίων και των Οικονομικών της 

Πληροφορίας και της Αβεβαιότητας τις νεότερες εκδόσεις των θεωριών τους 

(Θεοχάρακης, 2005). 

ii) Η αποτυχία της νεοκλασικής θεωρίας να εξηγήσει τα αυξανόμενα ποσοστά 

ανεργίας καθώς και των διακρίσεων λόγω φύλου και εθνικότητας, οδήγησαν στην 

ανάγκη μιας νέας οικονομικής θεωρίας την θεωρία του κατακερματισμού της 

αγοράς εργασίας. Αναπτύχθηκε την δεκαετία του 1960 (Cassim, 2006) και οι ρίζες 

της μπορούν να αποδοθούν στους Mill & Cairnes οι οποίοι, εισάγοντας την έννοια 

των μη ανταγωνιστικών ομάδων υποστήριξαν λόγω συγκεκριμένων θεσμικών και 

άλλων εμποδίων, ότι η αγορά εργασίας δεν χαρακτηρίζεται ομοιογένεια και 

ανταγωνιστικότητα
24

. Παρουσιάζεται δε, διαιρεμένη σε δύο τμήματα ή τομείς: τον 

πρωταρχικό τομέα ή την εσωτερική αγορά εργασίας και την εξωτερική αγορά 

εργασίας. Η εσωτερική αγορά εργασίας, συναντάται συνήθως σε περιβάλλον 

μεγάλων επιχειρήσεων όπου οι συμμετέχοντες σε αυτή είναι ήδη εργαζόμενοι στην 

επιχείρηση και η εξέλιξή τους γίνεται ιεραρχικά. Σε αυτήν απαντώνται «καλές» 

θέσεις εργασίας- υψηλοί μισθοί, ευκαιρίες προαγωγών, κατάρτιση-εκπαίδευση των 

                                                                                                                                       
κύριο εκφραστή της τον (Alfred Marshall, 1842-1924) και η προσέγγιση της γενικής ισορροπίας της σχολής της Λοζάννης από 

την οποία ξεχώρισαν οι[Leon Walras (1834-1910), Vilfredo Pareto(1848-1823)]». 

23
 Στην περίπτωση δηλαδή που θεωρήσουμε ότι η οικονομία είναι ένα παιχνίδι, το νεοκλασικό υπόδειγμα δέχεται ότι όλοι οι 

παίκτες παίζουν με γνώμονα το ατομικό τους συμφέρον, χωρίς να καταπατούν τους θεσπισμένους κανόνες . 

24
 Νωρίτερα ο Clark (1940) εισήγαγε την έννοια του αποτελεσματικού ανταγωνισμού, προκειμένου να αντικαταστήσει το μη 

ρεαλιστικό πρότυπο του τέλειου ανταγωνισμού (Clark 1940, σσ. 241-242) 
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στελεχών από την επιχείρηση (job training) καλύτερες συνθήκες εργασίας και 

σταθερή απασχόληση. 

Αντίθετα η εξωτερική αγορά εργασίας απαντάται κυρίως σε περιβάλλον 

επιχειρήσεων που ακολουθούν τις διακυμάνσεις της αγοράς και αυξομειώνουν το 

εργατικό τους δυναμικό ανάλογα με τη ζήτηση των προϊόντων που παράγουν. 

Επομένως η πλειονότητα των εργαζομένων που συμμετέχουν σε αυτή είναι 

εξωτερικοί συνεργάτες που θα προσλαμβάνονται με συμβάσεις χρόνου και για όσο η 

εργασία τους είναι απαραίτητη. Δεν απολαμβάνουν ιδιαίτερα προνόμια και οι μισθοί 

είναι χαμηλοί συγκριτικά με τους εργαζόμενους που συμμετέχουν στην εσωτερική 

αγορά εργασίας.  

iii) Προεκτείνοντας τη θεωρία του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας 

προέκυψε η θεωρία του δυϊσμού (ή πολλαπλότητας) της αγοράς εργασίας (Reich et 

al, 1973; Γεωργακοπούλου, 1995). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή οι δύο αγορές 

(εσωτερική και εξωτερική) εμφανίζονται σαφώς διαχωρισμένες μεταξύ τους, και 

επισημαίνονται βαθιές κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες μεταξύ τους. Σε ένα 

απλοποιημένο μοντέλο θα τις θεωρούσαμε να κινούνται παράλληλα, χωρίς κανένα 

σημείο κοινό. Αυτός ο διαχωρισμός αναπτύχθηκε για να εξηγήσει το γεγονός ότι 

συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες ήταν «περιορισμένες» στην εξωτερική αγορά 

εργασίας και ώθησε τον Kerr (Kerr, 1980) να εισάγει την έννοια της 

«Βαλκανιοποίησης» της αγοράς εργασίας 
25

. 

iv) Ριζοσπαστική ή (νέο-)Marxιστική θεωρία: Εδώ η αγορά εργασίας σχετίζεται 

άμεσα με τις ευρύτερες σχέσεις εξουσίας και την ταξική διάρθρωση της κοινωνίας 

(Πετρινιώτης, 1989). Σε αντίθεση με τις προηγούμενες θεωρίες, η ριζοσπαστική 

θεωρία προτείνει μια πιο ευρεία ματιά στο πρόβλημα του τρόπου λειτουργίας της 

αγοράς εργασίας, θεωρώντας ότι το υπάρχον οικονομικό σύστημα έχει προεκτάσεις 

σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής. Οι υποστηρικτές της θεωρούν θεμελιώδες 

για την ανάλυση του εργασιακού πλαισίου το έργο του Marx και ιδιαίτερα τον 1
ο
 

τόμο τού κεφαλαίου του (Fine, 2007). Πιστώνουν στον καπιταλιστικό τρόπο 

παραγωγής την δημιουργία και μεγέθυνση κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς και των 

φαινομένων της ανεργίας, ετεροαπασχόλησης και υποαπασχόλησης (Neilson, 2008).  

                                                
25

 Επισημαίνοντας ότι η κινητικότητα των εργαζομένων ανάμεσα στους τομείς της αγοράς εργασίας παρεμποδίζεται από μια 

σειρά θεσμικών εμποδίων ο Kerr πρότεινε ένα μοντέλο με δύο τύπους αγορών: τις δομημένες και τις μη δομημένες αγορές 

εργασίας με αρκετά σημεία σύνδεσης μεταξύ τους 
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Όσοι δε αντιτίθενται στην θεωρία, προβάλουν κυρίως την έλλειψη εφαρμογών της 

(Reich et al., 1973; Dickens & Lang, 1988) θεωρώντας σε μερικές περιπτώσεις (Glen, 

1975) γόνιμη την κριτική της ριζοσπαστικής θεωρίας προς το υπάρχον οικονομικό 

μοντέλο. Κοινό σημείο και των τριών θεωριών είναι η αποδοχή του διαχωρισμού της 

εργασίας σε δύο ή περισσότερα τμήματα. Κάθε θεωρία έχει τα επιχειρήματά καθώς 

και ερευνητικά ευρήματα που την επιβεβαιώνουν. Οι περισσότερες θεωρίες 

στηρίζονται στην αρχή της ύπαρξης υγιεινούς ανταγωνισμού στις αγορές. Στην πράξη 

όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Παράγοντες όπως υπερπροσφορά εργασίας σε κάποιο 

κλάδο, συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις, μονοπωλιακές λογικές, παρακωλύσεις από 

εργοδότες, ευνοϊκές συγκυρίες, έλλειψη ικανοτήτων και φυσικά η τύχη, έχουν ως 

αποτέλεσμα ο μισθός και η απασχόληση να είναι μικρότερα σε σχέση με αυτά του 

πλήρους ανταγωνισμού (Κανελλόπουλος, 2003). Ανεξαρτήτως ερμηνευτικής 

θεωρίας, με ποιο ρεαλιστικό τρόπο τοποθετεί ο Hamermesh (1993) την σχέση μεταξύ 

προσφοράς και ζήτησης εργασίας: «η ζήτηση για εργασία είναι κάθε απόφαση που 

λαμβάνει ένας εργοδότης με αναφορά τους εργαζόμενού στην επιχείρησή του – την 

απασχόλησή τους τις αμοιβές τους και την εκπαίδευσή τους» (σελ. 3).  

 

2.3.1. Αγορά Εργασίας στην Ελλάδας 

Η συγκρότηση αγορά εργασίας στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από την έντονη 

παρέμβαση του κράτους και της πολιτικής (Ευστράτογλου, 2006). Οι παρεμβάσεις 

αυτές δεν κινούνται προς μια κατεύθυνση διευκόλυνσης των βασικών λειτουργιών 

της αγοράς εργασίας, αλλά προς μια κατεύθυνση ελέγχου και αποσπασματικής 

ρύθμισης επιμέρους καταστάσεων. Ακόμα έχουν ως αποτέλεσμα η οικονομία της 

χώρας μας, να προσομοιάζεται καλύτερα με αυτήν των μεσογειακών κρατών, -

συμπέρασμα που υποστηρίζει και ο Beck (2005) - παρά με αυτήν δυτικοευρωπαϊκών 

ή βορειοαμερικανικών χωρών, που ακολουθούν κανόνες σαν αυτούς που με συντομία 

αναφέρθηκαν στην παράγραφο 2.3. 

Επισήμως στην Ελλάδα θεωρείται από τις κρατικές αρχές ότι συμμετέχουν στην 

αγορά εργασίας όλοι οι απασχολούμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας στον 

ιδιωτικό τομέα της οικονομίας (Πατινιώτης, 2007). Δηλαδή μένουν εκτός από τον 

υπολογισμό οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα οι αυτοαπασχολούμενοι, ιδιαίτερα 
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υψηλό ποσοστό για την χώρα μας, καθώς και οι αγρότες
26

. Επίσης, όσοι βρίσκονται 

μέσα στην αγορά εργασίας δουλεύουν με ιδιαίτερα εντατικούς ρυθμούς όπως 

υποστηρίζει ο Πετράκης (2010). Σχετικά με τους κανόνες ένταξης οι Δεδουσόπουλος 

κ.α. (1993) υποστηρίζουν ότι τα μέλη των οικογενειών με αρχηγό μισθωτό 

εντάσσονται στην (ελληνική) αγορά εργασίας ως μισθωτοί ή άνεργοι, ενώ τα μέλη 

των οικογενειών με αρχηγό εργοδότη ή αυτοαπασχολούμενο εντάσσονται στην αγορά 

εργασίας στην ίδια θέση ή ως συμβοηθούντα μέλη. Δευτερεύοντος τα μέλη 

οικογενειών με αρχηγό αυτοαπασχολούμενο εντάσσονται στην αγορά εργασίας και 

ως άνεργοι. Οι περισσότερες μελέτες που εξετάζουν τη σύνδεση εκπαίδευσης και 

ελληνικής αγοράς εργασίας, περιορίζονται στην εξέταση των χρόνων εκπαίδευσης, ή 

ακαδημαϊκών προσόντων, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τη διαφορετικότητα των 

τμημάτων (Livanos et al., 2010). Στην ελληνική αγορά εργασίας παρατηρούνται 

φαινόμενα ανισοκατανομής μισθών μεταξύ ατόμων διαφορετικού φύλου, στην ίδια 

θέση εργασίας (Lampousaki,. 2008), όπως και μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών 

κλάδων. (Livanos et al., 2010) 

Χαρακτηριστικό δεδομένο για την σχέση ανώτατης εκπαίδευσης και αγοράς 

εργασίας αποτελεί η έκθεση για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα
27

. Η Ελλάδα 

κατέχει την 46
η
 θέση στον τομέα  της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Higher 

Education and Training) και την 126
η
 στον τομέα της αποτελεσματικότητας της 

αγοράς εργασίας (Labor market efficiency) σε σύνολο 142 χωρών. Το εύρημα αυτό 

συμπορεύεται με τα ποσοστά ανεργίας των πτυχιούχων, που θεωρούνται υψηλά
28

 . 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείτε αύξηση της ζήτησης στη Ελλάδα για 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι λόγοι είναι κυρίως οικονομικοί, μιας και η ελληνική 

κοινωνία είναι πεπεισμένη για τις καλύτερες ευκαιρίες σταδιοδρομίας και 

εισοδημάτων που προσφέρει ένας ακαδημαϊκός τίτλος σπουδών. Παρόλα αυτά κατά 

την επιλογή κλάδου σπουδών λαμβάνουν χώρα φαινόμενα κοινωνικού διαχωρισμού 

(Sianou &Tsiplakides, 2011) 

Περισσότερο ευνοημένοι εμφανίζονται οι κλάδοι των πολυτεχνικών σχολών και 

των σχετικών με την επιστήμη των υπολογιστών (Livanos, 2010). Σε ιδιαίτερα 

δυσμενή θέση θεωρούνται οι κλάδοι που δεν έχουν μόνο άμεση σχέση με την 
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 Βλ. και Παράρτημα Ι 

27
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οικονομία, που χαρακτηρίζεται από αύξηση του τομέα παροχής υπηρεσιών και 

ταυτόχρονη συρρίκνωση του δημοσίου τομέα (Livanos et al., 2010). 

Σε γενικές γραμμές παρατηρείται έλλειψη μελετών σχετικά με τις δυνητικές 

επιλογές των αποφοίτων των ακαδημαϊκών τμημάτων, όπως και συνέχειας των 

εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων που ενεργούνται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το 

αποτέλεσμα και των δύο παραγόντων είναι η μη αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού, καθώς δεν μπορεί να βρεθεί κατάλληλο σημείο τομής με την αγορά 

εργασίας αντίστοιχων απόφοιτων. Από την επιλογή ακόμη του κλάδου σπουδών, 

παρατηρούνται φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ οι περισσότεροι μελετητές 

συμφωνούν στην ιδιαιτερότητα της ελληνικής αγοράς εργασίας σε κάθε κλάδο 

σπουδών (Saiti & Prokopiadoy, 2008; Sianou-Kyrgiou & Tsiplakides, 2009). Επίσης 

έχει παραμεληθεί η εσωτερική αγορά εργασίας των πανεπιστημιακών χώρων, με τη 

μορφή ελαστικής απασχόλησης κατά τη διάρκεια των σπουδών, που όπως 

υποστηρίζουν οι (Mihail & Karailiopoulou, 2005) θα δρούσε ως προπαρασκευαστικό 

στάδιο για την είσοδο των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. 

Επίσης υπάρχουν αρκετές έρευνες ιδιωτικών συμφερόντων, που συνήθως 

επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους. Η έρευνα του ALBA 

Graduate Business School (ALBA, 2011) προβλέπει στασιμότητα της αγοράς 

εργασίας στη χώρα μας στη προσέλκυση και επιλογή νέων στελεχών και 

επικεντρώνεται σε στελέχη ανθρώπινου δυναμικού. Η έρευνα της Adecco για τα 

κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας (Adecco, 2011) την διάθεση 

των εργαζομένων να προχωρήσουν σε προσωπικές θυσίες, χρόνου και αμοιβών, 

προκειμένου να εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα της επιχείρησης στην οποία 

εργάζονται και κατά επέκταση τη σταθερότητα της δικής τους εργασίας. Τέλος, η 

έρευνα της Manpower (2010) με τίτλο «Έρευνα για την Έλλειψη Ταλέντων 2010» 

διαπιστώνει ασυμφωνία ανάμεσα στις δεξιότητες που κατέχουν οι υποψήφιοι 

εργαζόμενοι και σε αυτές που ζητούν οι εργοδότες, με αποτέλεσμα την αύξηση της 

ανεργίας. 

3. Μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας 

 

Όπως έχουμε δει, η σχέση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας είναι πολυεπίπεδη 

(Baby & Laflamme, 1993). Οι θεωρίες που αναπτύχθηκαν για να εξηγήσουν το 
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φαινόμενο της μετάβασης, ανήκουν κυρίως είτε στο επίπεδο των οικονομικών είτε 

στο επίπεδο των κοινωνιολογικών επιστημών. Η ανάγκη που ώθησε τη δημιουργία 

των περισσότερων θεωρητικών σχημάτων, ήταν η επεξήγηση του φαινομένου της 

μαζικής αεργίας που δεν προέβλεπε η κλασική οικονομική θεώρηση.  

Οι οικονομικές θεωρίες εστιάζουν περισσότερο στην σχέση του ατόμου με το 

περιβάλλον του, θεωρώντας τις προσωπικές επιλογές υπεύθυνες για την μεταβατική 

πορεία του ατόμου, ενώ οι κοινωνιολογικές θεωρίες αποδίδουν μεγαλύτερη βαρύτητα 

στους δομικούς παράγοντες και τις κοινωνικές δομές
29

. Στην παρούσα εργασία θα 

ασχοληθούμε με τις πρώτες, ακλουθώντας κατά την παρουσίαση των οικονομικών 

θεωριών, τη δομή της εργασίας « Η απορρόφηση των πτυχιούχων Πανεπιστημίου 

στην αγορά εργασίας» (Καραμεσίνη, 2008). Οι θεωρίες της μετάβασης αφορούν σε 

μεγαλύτερα ποσοστά τους νέους, μιας και αυτή η κοινωνική ομάδα κυρίως 

εμπλέκεται στη διαδικασία της μετάβαση, προσπαθώντας να εισέλθουν στην αγορά 

εργασίας. Οι περισσότερες από τις θεωρίες αυτές, προσπαθούν να απαντήσουν σε 

ερωτήματα σχετικά με την ύπαρξη ανέργων, τον τρόπο σύνδεσης των πεδίων της 

εκπαίδευσης και της εργασίας τους όρους με τους οποίους πραγματώνεται η 

μετάβαση από τα διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας καθώς και στο 

τρόπο λειτουργίας του ισοζυγίου εκπαίδευσης/μισθών. Ο Δημητρόπουλος (2002) 

αναφέρει ότι μια ομαλή επαγγελματική σταδιοδρομία ξεκινάει από την οργάνωση 

ενός σχετικού πλάνου, ενός σχεδίου που θα αξιοποιήσει τα προσόντα του 

μελλοντικού επαγγελματία, αφήνοντας όσων δυνατό λιγότερες επιλογές στην τύχη. 

Πότε όμως τελειώνει η εκπαίδευση και αρχίζει η επαγγελματική σταδιοδρομία; Με 

άλλα λόγια, ποια είναι τα όρια της μετάβασης; Η μετάβαση από την κατάσταση της 

εκπαίδευσης (ανεξαρτήτως βαθμίδας) στην κατάσταση του εργαζομένου, ούτε 

ξεκάθαρο όριο ούτε συγκεκριμένη διάρκεια έχει και εξαρτάται από τις ειδικές τοπικές 

συνθήκες. Αυτό μαρτυρά και ορισμός του ΟΟΣΑ (1996) όπου τα όρια παραμένουν 

αδιευκρίνιστα: «ένας χρήσιμος τρόπος για να καθοριστεί αρχικώς η μετάβαση από την 

εκπαίδευση στην εργασία από την πλήρη στην σχεδόν αμελητέα συμμετοχή στην 

εκπαίδευση και από αμελητέα σε υψηλή δραστηριότητα στην αγορά εργασίας» (σελ 

117). Αναντίρρητα όμως, αυξήθηκαν οι εναλλακτικές επιλογές των νέο-εισερχόμενων 

στην αγορά εργασίας. Αν τα εναλλακτικά τερματικά σημεία της πορείας μετάβασης 
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 Για μια ενδελεχή επισκόπηση των κοινωνιολογικών θεωριών της διαδικασίας της μετάβασης βλ: P. Rudd, “From Socialization 

to Post modernity: A Review of Theoretical Perspectives on the School-to-Work Transition”, 1997, Journal of Education and 

Work 
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παλιότερα ήταν η εργασιακή σταθερότητα, η ανεργία ή η εργασιακή αδρανοποίηση, 

μετά τη δεκαετία του ’80 προστέθηκαν διαφόρων τύπων επιλογές, όπως  η συνέχιση 

της εκπαίδευσης μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής και εργασιακής κατάρτισης, 

ευέλικτες μορφές εργασίας όπως η μερική ή ορισμένου χρόνου απασχόληση, 

προγράμματα μαθητείας κ.ά. 

Στην Παράγραφο 2.1 αναφέρθηκε ότι η πορεία των εργαζομένων μετά την 

βιομηχανική επανάσταση άλλαξε ριζικά. Πλέον πριν από την είσοδο στην αγορά 

εργασίας προηγείται ένα τουλάχιστον στάδιο τυπικής εκπαίδευσης. Παράλληλα 

έκαναν την εμφάνιση τους οι έννοιες της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία 

(school-to-work transition) ή –γενικότερα– από την εκπαίδευση στην εργασία 

(education-to-work transition). Σχηματικά το μοντέλο σύνδεσης εργασίας 

εκπαίδευσης είχε την απλή μορφή γραμμικής σχέσης. Οι εκπαιδευόμενοι, 

τελειώνοντας κάποια βαθμίδα εκπαίδευσης, έβρισκαν, μια θέση εργασίας ,θεωρητικά 

ανάλογη των τυπικών τους προσόντων.  

Το ερώτημα που τίθεται όσων αφορά την εκπαίδευση του αυριανού εργαζομένου, 

είναι αν υπάρχει οικονομικός λόγος, ώστε κάποιος να αποδώσει χρόνο, κόπο και 

χρήμα στην εκπαίδευσή του, με σκοπό να αποκτήσει πλεονέκτημα κατά την είσοδό 

του στην αγορά εργασίας απέναντι στους άλλους υποψήφιους εργαζόμενους. Ο 

Mincer (1974), στο θεμελιώδες για τα οικονομικά της εργασίας έργο του «Schooling, 

Experience and Earnings» προτείνει την κλασική συνάρτηση αμοιβών, που 

παραμένει ως σήμερα η βάση ανάλυσης προσδιορισμού των σχέσεων εκπαίδευσης 

και εργασίας από την πλειονότητα των οικονομολόγων μελετητών παρόλη την 

κριτική που της έχει ασκηθεί (Glewwe, 1991; Bjorklund & Kjellstrom, 2002; Ileanu 

& Tanasoiu, 2008; Meghir & Rivkin, 2010; Schweri et al., 2011): 

 

 

lnYs = b0 + b1S + b2T + b3T
2 
+ θiDl+ u

 

Όπου:  

Υ = αμοιβές ενός ατόμου με S χρόνια εκπαίδευσης,  

Τ= έτη εμπειρίας, 

b0 = αμοιβές με μηδενικά χρόνια εκπαίδευσης, 
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Dl= ψευδομεταβλητές, οι οποίες απεικονίζουν παράγοντες όπως το επάγγελμα, ο 

κλάδος οικονομικής δραστηριότητας, η γεωγραφική περιοχή, η φυλή, το φύλο, 

u: γνωστός στατιστικός όρος σφάλματος (Κανελλόπουλος, 2003).  

Από την συνάρτηση αμοιβών του Mincer φαίνεται ότι ο καθοριστικός παράγοντας 

είναι τα έτη εργασιακής εμπειρίας και ότι τα έτη εκπαίδευσης αυξάνουν γραμμικά τις 

οικονομικές απολαβές.  

Από στοιχεία του ΟΟΣΑ
30

 γίνεται φανερό ότι σε όλη την υφήλιο η εικόνα είναι 

περίπου η ίδια, μέχρι και το 2008 οι περισσότερο εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι 

απολαμβάνουν και μεγαλύτερες αμοιβές, μειώνοντας ταυτόχρονα τα ποσοστά και 

διαστήματα ανεργίας. Τη χρονιά αυτή, αρχίζουν να διαφαίνονται τα πρώτα σημάδια 

της σημερινής γενικευμένης οικονομικής κρίσης. Όμως η επίδραση που ασκεί η 

εκπαίδευση ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα και το επίπεδο μόρφωσης. Επίσης οι 

αμοιβές των περισσότερων εκπαιδευμένων δεν αυξάνουν γραμμικά με τα έτη 

εκπαίδευσης, όπως και δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο μοναδικός λόγος της 

διαφοράς στο εισόδημα μεταξύ ειδικευμένων και ανειδίκευτων εργαζομένων είναι η 

εκπαίδευση. Καθώς, όπως τονίζει η έκθεση, πέρα από τις διαφορές στις μέσες 

αποδοχές ανά εκπαιδευτικό επίπεδο, η απόκλιση των αποδοχών μεταξύ των ατόμων 

με το ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης ποικίλλει από χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα, σε 

ορισμένες χώρες όπως το Βέλγιο, η Γαλλία, το Λουξεμβούργο και η Ουγγαρία, 

ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσης ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνει 

λιγότερα από το μισό της διαμέσου των αποδοχών είναι σχετικά μικρός.  

Τα τελευταία τριάντα χρόνια η πορεία μετάβασης έχει διαφοροποιηθεί (Brennan et 

al., 1995). Με την αλλαγή του εργασιακού-εκπαιδευτικού τοπίου, την εισαγωγή νέων 

όρων όπως η απασχολισημότητα και η ευέλικτη εργασία, την συνεχή επανακατάρτιση 

και την δια βίου εκπαίδευση οπότε και οι εργαζόμενοι χρειάζεται να επανέλθουν σε 

κάποια βαθμίδα της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα η επαναφορά σε κάποια στιγμή της 

επαγγελματικής πορείας του εργαζομένου στην εκπαίδευση, κατά τα τελευταία 

χρόνια έγινε επιτακτική ανάγκη. Ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στην αλλαγή 

αυτή; 

Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός, οδήγησε στην πεποίθηση ότι η απόκτηση επιπλέον 

προσόντων θα αυξήσει τις πιθανότητες κατάληψης μιας καλύτερης θέσης εργασίας. 

                                                
30 Βλ. σχετικούς πίνακες στο http://www.oecd-ilibrary.org/employment/employment-and-labour-markets-key-tables-from-

oecd_20752342 
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Το χαρακτηριστικό αυτό φαινόμενο έλαβε μεγαλύτερες διαστάσεις λόγω της μεγάλη 

αύξηση της ανεργίας, που ήρθε ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε 

τη δεκαετία του 1970. Συνεπαγωγικά ακολούθησαν η επιβράδυνση της οικονομικής 

μεγέθυνσης και του ρυθμού αύξησης της απασχόλησης. Δηλωτικό της κατάστασης 

αυτής είναι το γεγονός ότι οι νεότερες γενιές εργαζομένων εισέρχονται στην αγορά 

εργασίας με χειρότερους οικονομικούς όρους από ότι οι παλαιότερες, αν και οι 

νεοεισερχόμενοι εργαζόμενοι είναι λιγότεροι σε απόλυτο αριθμό (Καραμεσίνη, 

2008). H επέκταση των διαφόρων μορφών προσωρινής εργασίας, επιβλήθηκε ως 

αποτέλεσμα της αναζήτησης ευελιξίας από τις επιχειρήσεις, με σκοπό την πιο εύκολη 

προσαρμογή του προσωπικού στις διακυμάνσεις του ύψους της παραγωγής. 

Η τεχνολογική εξέλιξη που δημιούργησε την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση των 

εργαζομένων στα νέα τεχνολογικά συστήματα που η εργασία τους απαιτεί. Η ίδια 

αιτία οδήγησε και στην αύξηση των παρεχόμενων πληροφοριών. Αυτός ο παράγοντας 

αυξήθηκε σημαντικά παράλληλα με την διεύρυνση των διαδικτυακών τεχνολογιών, 

που έκαναν εφικτή την παγκόσμια γρήγορη σύνδεση. Η επεξεργασία τους απαιτεί 

τόσο εκπαίδευση στις τεχνολογίες απόκτησής τους, όσο και σε δεξιότητες που 

σχετίζονται με την αποκωδικοποίηση καθώς και την επεξεργασία τους. Οι 

εργαζόμενοι χρειάστηκε να αποκτήσουν τις αντίστοιχες ικανότητες, γνώσεις και 

δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να κάνουν την καλύτερη δυνατή επιλογή, είτε προς 

όφελος της θέσης εργασίας τους, είτε για προσωπικό όφελος. Όπως χαρακτηριστικά 

επισημαίνει ο Λιανός (2005) η απόκτηση γνώσεων και ειδίκευσης είναι χρήσιμα για 

την οικονομία και το άτομο όταν αντιστοιχούν στις υπάρχουσες ανάγκες  

Στο ίδιο κλίμα κινείτε και ένα γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από έκθεση του 

ETF (2007). Ανεξαρτήτως του εκπαιδευτικού συστήματος που η κάθε χώρα 

δημιουργεί, η αβεβαιότητα στην δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και οι δυσκολίες 

στην πρόβλεψη των αναγκών της αγοράς εργασίας, θα οδηγούν προς την 

ελαστικοποίηση και την πρόληψη απαιτήσεων. Η αβεβαιότητα αυτή θα οδηγήσει στη 

δημιουργία εκπαιδευτικών συστημάτων που θα έχουν την δυνατότητα να 

διαχειρίζονται το μεγάλο αυτό ποσοστό της αβεβαιότητας  

Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνεπικουρούν στην διαμόρφωση ενός καινούργιου 

εργασιακού σκηνικού. Το εργασιακό συμβόλαιο επαναδιαπραγματεύεται, μιας και 

έννοιες όπως η ασφάλεια εργασιακή (job security) και η αμοιβαία «αφοσίωση» 

(loyalty) εργοδότη-εργοδοτούμενου, δίνουν τη θέση τους περισσότερο βραχείας 



[28] 

 

διάρκειας έννοιες που βασίζονται κυρίως στην οικονομική ανταλλαγή, ενώ το άτομο 

αναζητά μόνο του αξίες στην σύγχρονη κάτω από συνθήκες κινδύνου αγορά εργασίας 

(risky labour market). Οι εργαζόμενοι καλούνται να υιοθετήσουν διαφορετικές 

στάσεις και συμπεριφορές προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. 

 

3.1 Θεωρίες σύζευξης εκπαίδευσης-αγοράς εργασίας 

 

3.1.1 Θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου 

Ο όρος ανθρώπινο κεφάλαιο περιλαμβάνει όλα τα επίκτητα στοιχεία με τα οποία ο 

εργαζόμενος αποκτά ικανότητες για την καλή και αποδοτική εκτέλεση της εργασίας. 

Τα επίκτητα αυτά στοιχεία είναι: η μόρφωση και οι γνώσεις που έχει πάρει από το 

σχολείο, η ειδίκευση που μπορεί να αποκτήσει με διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης 

ή με την πείρα από την εργασία του, η καλή φυσική κατάσταση κ.λ.π. Η απόκτηση 

αυτών των στοιχείων θεωρείται μεγάλης σημασίας επένδυση. Το αποτέλεσμα αυτής 

της επένδυσης σε χρήμα και χρόνο καλούμαι ανθρώπινο κεφάλαιο (Λιανός, 2005)  

Η πλέον γνωστή και επικρατούσα προσέγγιση είναι αυτή του «Ανθρώπινου 

κεφαλαίου», με εμπνευστή τον Adam Smith, ο οποίος ήταν ο πρώτος που την 

περιέγραψε στο έργο του «Πλούτο των εθνών» το 1776. O Adam Smith χώρισε το 

κεφάλαιο σε τέσσερεις τύπους: 1) χρήσιμα μηχανήματα, εργαλεία του εμπορίου 2) 

κτίρια ως μέσω δημιουργίας εσόδων 3) γη και βέλτιστες χρήσεις της και σε σχέση με 

το ανθρώπινο κεφάλαιο που τη χαρακτήρισε ως εξής: 4) «της αποκτώμενες και 

χρήσιμες ικανότητες όλων των κατοίκων ή των μελών της κοινωνίας. Η απόκτηση 

τέτοιων ταλέντων, από τη διατήρηση του αγοραστή κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης, της μελέτης του, ή μαθητείας, συνεπάγεται ένα κόστος, που αποτελεί 

πάγιο κεφάλαιο εμφανιζόμενο σε αυτόν. Αυτά τα ταλέντα, αποτελούν κομμάτι της 

περιουσίας του και συνεπαγωγικά της κοινωνίας στην οποία ανήκει. Η βελτίωση των 

δεξιοτήτων ενός εργάτη, μπορεί να παραλληλιστεί με μια μηχανή ή εργαλείο που 

βελτιώνει και αναβαθμίζει την εργασία και του οποίου (του εργαλείου) η βελτίωση 

έχει κάποιο κόστος. Κόστος που το ισοσκελίζει όμως με κέρδος». 

Η θεωρία αυτή «ξεχάστηκε», μέχρι τα μέσα περίπου του 1950. Η ανάγκη που 

έσπρωξε τους οικονομολόγους να την ξαναθυμηθούν, πήγαζε από την προσπάθεια να 

ερμηνεύσουν τις διαφορές στην εξέλιξη του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης μεταξύ 
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των χωρών από περίοδο σε περίοδο. Συγκεκριμένα έπρεπε να ερμηνεύσουν την 

αύξηση του συνολικού παραγόμενου προϊόντος κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων 

μεταπολεμικών δεκαετιών, σημαντικά ταχύτερα σε σχέση με τον αριθμό των 

απασχολούμενων και την συσσώρευση μέσων παραγωγής. Η εξήγηση που δόθηκε 

ήταν η αύξηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, δηλαδή η αύξηση των γνώσεων και 

δεξιοτήτων των εργαζομένων, που είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής, 

χωρίς την συμβολή του υλικού κεφαλαίου. Ακόμη, αυξάνεται η αποτελεσματικότητα 

της εργασίας καθώς και το κοινωνικό γόητρο των εργαζομένων. 

Σήμερα υποστηρίζεται ότι το υπόβαθρο της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου 

συστηματοποιήθηκε και εμπειρικά στις αρχές της δεκαετίας του 60, ενώ αρκετοί 

μελετητές υποστηρίζουν ότι, πρωτοδιατυπώθηκε από τον Becker (1964). Σύμφωνα με 

την προσέγγιση αυτή, τα άτομα επιλέγουν την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο 

μέσω των σπουδών τους, σε οποιαδήποτε βαθμίδα της εκπαίδευσης, προσδοκώντας 

σε μελλοντικά οφέλη, που μεταφράζονται σε υψηλότερους μισθούς (και συντάξεις), 

καλύτερες θέσεις εργασίας καθώς και ευχαρίστηση από την εργασία τους, καλύτερο 

εργασιακό περιβάλλον κ.τ.λ. Η ίδια θεωρία προβλέπει σε επίπεδο κοινωνίας, αύξηση 

της ανταγωνιστικότητας και της κινητικότητας, ομαλότερη προσαρμογή των ατόμων 

στο κοινωνικό σύνολο, μείωση της φτώχειας λόγω αύξησης του βιοτικού επιπέδου 

και συμβολή μέσω της φορολογίας των πολιτών στην κρατική μέριμνα. Τα άτομα 

επενδύουν στην εκπαίδευσή τους, προσδοκώντας μελλοντικά οικονομικά οφέλη από 

αυτήν, όπως είδαμε και στο κεφάλαιο της εργασίας. Η θεωρία του ανθρώπινου 

κεφαλαίου προβλέπει ότι οι μισθοί αυξάνουν ανάλογα με τη δυσκολία και το κόστος 

εκμάθησης μια τέχνης δεδομένου ότι με την ηλικία αυξάνει η διάρκεια της 

εργασιακής εμπειρίας. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που θα αποκτήσει μέσω της 

εκπαίδευσης, αποτελούν το προσωπικό παραγωγικό ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο 

θα εξαργυρωθεί από την αγορά εργασίας, αφού αναμένεται να αυξήσει την 

παραγωγικότητά του. Το εισόδημα του εργαζομένου, από τη στιγμή και μετά που δεν 

κατέχει μέσα παραγωγής, θεωρείται ως απόδοση του ανθρώπινου κεφαλαίου. 

Στην προσέγγιση αυτή, υποστηρίζεται ότι η εκπαίδευση αυξάνει τις γνώσεις και 

την παραγωγικότητα των ατόμων και συμβάλλει στην ανάπτυξη και τη διάχυση των 

νέων τεχνολογιών. Για το λόγο αυτό τα άτομα επιδιώκουν και οι κοινωνίες 

χρηματοδοτούν το σχηματισμό ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω της εκπαίδευσης. Ας 

σημειώσουμε εδώ μια σημαντική διαφορά από το υλικό κεφάλαιο, το οποίο μπορεί να 



[30] 

 

πωληθεί το ίδιο, ενώ το ανθρώπινο μόνο να ενοικιαστεί για κάποιο χρονικό διάστημα. 

Σήμερα έχουμε την τάση να πιστεύουμε ότι η δουλεμπορία έχει καταργηθεί. Αυτό 

ισχύει όσων αφορά τις επίσημες αγορές και πρακτικές. Αυτό που τους ξεχωρίζει από 

τις αγορές ανθρώπων που εμφανίστηκαν ιστορικά, είναι ότι η αμοιβή για τους 

δούλους δεν υπήρχε (Λιανός, 2005). 

Οι πρώτες αντιδράσεις εναντίον της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου, έκαναν 

την εμφάνισή τους στα τέλη της δεκαετία του 1960. Αμφισβητήθηκε καταρχάς η 

πεποίθηση ότι η επέκταση της εκπαίδευσης θα εξάλειφε όλα τα υπόλοιπα δεινά του 

σύγχρονου καπιταλισμού. Και όπως αποδείχθηκε στην πράξη τις επόμενες δεκαετίες, 

ιδιαίτερα αυτή του 1970, η εκπαίδευση δεν μπόρεσε να τραβήξει την οικονομία ούτε 

από το αδιέξοδο της κοινωνικής ανισότητας, ούτε της αύξησης της φτώχιας όπως 

προέβλεπαν οι υποστηρικτές της 
31

 σε επίπεδο κοινωνίας, αν και σε ατομικό επίπεδο 

η θεωρία δείχνει να ευσταθεί.  

Την ίδια χρονική περίοδο, αναδύθηκαν οι έννοιες της αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου και του κόστους των εκπαιδευτικών μονάδων, όπως αυτή της 

δια βίου μάθησης. Οι δύο αυτές εισηγήσεις χρειάστηκαν ώστε να διαλευκανθεί και να 

αιτιολογηθεί η απόκλιση της εικόνας που εμφάνιζαν κυρίως οι οικονομίες των 

αναπτυγμένων χωρών που υιοθέτησαν τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου, από 

την υποσχόμενη εικόνα. Κριτική ασκήθηκε στη σύνδεση εκπαίδευσης-

παραγωγικότητας, κυρίως από τους υποστηρικτές της «Θεωρίας του Φίλτρου» και 

«Παραγωγικότητας και Αμοιβών», των οποίων οι θέσεις αναλύονται σε επόμενες 

παραγράφους.  

Παρόλα αυτά από τα μέχρι στιγμής δεδομένα άλλων ερευνητών επιβεβαιώνεται η 

θεωρία του ανθρωπίνου κεφαλαίου, τόσο για την Ελλάδα (Κανελλόπουλος, 1986; 

Ψαχαρόπουλος, 1999), για την Ε.Ε (Martins & Pereira, 2003) όσο και παγκόσμια 

(Harmon et al., 2001). Ωστόσο όπως αναφέρει ο Psacharopoylos (1987) είναι αφελές 

να υποθέτουμε ότι ολόκληρη η οικονομική διαφορά στην μισθοδοσία μεταξύ 

διαδοχικών επιπέδων εκπαίδευσης οφείλεται μόνο στην εκπαίδευση. 

 

3.1.2 Θεωρία του Φίλτρου 
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Η θεωρία του φίλτρου πήρε το όνομα της από την τάση της εκπαίδευσης στα 

σύγχρονα κράτη να «φιλτράρει» τους εκπαιδευόμενους ανάλογα με την κοινωνική 

τους προέλευση, αποδίδοντάς τους με ανάλογο τρόπο σε αντίστοιχες θέσεις εργασίας. 

Ουσιώδες σημείο της θεωρίας είναι η στάση ότι η εκπαίδευση δεν συμβάλλει στην 

αύξηση της παραγωγικότητας, αν και έχει θετική συμβολή μακροχρόνια στο 

εισόδημα των εκπαιδευομένων. Οι υποστηρικτές της θεωρίας αυτής, πιστεύουν ότι η 

εκπαίδευση πιστοποιεί απλώς την απόκτηση συγκεκριμένων προσόντων, τα οποία σε 

περίπτωση που αποτελούν ζητούμενα από την αγορά εργασίας, αυξάνουν τη τιμή 

μίσθωσης του κατόχου τους. Με άλλα λόγια τα εκπαιδευόμενα άτομα είναι πιο 

παραγωγικά στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία, επειδή έχουν την έμφυτη 

ικανότητα να μαθαίνουν νέες γνώσεις, την προθυμία να συνεργάζονται τηρώντας 

συγκεκριμένους κανόνες και προθεσμίες και την τάση να υιοθετούν ευκολότερα 

καινοτομίες στις δραστηριότητές τους, παρά επειδή απέκτησαν γνώσεις και 

δεξιότητες στην εκπαίδευσή τους (Κανελλόπουλος, 2003). 

Πρόβλημα εντοπίζεται και στην πολιτική των ίσων ευκαιριών. Τα τυπικά 

προσόντα είναι αυτό ακριβώς που μαρτυρά ο ορισμός τους: τυπική δείκτες, κοινώς 

αποδεκτοί καθώς και θεωρούμενοι ως αξιόπιστοι. Η διαδικασία πρόσληψης 

«φιλτράρει» τους υποψηφίους βασιζόμενη σε αυτά ακριβώς τα προσόντα. Το λεπτό 

σημείο που αφήνεται να εννοηθεί, είναι ότι πρόσβαση σε προσόντα με υψηλότερα 

κριτήρια (πανεπιστήμια με υψηλά δίδακτρα, συμμετοχή σε σεμινάρια επί πληρωμή, 

παντός είδους πιστοποιητικά) δεν μπορούν να αποκτηθούν από τον καθένα. Τα 

προσόντα αυτά είναι το σήμα κατατεθέν μιας συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων, που 

προορίζεται τόσο για την απόκτησή τους, όσο και για την κατάληψη των 

επαγγελματικών θέσεων στις οποίες αυτά οδηγούν. Λειτουργούν δηλαδή σαν ένα 

κλειστό ανακυκλικό σύστημα.  

Συμπερασματικά, η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου και η θεωρία του 

φιλτραρίσματος, δείχνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Αμφότερες προτείνουν την 

επένδυση στην εκπαίδευση, προβλέποντας μελλοντικά αύξηση στις απολαβές, 

οικονομικές και άλλες. Η διαφοροποίηση τους έγκειται στο γεγονός ότι η θεωρία του 

φίλτρου δεν δέχεται την εκπαίδευση ως παράγοντα αύξησης της παραγωγικότητας, 

αλλά μόνο ως παράγοντα αύξησης των οικονομικών απολαβών.  

Ένας έμμεσος έλεγχος της θεωρίας του φίλτρου προέρχεται από τις μελέτες που 

προσπάθησαν να εκτιμήσουν την επίδραση της (προϋπάρχουσας) ικανότητας στις 
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αμοιβές. Είναι φανερό ότι, εάν η ικανότητα, μετρούμενη με δείκτες νοημοσύνης 

(I.Q), ασκούσε κυρίαρχη επίδραση στις αμοιβές και ταυτόχρονα εξουδετέρωνε αυτόν 

της εκπαίδευσης, τότε δεν θα υπήρχε οικονομική απόδοση της εκπαίδευσης, όπως 

προβλέπει η θεωρία ανθρώπινου κεφαλαίου, απλώς θα λειτουργούσε σαν φίλτρο. Οι 

σχετικές ωστόσο έρευνες , προσθέτοντας στην εξίσωση αμοιβών του Mincer δείκτες 

νοημοσύνης (Griliches, 1997) ή εκτιμώντας την για άτομα της ίδιας νοημοσύνης, 

δηλαδή για μονοζυγωτικά δίδυμα (Ashentefler & Krunger, 1994; Ashenfelter & 

Rouse, 1998). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αποδόσεις της εκπαίδευσης 

παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες και οι διαφορές εισοδημάτων δεν οφείλονταν σε 

διαφορές στη νοημοσύνη. Ευρήματα που δεν είναι εύκολα συμβατά με τη θεωρία του 

φίλτρου.  

Ένας άλλος έλεγχος της θεωρίας του φίλτρου στηρίζεται στη διαφορά ζήτησης της 

εκπαίδευσης μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων και των μισθωτών. Για τους πρώτους, 

επειδή δεν χρειαζόταν να πείσουν τους ανύπαρκτους εργοδότες τους, η εκπαίδευση 

τους δεν λειτουργεί ως φίλτρο (εκτός εάν υποθέσουμε ότι λειτουργεί έτσι έναντι των 

πελατών τους), ενώ για τους δεύτερους, επειδή πρέπει να πείσουν τους μελλοντικούς 

τους εργοδότες για τις ικανότητές τους, η εκπαίδευση πιθανότερο λειτουργεί ως 

φίλτρο.  

Όπως έχει παρατηρηθεί στις ΗΠΑ, οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν λιγότερη 

εκπαίδευση από τους μισθωτούς (Wolpin, 1977) ενώ όσοι έχουν σπουδάσει είναι 

περισσότερο σταθεροί εργαζόμενοι (Weiss, 1988). Ευρήματα συμβατά με την ασθενή 

εκδοχή της υπόθεσης φίλτρου αλλά και υποστηρικτικά της θεωρίας ανθρώπινου 

κεφαλαίου. 

Η εκπαίδευση εκτός από τον παιδαγωγικό και γενικότερα αναπτυξιακό χαρακτήρα 

που έχει, βοηθά και στο βιοπορισμό δια μέσου της αμοιβής. Συνεπώς η απόκτηση 

επαγγελματικών προσόντων, δεξιοτήτων και κυρίως δικαιωμάτων αποτελούν 

ζητούμενα του εκπαιδευόμενου.  

3.1.3 Θεωρία της κινητικότητας (Occupational mobility) 

Η «θεωρία της κινητικότητας» αναφέρεται στην κινητικότητα ενός εργαζομένου ή 

μιας ομάδας εργαζομένων με σκοπό την αναρρίχηση τους σε υψηλότερα στρώματα 

του κοινωνικοοικονομικού χώρου
32

. Η θεωρία αυτή αναπτύχθηκε ώστε να καλύψει 
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την ανάγκη μετακίνησης του ανθρώπινου δυναμικού-κεφαλαίου από πλεονάζουσες 

σε ελλειμματικές περιοχές. Η μετακίνηση νοείται κυρίως μεταξύ διαφορετικών 

αντικειμένων εργασίας καθώς και κοινωνικοοικονομικού επιπέδου (upward and 

downwoard occupational mobility), έχει όμως και συνιστώσα που συνεπάγεται την 

γεωγραφική μετακίνηση (π.χ. οικονομικοί μετανάστες). 

Οι πρώτες αναφορές στην «αναγκαστική» μετακίνηση παραγωγικών πόρων 

υπάρχουν στο έργο του Joseph A. Schumpeter, («Business Cycles», 1939) όπως 

υποστηρίζουν και οι Moscarini & Thomsson (2007). Επειδή ως πόρος λογίζεται και 

το ανθρώπινο κεφάλαιο (βλ. Παράγραφο 3.1.1), η θεωρία αυτή αγκάλιασε και 

προέκτεινε τη θεωρία του ανθρωπίνου κεφαλαίου (Rosen, 1972; Sicherman & Galor, 

1990; Καραμεσίνη, 2008). 

Η θεωρία της κινητικότητας προτείνει ότι οι υπέρ-εκπαιδευμένοι (overeducated) 

εργαζόμενοι εμφανίζουν μεγαλύτερη ανοδική επαγγελματική κινητικότητα, ενώ οι 

λιγότερο εκπαιδευμένοι μικρότερη. Κατ’ επέκταση αυτό οδηγεί σε υψηλή αύξηση 

των κερδών των υπέρ-εκπαιδευμένων εργαζομένων και μικρότερη αύξηση των 

αμοιβών των λιγότερο εκπαιδευμένων. Επιπλέον οι περισσότερο εκπαιδευμένοι 

εργαζόμενοι είναι επιρρεπέστεροι στην επαγγελματική παροδικότητα, έχουν δηλαδή 

περισσότερες πιθανότητες να αφήσουν την παρούσα τους θέση εργασίας και να 

διεκδικήσουν μια καλύτερη. Συνακόλουθα οι εργοδότες έχουν λιγότερα κίνητρα για 

να επενδύσουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο των περισσότερο εκπαιδευμένων 

εργαζομένων τους. Συνεπώς η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας των υπέρ-

εκπαιδευμένων εργαζόμενων μέσα από κάποια θέση εργασίας, στοιχείο απαραίτητο 

για την επαγγελματική τους εξέλιξη, θα πρέπει να γίνεται μέσα από θέσεις κατώτερες 

των προσόντων τους, με λιγότερα μέσα και χαμηλότερους μισθούς από αυτούς που 

αντιπροσωπεύει το επίπεδο γνώσεών τους. 

 

 

3.1.4 Θεωρία αναζήτησης εργασίας 

Απαρχές της θεωρίας αυτής εντοπίζονται στον Stiegler (1962). Το 2010 η ομάδα των 

Diamond, Mortensen, Pissarides βραβεύτηκε με το Νόμπελ οικονομικών για την 

τελευταία έκδοση της θεωρίας αυτής προσπαθώντας να μοντελοποιήσουν την 

προσφορά και τη ζήτηση της εργασίας. Η θεωρία αυτή εξηγεί πότε ένας εργαζόμενος 
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θα πρέπει να δεχθεί μια θέση εργασίας. Άλλη μια πτυχή της θεωρίας ασχολείται με το 

χρόνο που χρειάζεται ένας εργαζόμενος ώστε να βρει την επόμενη και φυσικά 

καλύτερη επαγγελματική θέση.  

Αναλύοντας το πρόβλημα των αναζητούντων εργασία ξεκινάμε από την παρούσα 

εργασιακή τους κατάσταση. Στην περίπτωση που είναι νεοεισερχόμενοι στην αγορά 

εργασίας, ή άνεργοι εκτός από το ότι δε γνωρίζουν πού βρίσκονται οι δυνητικοί 

εργοδότες (Mortensen, 1970), θα πρέπει να δαπανήσουν σημαντικό μερίδιο χρόνου 

για να τους εντοπίσουν. Θα πρέπει δηλαδή να λύσουν και το πρόβλημα της 

απόκτησης πληροφοριών για την αγορά εργασίας και να διαχειριστούν το χρόνο τους 

παραγωγικά. 

Στην περίπτωση των ανέργων, τα άτομα αυτά πιθανών να έχουν κάποια 

εισοδήματα που δεν έχουν σχέση με την εργασία τους (π.χ ενοίκια από ακίνητα που 

έχει στην κατοχή του) ή του δίνονται ακριβώς επειδή δεν εργάζεται (επίδομα 

ανεργίας), ενώ έχουν και περισσότερο ελεύθερο χρόνο, στον οποίο αποδίδουν κάποια 

θετική αξία επομένως ο εν δυνάμει εργαζόμενος, δεν θα αποδεχτεί οποιαδήποτε 

εργασία, εάν δεν ικανοποιεί ένα κατώτατο όριο μισθού (μισθός επιφύλαξης). Επειδή 

ο μισθός επιφύλαξης είναι πάντοτε μικρότερος από αυτόν που αντιστοιχεί στο 

επίπεδο προσόντων του εργαζομένου, σχεδόν όλα τα άτομα που βρίσκουν δουλειά 

αμείβονται λιγότερο από αυτό που αντιστοιχεί στα προσόντα τους. Αυτό είναι το 

κόστος της ατελούς πληροφόρησης, που μπορεί να μειωθεί μόνο με τη βελτίωσή της. 

Επίσης, όσο πιο ατελής είναι η πληροφόρηση τόσο μεγαλύτερα είναι τα διαστήματα 

αναζήτησης εργασίας. Άρα τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων σε σχέση με 

τις μεγαλύτερες ηλικίες εξηγούνται από τη μικρότερη εμπειρία τους στην αναζήτηση 

εργασίας (Καραμεσίνη, 2008). Στην περίπτωση εργαζομένων, ατόμων που κατέχουν 

ήδη μια θέση εργασίας, η πληροφόρηση για την αγορά εργασίας είναι πιο 

ολοκληρωμένη. Η εμπειρία τους από την αναζήτηση εργασίας μειώνει το κόστος σε 

χρόνο και σε πόρους από ενδεχόμενη νέας αναζήτησης μιας βελτιωμένης θέσης 

εργασίας. 

Τέλος, οι επιχειρήσεις που θέλουν να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας, θα 

λάβουν υπόψη τους ότι η αναζήτηση εργαζομένων έχει κόστος. Μπορεί για 

παράδειγμα να πρέπει να πληρώσει η επιχείρηση για την δημοσίευση των αγγελιών ή 

να απασχολήσει υπαλλήλους για να αξιολογήσουν το βιογραφικό των υποψηφίων ή 

να τους πάρουν συνέντευξη. Επιπλέον δεν είναι όλοι οι εργαζόμενοι εξίσου 
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κατάλληλοι για όλες τις δουλειές, ούτε όλες οι δουλειές εξίσου επιθυμητές από όλους 

τους εργαζομένους. 

Από τα παραπάνω βγαίνει το συμπέρασμα ότι, οι δυνητικά εργαζόμενοι θα μπουν 

στη διαδικασία εύρεσης εργασίας (αν είναι άνεργοι) ή επόμενης και καλύτερης 

εργασίας (αν ήδη εργάζονται), μόνο αν το προσδοκώμενο όφελος από την επόμενη 

εργασία τους είναι μεγαλύτερο από το προσδοκώμενο όφελος από την παραμονή τους 

στην τωρινή εργασία ή ανεργία. Από την άλλη οι επιχειρήσεις θα προσφέρουν θέσεις 

εργασίας, μόνο αν κρίνουν ότι το όφελος από την πρόσληψη ενός επιπλέον 

εργαζομένου θα ξεπεράσει το κόστος από τη διαδικασία εύρεσης του εργαζομένου 

αυτού. 

 

3.1.5. Θεωρία της σύζευξης μέσω ανακύκλησης 

Στο μοντέλο του Jovanovic (1979) η παραγωγικότητα του εργαζομένου καθορίζεται 

από μια κανονική γκαουσιανή
33

 κατανομή. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του 

στην εργασία, μέσω της διαδικασίας παραγωγής ο εργαζόμενος μαθαίνει και 

αξιολογεί την επιλογή του. Αυτό γίνεται με δύο τρόπους: πρώτον παρατηρώντας το 

αποτέλεσμα της εργασίας του και χρησιμοποιώντας ασυναίσθητα ίσως τον κανόνα 

του Baye 
34

 Δεύτερων δημιουργώντας καταπίστευμα εμπειρίας, οπότε σε περίπτωση 

εμφάνισης μιας καινούργιας εργασιακής ευκαιρίας, μπορεί να την αξιολογήσει με 

βάση τις εμπειρίες που έχει αποκομίσει, και σε μέλλοντα χρόνο να αποφασίσει αν θα 

παραμείνει στην παρούσα εργασιακή του κατάσταση ή όχι.  

Στη περίπτωση που αποφασίσει να αναζητήσει καινούργια εργασία, ο εργαζόμενος 

θα πρέπει διαχειριστεί το χρόνο του, ώστε να αυξήσει το ανθρώπινο κεφάλαιό του και 

ταυτόχρονα να ψάξει για εργασία, που όπως είδαμε απαιτεί σπατάλη σημαντικού 

ποσού χρόνου. 

3.1.6.Θεωρία του εργασιακού ανταγωνισμού 

Η θεωρία του εργασιακού ανταγωνισμού αναπτύχθηκε από τον Thurow (1975) και 

αφορούσε την αγορά εργασίας των ΗΠΑ. Στη σελίδα 12 κάνει ξεκάθαρη τη θέση του 

σε σχέση με τις προηγούμενες οικονομικές θεωρίες: «από την στιγμή που είναι 

παράνομο να πουλάς ανθρώπινο κεφάλαιο., η αγορά εργασίας είναι μια αγορά 

                                                
33 Σε σχήμα καμπάνας 
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 Στη θεωρία πιθανοτήτων ο κανόνας αυτός συνδέει μια συνεχή μεταβλητή με την αντίστροφή του,  



[36] 

 

ενοικίασης και όχι πωλήσεων. Η μέτρηση των αποδοχών (τιμές μίσθωσης του 

ανθρώπινου κεφαλαίου) είναι πολύ πιο ακριβής από την μέτρηση του ανθρώπινου 

πλούτου […..] ο ανθρώπινος πλούτος εκτιμάται καλύτερα αν κεφαλαιοποιήσουμε τις 

τιμές μίσθωσης του ανθρώπινου κεφαλαίου».  

Στις σελίδες 77-78 υποστηρίζει ότι η πλειοψηφία των δεξιοτήτων που απαιτούνται 

για μια εργασία, μαθαίνονται από τους εργαζόμενους επί του πρακτέου. Αυτό που 

έχει σημασία για τον εργοδότη είναι πόσο γρήγορα μπορεί ο εργαζόμενος να 

απορροφήσει καινούργιες τεχνικές (κατάρτιση), ώστε να μειωθεί το κόστος 

εκπαίδευσής του.  

Η βασική εκπαίδευση είναι ένας δείκτης «Βιομηχανικής Πειθαρχίας» υποστηρίζει 

ο συγγραφέας στην σελίδα 88. Έχοντας περάσει από την εκπαιδευτική διαδικασία ο 

εργαζόμενος έχει αποδείξει την ικανότητά του να εμφανίζεται στην ώρα του, μα 

υπακούει σε εντολές, να αναλαμβάνει δυσάρεστες εργασίες και να τηρεί ορισμένους 

κανόνες ομαδικής-κοινωνικής συμπεριφοράς, χαρακτηριστικά θεμελιώδους σημασίας 

για την εργασιακή διαδικασία. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι που θα δώσουν 

προτεραιότητα σε κάποιον άνεργο έναντι κάποιου άλλου, διότι θα ελαχιστοποιούν το 

κόστος εκπαίδευσης/κατάρτισής τους. Το ίδιο υποστηρίζει και ο Weiss (1995). 

Ο Thurow (1985) υποστηρίζει ότι όσο πιο υψηλό το επίπεδο 

μόρφωσης/κατάρτισης, τόσο αυξάνονται οι ευκαιρίες απασχόλησης. Με βάση το 

επίπεδο εκπαίδευσης οι άνεργοι ομαδοποιούνται σε κατηγορίες ανάλογα με τα 

προσόντα και τις θέσεις που διεκδικούν, σχηματίζοντας ουρές αναμονής. Αφού όμως 

οι περισσότερες γνώσεις προέρχονται μέσω της εργασίας, οι έχοντες κάποια εμπειρία 

απασχόλησης πλεονεκτούν έναντι των νέο-εισερχόμενων που δεν έχουν καμία, και 

που είναι πιο επιρρεπείς στην ανεργία λόγω αυτής τους της έλλειψης. 

 

3.1.7. Θεωρίες κατάτμησης της αγοράς εργασίας 

Την θεωρία αυτή την περιγράψαμε συνοπτικά στην παράγραφο 3.2. εδώ μας 

ενδιαφέρει πως συνδέεται με την εκπαίδευση. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, όπως η 

αγορά εργασίας χωρίζεται σε δύο (ή περισσότερους) τομείς, το ίδιο συμβαίνει με τα 

κριτήρια πρόσληψης που απαιτεί ο κάθε τομέας.  

Στον πρωταρχικό τομέα αγοράς εργασίας οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν μια 

διαρθρωμένη εσωτερική αγορά εργασίας, προσφέροντας. Αυτό σημαίνει ότι τα 
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σημεία εισόδου σε αυτήν είναι περιορισμένα,  καθώς και ότι βασικό κριτήριο τόσο 

για την είσοδο όσο και την ανέλιξη σε αυτές είναι η παλαιότητα στην επιχείρηση. Οι 

νεοεισερχόμενοι σε τέτοιες αγορές προσλαμβάνονται ως εκπαιδευόμενοι σε 

κατώτερες θέσεις, παρόλο που μπορεί τα προσόντα τους να υπερκαλύπτουν τις 

ανάγκες της πρώτης θέσης εργασίας τους (overqualified). Εδώ εντοπίζεται και ένα 

βασικό πρόβλημα. Οι overqualified εργαζόμενοι ενδέχεται να παραμείνουν αρκετό 

καιρό σε κατώτερες μισθολογικά και ιεραρχικά θέσεις, ή ακόμη και να 

καταλαμβάνουν θέσεις της εξωτερικής αγοράς εργασίας. Και στις δύο περιπτώσεις το 

αποτέλεσμα είναι η αργή τους επαγγελματική εξέλιξη που μπορεί να τους οδηγήσει 

στην αναζήτηση άλλης θέσης εργασίας. Ενδέχεται στα ενδιάμεσα διαστήματα της 

αναζήτησης νέας θέσης οι εργαζόμενοι να μένουν άνεργοι. 

Αφού περάσουν ένα χρονικό διάστημα σε αυτή, θα προαχθούν ενδοεταιρικά, ενώ 

μικρό θα είναι το ποσοστό των εξωτερικών συνεργατών της επιχείρησης που θα 

έχουν να ανταγωνιστούν, ιδιαίτερα όσο προχωρούν σε υψηλότερες θέσεις στην 

ιεραρχία. Ο λόγος είναι σχετικά απλός, το κόστος των δαπανών για πρόσληψη και 

κατάρτιση στην παραγωγικών διαδικασία εξωτερικών συνεργατών είναι υψηλότερο 

από το κόστος προώθησης κάποιου υπάλληλου από την κατώτερη βαθμίδα στην 

επόμενη.  

Η θεωρία της κατάτμησης της αγορά εργασίας μας δείχνει και ένα άλλο πρόσωπο 

της κινητικότητας. Σε αυτό το μοντέλο η κινητικότητα των εργαζομένων, ιδιαίτερα 

των νέων για τους οποίους προβλέπεται αυξημένη σε σχέση με τους παλαιότερους 

που εμφανίζονται εξασφαλισμένοι στις θέσεις εργασίας τους, εμφανίζεται ως μια 

ατέλεια του συστήματος να απορροφήσει ποιοτικούς αλλά όχι έμπειρους 

εργαζόμενους ή να τους υπό-απασχολεί σε θέσεις εργασίας κατώτερες των 

προσόντων τους. 

Το φαινόμενο της υπό-απασχόλησης χωρίς να κατονομάζεται, συναντάτε στις  

λεγόμενες ελαστικές μορφές απασχόλησης και τα λεγόμενα προγράμματα απόκτησης 

επαγγελματικής εμπειρίας, που χρησιμοποιούνται ευρέως τα τελευταία χρόνια και 

που προτάθηκαν ως αντίδοτο στην ανεργία των νέων.  

 

3.1.8.Θεωρία διαρθρωτικής ανεργίας και εκπαιδευτικό σύστημα 
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Κατά τον Hicks (1932) η ανεργία οφείλεται στην εκπαιδευτική διάρθρωση του 

εργατικού δυναμικού, δηλαδή την διαφορά εκπαιδευτικού επιπέδου των 

εργαζομένων, καθώς και συνεπακόλουθων αυτής όπως η χαμηλή παραγωγικότητα 

συγκεκριμένων ομάδων, μεταβιβάζοντας ουσιαστικά την ευθύνη της ανεργίας στους 

ίδιους τους ανέργους.  

Ο Marshall αναγνωρίζει ανάμεσα σε άλλα αίτια της ανεργίας τον τύπο που 

προέρχεται από μεταβολές στη διάρθρωση της ζήτησης προϊόντων που με την σειρά 

τους προκαλούν συνεχείς προσαρμογές στην επαγγελματική σύνθεση των 

εργαζομένων. Στο πλαίσιο της οικονομικής θεωρίας, η διαρθρωτική ανεργία 

θεωρείται ένα είδος ανεργίας που αποδίδεται είτε στις ατέλειες λειτουργίας της 

αγοράς είτε στην αναντιστοιχία των γνώσεων, ειδικεύσεων και δεξιοτήτων του 

εργατικού δυναμικού με τις ανάγκες του παραγωγικού συστήματος και τις απαιτήσεις 

των θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο της δεύτερης εκδοχής για τη διαρθρωτική ανεργία, 

η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργατικού δυναμικού ορισμένων 

γνώσεων, ειδικεύσεων και δεξιοτήτων μπορεί να είναι ποσοτική ή/και ποιοτική και 

μπορεί να εξαλειφθεί αφενός μέσω της μείωσης των μισθών στα επαγγέλματα 

χαμηλής ζήτησης και της ανύψωσής τους σε αυτά υψηλής ζήτησης, αφετέρου μέσω 

της (διαρκούς) προσαρμογής του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης στις 

(εκάστοτε) ανάγκες του παραγωγικού συστήματος. 

Η δεύτερη αυτή εκδοχή της διαρθρωτικής ανεργίας αποτελεί σήμερα την κυρίαρχη 

άποψη στους διεθνείς οργανισμούς για τις δυσκολίες ένταξης των νέων στην αγορά 

εργασίας. Η άποψη αυτή ενοχοποιεί το εκπαιδευτικό σύστημα για την ανεργία των 

νέων και προτείνει για την αντιμετώπισή της την προσαρμογή των κατευθύνσεων της 

εκπαίδευσης, του χαρακτήρα και περιεχομένου των σπουδών στις απαιτήσεις της 

οικονομίας και των επιχειρήσεων. Τα μειονεκτήματα αυτής της άποψης είναι τα εξής: 

(α) παραβλέπει το ρόλο της μακροοικονομικής συγκυρίας και του ρυθμού 

μεγέθυνσης στην ικανότητα της οικονομίας να απορροφά το νεοεισερχόμενο στην 

αγορά εργασίας εργατικό δυναμικό, (β) αποκλείει το ενδεχόμενο η αναντιστοιχία 

μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας να οφείλεται στην αδυναμία του 

παραγωγικού συστήματος να απορροφήσει ένα καλά εκπαιδευμένο εργατικό 

δυναμικό, (γ) δεν αναγνωρίζει την κοινωνικά αναγκαία αυτονομία του εκπαιδευτικού 

σε σχέση με το παραγωγικό σύστημα λόγω του ευρύτερου κοινωνικού ρόλου της 

εκπαίδευσης. 
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3.3. Μετάβαση από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Αγοράς εργασίας 

Η παρούσα έρευνα εστιάζει στη μετάβαση των αποφοίτων από την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Όπως είδαμε στην προηγούμενη παράγραφο η 

έννοια της μετάβασης δεν έχει συγκεκριμένα όρια. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση 

των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Schuetze & Slowey, 2002; Leathwood 

& O'Connell, 2003; Osborne et al., 2004; Lindber, 2007). Ωστόσο οι περισσότεροι 

ορισμοί θεωρούν τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση ως τη πορεία 

των εκπαιδευομένων, μεταξύ του τέλους των σπουδών και της πρόσβασης σε 

σταθερή απασχόληση (Καραμεσίνη, 2008).  

Όπως επιβεβαιώνουν στοιχεία του ΟΟΣΑ (OECD, 1999; 2000) στην κοινωνία της 

γνώσης (UNESCO, 2005) οι συνθήκες ένταξης από το πανεπιστήμιο στην αγορά 

εργασίας έχουν αλλάξει. Παλαιότερα όταν ο αριθμός των πτυχιούχων ήταν μικρός σε 

σχέση με το συνολικό ανθρώπινο δυναμικό, η ανάλυση αναγκών της κοινωνίας 

περιοριζόταν στην πρόβλεψη του αριθμού των πτυχιούχων για την κάλυψη των 

θέσεων εργασίας. Η εικόνα αυτή διαφοροποιήθηκε, αρχικά με την εισροή πολύ 

μεγαλύτερου αριθμού ατόμων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Woolf, 1999). Η εισροή 

αυτή οδήγησε σε αύξηση των ποσοστών της ανεργίας των πτυχιούχων και μάλιστα 

ανισομερώς ανάμεσα στις διάφορες ομάδες πτυχιούχων (Αθανασούλη, 2009). 

Οι ραγδαίες και ριζικές αλλαγές που σημειώνονται στην Ευρώπη κυρίως από τη 

δεκαετία του ’80 στην αγορά εργασίας και εξακολουθούν να αποτελούν βασικά 

χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας του 21
ου

 αιώνα, προκαλούν κυριολεκτικά 

«σεισμό» στην έννοια και στο περιεχόμενο της καριέρας γενικά, και των αποφοίτων 

του Πανεπιστημίου ειδικότερα (careerquake), στο χώρο της εργασίας αλλά και στη 

φύση της εργασίας per se
35

. Οι αλλαγές αυτές συνδέονται κυρίως με (Καρασαββίδου 

2011): 

1) Τη Νέα Τεχνολογία – ιδίως την Τεχνολογία της Πληροφόρησης και της 

Επικοινωνίας (ICT), αλλά και τη χρήση νέων τεχνολογιών στη γραμμή 

παραγωγής. 

2) Την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας με κύριο χαρακτηριστικό τη 

συγκέντρωση, ενδυνάμωση και διεθνοποίηση του κεφαλαίου.  
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 όπως περιγράφει εκτενώς οι Jeremy Rifkin στο «τέλος της εργασίας», αλλά και οι Λυμπεράκης – Μουρίκης στο «η αθόρυβη 

επανάσταση». 
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3) Τις ιδιωτικοποιήσεις (ως πρακτική και ως ιδεολογία) και τη συρρίκνωση του 

Κοινωνικού Κράτους  

4) Την εξασθένιση των εργατικών συνδικάτων  

5) Τη διαρκή αναδιάρθρωση της δομής των επιχειρήσεων και της οργάνωσης 

της παραγωγής της εργασίας.  

6) Τη διεύρυνση του τομέα των υπηρεσιών και την ενίσχυση του ρόλου των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  

7) Την εντατικοποίηση της γνώσης και την αυξανόμενη σημασία της δια βίου 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης («Κοινωνίες της Γνώσης»).  

8) Την εισαγωγή των νέων ευέλικτων μορφών απασχόλησης.  

9) Την ανεργία, η οποία θεωρείται σημαντικό πρόβλημα στον τομέα της 

απασχόλησης και απειλή της κοινωνικής συνοχής των σύγχρονων κοινωνιών. 

Συνεπώς, ο ορισμός που δεχτήκαμε στην πρώτη παράγραφο, παρουσιάζεται 

αδύναμος, αφού όπως είδαμε η έννοια της σταθερής απασχόλησης έχει μεταβληθεί. 

Για το λόγο αυτό, κάποιο συγγραφείς (Vernieres, 1997; Eckert, 2001) θεωρούν ότι η 

σταθερότητα της απασχόλησης αποδεικνύεται όχι με τη σύμβαση μιας σταθερής 

σχέσης εργασίας, αλλά με τη συνεχόμενη απασχόληση η οποία δίνει πρόσβαση σε 

διαρκή ροή εισοδήματος, ανεξάρτητα από τον τύπο της απασχόλησης. Ο παράγοντας 

που βαραίνει σε αυτή τη θεώρηση είναι η σταθεροποίηση στην απασχόληση και όχι η 

απόκτηση σταθερής εργασίας (Καραμεσίνη, 2008). 

Η πλειοψηφία των ερευνητικών ευρημάτων παραδέχεται ότι οι εργαζόμενοι με 

υψηλότερα ακαδημαϊκά προσόντα, απολαμβάνουν καλύτερες θέσεις εργασίας και 

υψηλότερους μισθούς (Siphambe, 2000; Long, 2002; Boulder, 2006; Kelly et al., 

2010; Carles & Arnup, 2011) ενισχύοντας την θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου
36

. 

Το προφανές συμπέρασμα, ότι οι εκπαιδευόμενοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

επιλέγουν την ακαδημαϊκή οδό προσβλέποντας σε ένα καλύτερο επαγγελματικό 

μέλλον, δεν απαντάει στο πώς αυτό κατακτάται, όπως και στο αν αρκεί η εκπαίδευση 

για κάτι τέτοιο. Ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση φαινομένων μαζικής ανεργίας 

πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ακόμη και του καινοφανούς φαινομένου της 
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 Βλ παράγραφο 3.3.1 
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υπερεκπαίδευσης
37

, έγινε αντιληπτό ότι η διαδικασία της μετάβασης στην αγορά 

εργασίας έπαψε να έχει γραμμική μορφή.  

Από το 1996 άρχισε να χρησιμοποιείτε με μεγαλύτερη συχνότητα ο όρος της Δια 

Βίου Μάθησης μετά την έκθεση του ΟΟΣΑ «Δια Βίου Μάθηση για Όλους». Ο όρος 

ήταν γνωστός από τις πρώτες δεκαετίες του 20
ου

 αιώνα, ωστόσο θεωρήθηκε ως μια 

διέξοδος, με αρκετά πεδία εφαρμογών, των φαινομένων της ανεργίας  και της 

κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων.
38

Από την επίσημη ιστοσελίδα για την ευρωπαϊκή 

νομοθεσία 
39

 προβάλλεται ακριβώς αυτό: Η δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της γνώσης, στην 

οποία εντάσσονται απόλυτα οι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με γνώμονα την κοινωνία της γνώσης και την 

ανταγωνιστική λειτουργία της στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας 

κρίνεται αναγκαία η εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλού επιπέδου
40

. Κάθε κράτος 

μέλος της ΕΕ χαράσσει τη δική του εκπαιδευτική πολιτική, αλλά όλα τα κράτη μαζί 

θέτουν κοινούς στόχους και ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές. Σαν απόρροια της 

μοναδικής για κάθε κράτος εκπαιδευτικής πολιτικής ,δημιουργούνται ιδιαίτερες για 

κάθε κράτος συνθήκες ένταξης των αποφοίτων τους στην αγορά εργασίας. Συνεπώς, 

εκτός από τους προαναφερθέντες, οι παράγοντες που προβάλλονται ως σημαντικοί 

στην απόκτηση μιας επαγγελματικής θέσης ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα μελέτης 

καθώς και τη θέση απασχόλησης. Για αυτό το λόγο πολύ μελετητές στρέφουν το 

ενδιαφέρον τους στις διαδικασίες και τους μηχανισμούς μετάβασης που επικρατούν 

στις κοινωνίες τον οποίων και οι ίδιοι είναι μέλη. Η Berggren (2011) σημειώνει ότι 

τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα
41

, προτιμώνται εργαζόμενοι από 

αναγνωρισμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Από την έρευνά της προκύπτει επίσης ότι 

οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα έχουν περισσότερες πιθανότητες να 

απασχοληθούν σε θέση εργασίας απόλυτα σχετική με το αντικείμενο των σπουδών 

τους, από ότι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Προσθέτει επίσης ότι στο δημόσιο 

τομέα το οικογενειακό και εθνολογικό υπόβαθρο δεν έχει σημαίνοντα ρόλο στην 
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 Βλ. παράγραφο 2.2.1 

38
 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με επίδραση της Δια Βίου Μάθησης καθώς και της κριτικής που της ασκήθηκε σε 

κοινωνικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, βλ και το άρθρο των Κουλαουζίδη και Κουτρούκη «Η απεριόριστη μάθηση των 

περιορισμένων πόρων: το διακύβευμα της δια βίου μάθησης στην εποχή της οικονομικής κρίσης» που παρουσιάστηκε  στο 

συνέδριο «Δια βίου μάθηση: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις» στο ΠΑ.ΜΑΚ. 2010 και στο http://llc2011.uom.gr/index_conf.html  

39
 http://europa.eu/legislation_summaries/index_el.htm 

40
 http://europa.eu/pol/educ/index_el.htm 

41
 Η εργασία αναφέρεται στην αγορά εργασίας της Σουηδίας 
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επιλογή υποψήφιων εργαζομένων, ενώ βρέθηκε αμελητέα συσχέτιση για τον ιδιωτικό 

τομέα. Το τελευταίο συμπέρασμα έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα των 

Argentin & Triventi, (2011) όπου στην έρευνα
42

 τους το οικογενειακό υπόβαθρο δίνει 

σαφείς διαφορές ανάμεσα στους υποψηφίους εργαζομένους. Σε διαφορετικού τύπου 

οικονομίες (Wang & Lowe, 2011) η ευθύνη για την κατάληψη μιας θέσης εργασίας 

εμφανίζεται να βαραίνει εξολοκλήρου τους υποψήφιους εργαζόμενους. Οι 

κοινωνιολογικοί παράγοντες σχεδόν εξαλείφονται και προβάλλονται η αυτογνωσία 

και άλλες soft skils. Άλλες μελέτες εστιάζουν στην καθοδήγηση και τον 

επαγγελματικό προσανατολισμό, ως παράγοντες για ομαλότερη μετάβαση στην 

αγορά εργασίας Maaloe (1994)
43

, OECD (2002)
44

. 

 

3.4 Η μετάβαση από την Εκπαίδευση στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα 

Όπως τονίστηκε στην προηγούμενη παράγραφο, οι θεωρίες μετάβασης προσπαθούν 

να δώσουν απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα και κυρίως την εμφάνιση της ανεργία. 

Στην Ελλάδα το φαινόμενο της ανεργίας παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις, με 

τα ποσοστά της ανεργίας να ξεπερνούν το 18% 
45

. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ηλικία στην οποία αποκτούν επαγγελματική 

εμπειρία οι νέοι. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας
46

 η 

συντριπτική πλειοψηφία (ποσοστό άνω του 80%) αποκτά εργασιακή εμπειρία μετά το 

25
ο
 έτος της ηλικίας του. Συγκεκριμένα για τους απόφοιτου της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, παρατηρείτε οριακή πλειοψηφία των απόφοιτων της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης να έχει δηλώσει ότι απέκτησε εργασιακή εμπειρία κατά τη διάρκεια των 

προπτυχιακών τους σπουδών. Σε αυτό το ποσοστό συμμετέχουν και οι απόφοιτοι των 

Α.Τ.Ε.Ι. καθώς και τμημάτων Α.Ε.Ι. στα οποία η πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια 

του πτυχίου τους είναι υποχρεωτική, οπότε και δεν συγχέεται με την απόκτηση 

επαγγελματικής εμπειρίας από άλλες πηγές. 

Ένα επιπλέον στοιχείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι το χρονικό διάστημα 

μέσα στο οποίο οι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατέλαβαν την πρώτη 
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 Η εργασία αναφέρεται στην αγορά εργασίας της Ιταλίας 
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 Η εργασία αναφέρεται στην αγορά εργασίας της Δανίας 
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 Η εργασία αναφέρεται στην αγορά εργασίας της Νορβηγίας 

45
 Βλ. και Παράρτημα ΙΙ 

46
 Βλ. και Παράρτημα ΙΙ 
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τους θέση εργασίας
47,48

. Με ποσοστό άνω του 30%, οι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης δήλωσαν ότι βρήκαν την πρώτη τους εργασία μετά ή μέσα στον τέταρτο 

χρόνο από την αποφοίτησή τους. Τα αμέσως μεγαλύτερα ποσοστά συγκεντρώνουν 

αυτοί που βρήκαν την πρώτη τους εργασία μέσα στον πρώτο χρόνο από την 

αποφοίτησή τους και αυτοί που δηλώνουν ότι δεν έχουν εργαστεί ακόμη. Η 

ενημέρωση σχετικά με την αγορά εργασίας και την συμβουλευτική επαγγελματικού 

προσανατολισμού των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, βαρύνει τα γραφεία 

διασύνδεσης των Ιδρυμάτων
49

. Τα αποτελέσματα διαφόρων ερευνών (ΟΕΠΕΚ, 2007; 

ΕΚΕΠ, 1999), ανέδειξαν προβληματική την ενημέρωση των αποφοίτων της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εστιάζοντας σε δύο κύριους λόγους που σχετίζονται με 

την αναποτελεσματικότητα του επαγγελματικού προσανατολισμού : 

i. Ελλιπής ενημέρωση για σπουδές και μεταλυκειακή εκπαίδευση 

ii. Ελλιπής ενημέρωση για την αγορά εργασίας 

Σε έρευνα της Pricewaterhouse Coopers 
50

 τονίζεται η αυτή η ελλιπής βοήθεια του 

επαγγελματικού προσανατολισμού από το υπάρχον σύστημα: μόνο το 6,7%
51

 του 

δείγματος δήλωσε ότι βοηθήθηκε πολύ ή πάρα πολύ, ενώ συντριπτικά υψηλότερα 

ήταν τα ποσοστά των ξεκάθαρα αρνητικών απαντήσεων. 

Παρόλα αυτά άλλο εύρημα της ίδιας έρευνας δείχνει πως σε συντριπτικό ποσοστό 

(74,8%) οι νέοι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην 

Ελλάδα, έχουν σπουδάσει αυτό που ήθελαν  

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν οι παράγοντες που επηρέασαν την επιλογή της 

κύριας επαγγελματικής απασχόλησης. Από τα αποτελέσματα της έρευνας συνάγεται 

ότι καθοριστικοί παράγοντες για την επιλογή εργασίας αποτελούν η προσφορά 

εργασίας και οι προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Επιπλέον, οι νέοι εργαζόμενοι 

παρουσιάζονται συμβιβασμένοι με την πραγματικότητα που παρουσιάζει η σύγχρονη 

αγορά εργασίας, αποδεχόμενοι τα μέτρια ως χαμηλά επίπεδα αμοιβών τους, αφού οι 

οικονομικές απολαβές αποτελούν τον λιγότερο δημοφιλή παράγοντα επιλογής 

εργασίας. Επίσης, η εύρεση εργασίας για την οποία υπάρχει κατάλληλο εκπαιδευτικό 
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 Σύμφωνα με τον ορισμό της έρευνας: Πρώτη σημαντική εργασία: Η πρώτη εργασία διάρκειας, τουλάχιστον, 3 μηνών που 

άρχισε μετά την ολοκλήρωση των σπουδών στην τυπική εκπαίδευση.  
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 Βλ. και Παράρτημα ΙΙ 
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 Βλ. και ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.4 http://www.epeaek.gr/epeaek/el/a_2_1_2_2_4.html  

50
Pricewaterhouse Coopers Xρόνος διεξαγωγής 01.03.2008-19.03.2008 ανάκτηση από: 

http://www.pwc.com/gr/en/surveys/dreams-and-reality.jhtml 

51
 Βλ. Παράρτημα ΙΙΙ για τους σχετικούς με την έρευνα πίνακες. 

http://www.epeaek.gr/epeaek/el/a_2_1_2_2_4.html
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υπόβαθρο αποτελεί κρίσιμο παράγοντα μόνον για έναν στους τρεις, ενισχύοντας τα 

ευρήματα παλαιότερων και νεότερων ερευνών (Ιωάννου, 1993; Γεωργά, 2009), που 

αναδεικνύουν υψηλά ποσοστά ετεροαπασχόλησης. Σημαντικό, ωστόσο, είναι το 

ποσοστό των συμμετεχόντων που δήλωσαν ότι οι κατάλληλες γνωριμίες επηρέασαν 

την εξεύρεση/επιλογή της κύριας επαγγελματικής τους απασχόλησης. Το αποτέλεσμα 

αυτό αναδεικνύει τη σημασία των διαπροσωπικών σχέσεων και των δικτύων επαφών 

στην ελληνική κοινωνία. 

Συνοπτικά, η εικόνα αυτή υποδηλώνει ότι η επιλογή εργασίας γίνεται βάσει 

ανάγκης σε μία κοινωνία με υψηλά ποσοστά ανεργίας και βάσει ελπίδας για 

επαγγελματική εξέλιξη, παρά βάσει ανταγωνιστικής προσφοράς ελκυστικών 

αποδοχών ή απασχόλησης στην οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν τις 

ακαδημαϊκές γνώσεις τους.  

Ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα αναγνωρίζει ο καθηγητής Πανούσης (2007) στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση: Η εκπαίδευση συνδέεται με την ανάπτυξη (και όχι με την 

αγορά) μέσω της κοινωνίας της επιστήμης και της έρευνας. Δεν προσαρμόζεται 

δηλαδή στην οικονομία, αλλά μέσω της γνώσης προωθεί δυναμικές αναπτυξιακές 

διαδικασίες. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει και να εμπνέει και να κινητοποιεί την 

οικονομία και όχι να καθίσταται ουρά της. Δεν υπάρχει και δεν αναγνωρίζεται 

«Παιδεία της αγοράς». 

Η σχέση επαγγελματικής απασχόλησης–σπουδών αποτελεί πρόβλημα των 

περισσότερων πανεπιστημιακών τμημάτων. Οι λόγοι, τα κίνητρα, οι προσδοκίες, οι 

σκέψεις και γενικά όλες οι συνιστώσες που οδηγούν στην μετάβαση  μέσο της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ενός φοιτητή σε επαγγελματία του κλάδου του είναι πολλά 

και αλληλένδετα. Ουσιαστικά το ζήτημα της επαγγελματικής αποκατάστασης έχει 

δύο πόλους. Από την μια οι θέσεις της αγοράς εργασίας και από την άλλη η 

κατάρτιση των εκπαιδευομένων. Η προσφορά και καθορίζει ουσιαστικά πόσοι θα 

απασχοληθούν και που. Για να υπάρξει επιτυχημένο ισοζύγιο, θα πρέπει από την 

πλευρά της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης να δίνονται τα κατάλληλα εφόδια και γνώσεις 

όπως και να υπάρχει μέριμνα και έρευνα για πιθανές θέσεις που δύνανται οι 

απόφοιτοι να καταλάβουν. Και αυτά πρέπει να είναι συγχρονισμένα με την ρέουσα 

πραγματικότητα. Υπενθυμίζουμε δύο σημαντικές διαπιστώσεις που συναντώνται 

στην σύγχρονη βιβλιογραφία . Πρώτον ο όγκος των τεχνικών γνώσεων διπλασιάζεται 

κάθε τρία χρόνια (Φράγκος, 2006) και δεύτερον περισσότερες από 1.523.000 θέσεις 
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εργασίας προβλέπεται ότι θα “ανοίξουν” στην Ελλάδα μέχρι το 2020, εκ των οποίων 

οι 107.000 εκτιμάται ότι θα είναι εντελώς νέες και οι περίπου 1,4 εκατ. θα προκύψουν 

από αντικατάσταση απερχόμενων εργαζομένων. Η πρόβλεψη αυτή, που μάλιστα 

ενσωματώνει τον μεσοπρόθεσμο αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης, περιλαμβάνεται 

στην τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη και την 

Επαγγελματική Κατάρτιση (Cedefop, 2010). 

Στην αξιολόγηση αποφοίτων Λυκείου – Πανεπιστημίου το σημείο που χρήζει 

μεγάλης προσοχής είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους και 

όχι τόσο τα τυπικά προσόντα τους, καθώς αυτά αποτελούν προϋπόθεση για τη 

συμμετοχή τους στην διαδικασία επιλογής (Νικολάου, 2006). 

Ακόμα και πριν την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης και την άνοδο της ανεργίας, 

η πολύ συντομότερη περίοδος επαγγελματικής ένταξης των νέων χαρακτηριζόταν 

από χαμηλότερους μισθούς σε σχέση με τους ενηλίκους ιδίου ή και χαμηλότερου 

εκπαιδευτικού επιπέδου, καθώς και από μεγαλύτερη κινητικότητα εργασίας, που συχνά 

συνοδευόταν από σύντομα διαστήματα ανεργίας για αναζήτηση καλύτερης δουλειάς. 

Η οικονομική επιστήμη –ιδίως στο πεδίο των οικονομικών της εργασίας– ανέπτυξε 

αρκετά θεωρητικά σχήματα ερμηνείας αυτών των φαινομένων. Όταν η οικονομική 

κρίση, η επακόλουθη επιβράδυνση της ζήτησης εργασίας και η επέκταση της 

προσωρινής εργασίας επιμήκυναν τα διαστήματα ανεργίας κατά την περίοδο 

μετάβασης και αύξησαν τη συχνότητά τους μαζί με την κινητικότητα της εργασίας, οι 

θεωρητικές ερμηνείες χρειάστηκε να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Η 

επιμήκυνση της περιόδου μετάβασης οδήγησε επίσης στη διατύπωση θεωρητικών 

επιχειρημάτων που υπογράμμιζαν τις αρνητικές συνέπειες των αρχικών εμπειριών 

μακροχρόνιας ανεργίας στην περαιτέρω διαδικασία επαγγελματικής ένταξης. Τέλος, 

μέσω εμπειρικών ερευνών αναπτύχθηκαν τυπολογίες διαδρομών ένταξης για 

επιμέρους ειδικότητες. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 

 

 

Έρευνα της απορρόφησης των αποφοίτων του Τμήματος Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 

 

4.1 Αναγκαιότητα Σκοπός  και Ερευνητικά Ερωτήματα  

 

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται μια ερευνητική προσπάθεια με θέμα την 

επαγγελματική κατάσταση καθώς και τη διαδικασία μετάβασης των αποφοίτων του 

Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής. Το έναυσμα για αυτή τη μελέτη, 

δόθηκε από την παρατήρηση των κίνδυνων της ανεργίας, της ετεροαπασχόλησης ή 

της υποαπασχόλησης που πλήττουν τις περισσότερες πανεπιστημιακές ειδικότητες . 

Το μαρτυρούν τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας που καταγράφουν το 

2009 περίπου 100.000 άνεργους πτυχιούχους, ενώ την ίδια στιγμή αποκαλύπτουν ότι 

10.000 απασχολούνται σε εργασίες που έχουν ελάχιστη ή και καθόλου σχέση με τις 

σπουδές τους ή υποαπασχολούνται σε κρατικά προγράμματα (ΟΑΕΔ) με πολύ 

χαμηλές αμοιβές. 

Αναγκαία θεωρήθηκε η διερεύνηση της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων, μιας 

και αποτελούν το «προϊόν» του Πανεπιστημίου (Σπύρου 2007) οπότε και μπορεί να 

θεωρηθεί σαν συμπληρωματικός παράγοντας αξιολόγησης των Πανεπιστημιακών 

τμημάτων. Έμφαση δόθηκε στη συλλογή τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών 

δεδομένων με σκοπό την τριγωνοποίηση των αποτελεσμάτων. 

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 267/9-7-1993. Τα 

επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων της κατεύθυνσης «Εκπαίδευση ατόμων 

με ειδικές ανάγκες». έχουν κατοχυρωθεί από με το Νόμο 3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199/2-

10-2008) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες» και τις σχετικές τροποποιήσεις του Νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 



[47] 

 

118/24-5-2011), άρθρο 56 παρ 1 & 2: ενώ αυτά της κατεύθυνσης «Συνεχούς 

Εκπαίδευσης» με το Νόμο 3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199/2-10-2008) Επίσης, οι πτυχιούχοι 

του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής εντάσσονται στον κλάδο 

ΠΕ10 Κοινωνιολόγων της περί της παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 

Α'). 

Σκοπό της παρούσας ερευνητικής εργασίας αποτελεί α) η διερεύνηση της 

επαγγελματικής κατάστασης των αποφοίτων των ετών 2001 έως 2006, του τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και 

β) η πορείας προς την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Επιδίωξή της παρούσας 

μεταπτυχιακής εργασίας αποτελεί επίσης και η συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών 

δεδομένων, ώστε να γίνει κατορθωτή η εξαγωγή ενδελεχών αποτελεσμάτων μέσω της 

διαδικασίας της τριγωνοποίησης. Ως έναρξη της διαδικασίας μετάβασης θεωρήθηκε 

για όλους του απόφοιτους η στιγμή της αποφοίτησης τους. 

Με μορφή ερευνητικών ερωτημάτων, στόχοι της εργασίας αποτελούν: ι) Ποια είναι η 

σημερινή επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων των ετών 2001-2006; ιι) Πως 

σκιαγραφείται η πορεία μετάβασης των αποφοίτων; ιιι) Υπάρχει διαφοροποίηση 

ανάμεσα στους αποφοίτους των δύο κατευθύνσεων του Τμήματος, ιδιαίτερα ως προς 

τα δύο προηγούμενα ερωτήματα; Και αν ναι, τότε ποιές είναι οι παράμετροι που τις 

διαχωρίζουν; 

 

4.2. Πληθυσμός-στόχος/ Δείγμα 

Η παρούσα έρευνα έχει ως Πληθυσμό στόχο της έρευνας αποτελούν οι απόφοιτοι του 

τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

των ετών 2001 έως 2006. Το τμήμα ιδρύθηκε το 1997. Συνολικά οι απόφοιτοι των 6 

αυτών ετών είναι 301. Μοιράστηκαν σχεδόν εξίσου στις δύο κατευθύνσεις του 

τμήματος (Ειδική Αγωγή 149 και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση 152), με την κατεύθυνση 

της Ειδικής Αγωγής να κερδίζει περισσότερους αποφοίτους τις τρεις τελευταίες 

χρονιές. Στην Εικόνα 13 παρουσιάζεται η κατανομή των αποφοίτων ανά έτος 

αποφοίτησης και φύλο: 
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Γράφημα1: Πτυχιούχοι ανά έτος αποφοίτησης και φύλο. 

 

Μία έρευνά με πληθυσμό-στόχο λιγότερα από 1000 άτομα θα πρέπει να έχει δείγμα 

το οποίο να ανέρχεται στο 30% του πληθυσμού σύμφωνα με τον Neuman (1997), 

όπου στην παρούσα έρευνα είναι τα 90 ερωτηματολόγια. Ο συνολικός αριθμός των 

ερωτηματολογίων που συλλέχθηκαν ανήλθε στα 93 πληρώντας το κριτήριο κατά 

Neuman. Η επιλογή του δείγματος έγινε με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας. 

Από τους 88 φοιτητές/τριες που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, οι 32 ακολούθησαν 

την κατεύθυνση της Ειδικής Αγωγής και οι 56 της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης.  

Οι δύο τομείς ειδίκευσης που προσφέρει το τμήμα έχουν διαφορετικούς 

προσανατολισμούς. Η πρώτη κατεύθυνση (Ειδική Αγωγή) στοχεύει να εκπαιδεύσει 

τους φοιτητές στην απόκτηση της εκπαιδευτικής, ψυχολογικής και διοικητικής 

κατάρτισης, ώστε να μπορούν να εργαστούν ως ειδικοί στη Συνεχιζόμενη 

Εκπαίδευση. Η κατεύθυνση της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στοχεύει στην 

κατάρτιση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών για άτομα με ειδικές ανάγκες.  

 

4.3. Μέθοδος έρευνας 

Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας έρευνας, συλλέχτηκαν τόσο ποσοτικών 

(ερωτηματολόγιο) όσο και ποιοτικά δεδομένα με σκοπό την τριγωνοποίηση των 

αποτελεσμάτων.  
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Για τη στατιστική επεξεργασία των ποσοτικών δεδομένων, εφαρμόστηκε  

περιγραφική στατιστική και τα  αποτελέσματά παρουσιάζονται στην Παράγραφο 2 

του Β Μέρους. 

Για να διερευνηθούν οι σκοποί της ερευνητικής εργασίας οι οποίοι ορίστηκαν 

στην Παράγραφο 1.2, χρησιμοποιήθηκαν 4 θεματικοί άξονες οι οποίοι αφορούν: 

1) Το βαθμό ένταξης (απασχολούμενος, άνεργος, μη εργασιακά ενεργός).  

2) Την ποιότητα ένταξης, δηλαδή μεταβλητές που αφορούν τον πληθυσμό των 

απασχολούμενων όπως η σταθερότητα της απασχόλησης και η διάρκεια 

παραμονής στην ίδια θέση εργασίας, οι μισθολογική κατάσταση και οι 

προοπτικές ανέλιξης.  

3) Τη διαδικασία μετάβασης. Ο άξονας αυτός διερευνά τους τρόπους ευρέσεως 

εργασίας, τις επιλογές κατά τη διαδικασία ένταξης (προγράμματα εκπαίδευσης, 

μεταπτυχιακές σπουδές, εργασία κατά τη διάρκεια των σπουδών) και τις 

διαφορές της πρώτης με τη σημερινή απασχόληση. 

4) Τις διαφορές ανάμεσα στις δύο κατευθύνσεις 

Με βάση τη διατύπωση σκοπών και στόχων της ερευνητικής εργασίας της 

Παραγράφου 1.2, διενεργήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση στο Πρώτο μέρος της 

παρούσας Μεταπτυχιακής Διατριβής. Για το πρώτο ερευνητικό ερώτημα που 

σχετίζεται με τη σημερινή επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων, εξετάστηκαν οι 

παρακάτω παράμετροι: 

 απασχόληση ή μη τη στιγμή της έρευνας, 

 εμπειρία ή μη σημαντικής εργασίας, 

 είδος της σημερινής απασχόλησης( δημόσιο/ιδιωτικό τομέας, σύμβαση έργου, 

αυταπασχόληση κ.λ.π.) 

 σταθερή/προσωρινή απασχόληση 

 πλήρης/μερική απασχόληση 

 ύψος αποδοχών στη σημερινή απασχόληση, 

Για την απεικόνιση της πορείας μετάβασης των αποφοίτων, (ερευνητικό ερώτημα ii, 

Παράγραφος 1.2) εξετάστηκαν οι μεταβλητές: 

 βαθμός αντιστοιχίας αντικειμένου εργασίας και σπουδών (ετερο-απασχόληση) 
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 βαθμός ικανοποίησης από τη σημερινή απασχόληση, χρονικό διάστημα 

μεταξύ αποφοίτησης και πρώτης σημαντικής απασχόλησης, 

 επεισόδια ανεργίας κατά τη διαδικασία της μετάβασης 

 πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών. 

Για την περαιτέρω διερεύνηση ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών της διαδικασίας 

μετάβασης: όπως η γεωγραφική κινητικότητα, χρησιμοποιήθηκαν και ποιοτικά 

δεδομένα από τις προσωπικές συνεντεύξεις.  

Για τη διερεύνηση των διαφορών μεταξύ των δύο κατευθύνσεων του τμήματος, 

στο ερωτηματολόγιο υπήρξε διαχωρισμός ανάλογα με τη ενδοτμηματική κατεύθυνση. 

Οι ερωτώμενοι χωρίστηκαν ανάλογα με το αν αποφοίτησαν από την κατεύθυνση της 

Ειδικής Αγωγής ή της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. Εντοπίστηκαν και σχολιάστηκαν 

οι παράμετροι όπου και διαφοροποιούνται οι δύο κατευθύνσεις, από όπου προέκυψαν 

οι απαντήσεις για το τρίτο ερευνητικό ερώτημα. 

Σκόπιμη θεωρήθηκε η ανάλυση παλινδρόμησης ώστε να αποσαφηνιστούν οι 

συσχετίσεις των μεταβλητών του ερωτηματολογίου. Τέλος, κατασκευάστηκε 

γραμμικό μοντέλο που χαρακτηρίζει την βέλτιστη κατάσταση εργασίας και 

προσδιορίστηκαν οι μεταβλητές που συμμετέχουν θετικά στην βελτίωση της. 

 

4.4 Ερευνητικά Εργαλεία. 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα βασίστηκε στο 

αντίστοιχο εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα των Καραμεσίνη κ.ά. (2008) 

κατόπιν προσωπικής άδειας χορήγησης της καθηγήτριας Καραμεσίνη. Οι θεματικοί 

άξονες του ερωτηματολογίου ευθυγραμμίστηκαν με τους αντίστοιχους θεματικούς 

άξονες που παρουσιάζονται στην Παράγραφο 1.4  

Η πρώτη σελίδα του ερωτηματολογίου εμφανίζεται στο τέλος του 

Παραρτήματος.
52

 Για την στατιστική επεξεργασία χρησιμοποιήθηκαν το λογισμικό 

Excel καθώς και το στατιστικό πακέτο SPSS v15.  

Για την αποσαφήνιση καίριων σημείων κυρίως της διαδικασίας μετάβασης, 

θεωρήθηκε σκόπιμη η συλλογή ποιοτικών δεδομένων μέσω προσωπικών 

                                                
52 Ολόκληρο το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: 

https://docs.google.com/spreadsheet/gform?key=0Ag8KN55GrFtKdGVBQjBrWnNTT21fRWdNNFV

xZVhsdWc&hl=en_US&gridId=0#invite, μετά από αποστολή αιτήματος πρόσκλησης.  

https://docs.google.com/spreadsheet/gform?key=0Ag8KN55GrFtKdGVBQjBrWnNTT21fRWdNNFVxZVhsdWc&hl=en_US&gridId=0#invite
https://docs.google.com/spreadsheet/gform?key=0Ag8KN55GrFtKdGVBQjBrWnNTT21fRWdNNFVxZVhsdWc&hl=en_US&gridId=0#invite
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συνεντεύξεων. Διενεργήθηκαν 9 προσωπικές συνεντεύξεις, 6 με απόφοιτους της 

κατεύθυνσης Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και 3 με απόφοιτους της κατεύθυνσης Ειδική 

Αγωγή. Θεωρήθηκε σκόπιμο να δοθεί έμφαση στους πρώτους, μιας και η πορεία 

μετάβασής τους παρουσιάζεται περισσότερο πολύπλοκη από των συναδέλφων τους 

της κατεύθυνσης Ειδική Αγωγή. Οι απόφοιτοι της Ειδικής Αγωγής παρουσίαζαν 

παράλληλες επαγγελματικές πορείες με λιγότερο αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις. 

Πέντε συνεντεύξεις έγιναν πρόσωπο με πρόσωπο στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν τόσο 

έγγραφες σημειώσεις, όσο και φωνητικές καταγραφές. Στις περιπτώσεις που η 

προσωπική συνάντηση ήταν αδύνατη, έγινε χρήση του τηλεφώνου (δύο περιπτώσεις) 

και του συστήματος ζωντανής επικοινωνίας «Skype» (δύο περιπτώσεις) με το 

πρόγραμμα καταγραφής vodburner
53

, αφού είχε προηγηθεί ενημέρωση των 

ερωτώμενων σχετικά με την ζωντανή καταγραφή τους. 

 

4.5 Διεξαγωγή της Έρευνας 

Η έρευνα διεξήχθη με την ηλεκτρονική αποστολή ερωτηματολογίων την περίοδο 

16/2/2011 έως 22/3/2011. Προηγήθηκε πιλοτική έρευνα σε δείγμα 10 ατόμων ώστε 

να εντοπιστούν και να διορθωθούν αδυναμίες κατά τη σχεδίαση του. Στις 

περισσότερες ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκε κλίμακα Likert προτιμήθηκε άρτιος 

αριθμός δυνατόν επιλογών, ώστε να αποφευχθεί η «μηχανιστική» συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου, που παρατηρείται με την χρήση της μέσης απάντησης σε κλίμακες 

αυτού του είδους με περιττό αριθμό επιλογών. Εγγενής δυσκολία της έρευνας ήταν η 

διαδικασία συλλογής, καθώς και η ανομοιογένεια του δείγματος. Τα ερωτηματολόγια 

σταλθήκαν κυρίως με διαμεσολάβηση των δύο συλλόγων αποφοίτων καθώς και μέσω 

ανάρτησης σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης μέσω του προφίλ που διατηρούν οι 

απόφοιτοι. Προφανώς, απάντησαν όσοι απόφοιτοι έχουν διατηρήσει επαφή με τους 

συλλόγους ή πληροφορήθηκαν τη διεξαγωγή της έρευνας. Συνήθως επαφή με τους 

συλλόγους διατηρούν απόφοιτοι με ενδιαφέρον για το τμήμα και τις εξελίξεις στον 

τομέα σπουδών τους,. Κατά τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων, η διάθεση των 

αποφοίτων για συνεργασία υπήρξε ένθερμη. 

 

 

                                                
53 http://www.vodburner.com/ 
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4.6 Περιορισμοί της έρευνας 

Κάθε ερευνητική προσπάθεια υπόκειται σε μερικούς περιορισμούς. Στην προκειμένη 

περίπτωση η ποιοτική σύνθεση του δείγματος μας μάς καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τα 

αποτελέσματα της έρευνας. Από τη συλλογή των δεδομένων, έγινε φανερό ότι στην 

έρευνα συμμετείχαν κυρίως φοιτητές με υψηλό ενδιαφέρον για το αντικείμενο 

σπουδών τους και βαθμολογικές επιδόσεις. Αυτό το εύρημα αλλοιώνει την εικόνα 

τόσο της επαγγελματικής αποκατάστασης, όσο και της επαγγελματικής ένταξης, μιας 

και δεν στάθηκε δυνατό να εντοπίσουμε τους περισσότερο δυσαρεστημένους της 

διαδικασίας αυτής. 

Παρόμοια ήταν η εικόνα και κατά τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων. Αν και η 

διάθεση για συμμετοχή στις συνεντεύξεις υπήρξε υψηλή, το δείγμα μας προήλθε 

κυρίως από την ομάδα των αποφοίτων με ισχυρή συσχέτιση με το αντικείμενο 

σπουδών αρχικά, και εργασίας στη συνέχεια. Ακόμη και η κατηγορία των ανέργων 

αποφοίτων παρουσίαζε ισχυρό ενδιαφέρων με αντικείμενο σπουδών. Συνεπώς έχουμε 

ελάχιστα στοιχεία για την επαγγελματική πορεία των απόφοιτων με ασθενές 

ενδιαφέρον για το αντικείμενο σπουδών και χαμηλή συσχέτιση επαγγέλματος και 

σπουδών.  
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5. Αποτελέσματα 

 

5.1. Πρώτο Ερευνητικό ερώτημα. Ποια είναι η σημερινή επαγγελματική κατάσταση 

των αποφοίτων των ετών 2001-2006; Βαθμός και ποιότητα ένταξης των αποφοίτων. 

 

Ο βαθμός ένταξης ενός πληθυσμού σχετίζεται αφενός με το ποσοστό των εργασιακά 

απασχολούμενων, ανεξαρτήτως είδους εργασίας και αφετέρου με το ποσοστό 

ανέργων και εργασιακά μη ενεργών ατόμων του πληθυσμού αυτού. Η ποιότητα της 

ένταξης μας πληροφορεί για τον τύπο και το είδος της εργασίας, των 

απασχολούμενων, καθώς και για τους λόγους και τα αίτια της ανεργίας.  

 

 

Γράφημα 2: Σημερινή εργασιακή κατάσταση των αποφοίτων του τμήματος Ε.Κ.Π. 

 

Για να περιγραφεί ο βαθμός ένταξης των αποφοίτων πρέπει καταρχάς να 

επισημανθούν τα ποσοστά απασχολούμενων αποφοίτων. Αυτό κατορθώνεται μέσω 

της μεταβλητής της σημερινής κατάστασης απασχόλησης. Όσων αφορά τη 

σημερινή κατάσταση απασχόλησης των αποφοίτων, αρχικά τους χωρίζουμε σε 

τρεις μεγάλες κατηγορίες: τους απασχολούμενους, που στη συνέχεια χωρίζονται πάλι 

ανάλογα με το είδος της απασχόλησής τους στις 7 κατηγορίες που φαίνονται στην 

79% 

21% 

0% 

Ποια είναι η σημερινή εργασιακή σας κατάσταση; 

Απασχολούμενος 

Άνεργος 

Εργασιακά μη ενεργός 
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εικόνα 15, τους ανέργους που θα μελετηθούν ξεχωριστά στην παράγραφο 3 του 

ερευνητικού μέρους, και τους εργασιακά μη ενεργούς, δηλαδή αποφοίτους που για 

κάποιους λόγους δεν εισήλθαν ακόμα (σε διάστημα μεγαλύτερο της πενταετίας από 

την απόκτηση τους πτυχίου τους) στην αγορά εργασίας.  

Το 79% των αποφοίτων δήλωσαν απασχολούμενοι, ενώ άνεργοι δήλωσαν το 

υπόλοιπο 21%. Δεν συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια από οικονομικά μη ενεργούς 

αποφοίτους. Οι περισσότεροι σημερινοί απασχολούμενοι (84%) χαρακτηρίζουν την 

σημερινή τους εργασία ως σημαντική. Δηλαδή εργασία που έχει άμεση σχέση με το 

αντικείμενο σπουδών τους και τους εξασφαλίζει ένα σημαντικό εισόδημα. Το εύρημα 

αυτό μας υποδεικνύει το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων συμμετέχει ενεργά στο 

εργατικό δυναμικό και βρίσκεται εντός της αγοράς εργασίας, ενώ μόνο το 16% 

εμφανίζει τα αντίθετα στοιχεία. 

Η σχέση εργασίας των απασχολούμενων εισάγει την ποιοτική παράμετρο της 

ένταξης των αποφοίτων. Τα ποσοτικά αποτελέσματα για αυτή τη μεταβλητή, 

φαίνονται στην Εικόνα 15. 

 

 

Γράφημα 3: Είδος της σχέσης της σημερινής εργασιακής κατάσταση των αποφοίτων 

Ε.Κ.Π. 

 

Όπως παρατηρούμε, η πλειονότητα των αποφοίτων εργάζονται είτε ως μισθωτοί στον 

δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, είτε ως συμβασιούχοι έργου στο δημόσιο. Αυτές οι 
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Συμβασιούχος έργου απασχολούμενος  (δημόσιος τομέας) 
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κατηγορίες, που μπορούν να ενσωματωθούν σε μια γενικότερη, τους μισθωτούς, 

παρουσιάζουν και στατιστικό ενδιαφέρον. Οι μισθωτοί απασχολούμενοι αποτελούν 

το 94% του συνόλου των απασχολούμενων απόφοιτων. Τα αντικείμενα εργασίας 

ποικίλουν, μερικές απαντήσεις αποφοίτων στην αντίστοιχη ερώτηση ήταν: μπάρμεν, 

πωλητές, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, υπεύθυνοι εκπαίδευσης σε διάφορες 

εκπαιδευτικές δομές. Από τους απόφοιτους που δήλωσαν απασχολούμενοι ως 

μιθωτοί,
54

 το 88% εργάζεται με πλήρες ωράριο, ενώ το 12% μερικώς. Ακόμη το 39% 

των μισθωτών εργάζεται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, το 43% με 

σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, το 12% με σύμβαση έργου
55

, ενώ μόλις το 6% 

δηλώνει μόνιμη θέση δημοσίου υπαλλήλου. Από ποιοτικά δεδομένα: γνωρίζουμε ότι 

ως συμβασιούχοι στο δημόσιο τομέα εργάζονται κυρίως παλαιότεροι απόφοιτοι οι 

οποίοι προσλαμβάνονταν με συμβάσεις έργου. Η πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου 

χρόνου (από Σεπτέμβριο μέχρι Μάιο) αποτελεί τυπικό χαρακτηριστικό των 

απασχολούμενων σε ειδικά σχολεία. Η εικόνα αυτή μοιάζει αρκετά με την εικόνα 4 

στην παράγραφο 2.3.1 που παρουσιάζει τη μορφή της εργασίας στο σύνολο του 

ενεργού εργασιακά πληθυσμού. 

Συνεχίζοντας με τις μεταβλητές που σχετίζονται με την ποιότητα ένταξης των 

αποφοίτων, παρατηρούμε ότι τα επίπεδα ικανοποίησης των σημερινών εργαζομένων 

είναι υψηλά: 

 

 

Γράφημα 4: Ευχαρίστηση από την σημερινή απασχόληση των αποφοίτων Ε.Κ.Π. 
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 Δλδ το 79% των αποφοίτων, βλ και εικόνα 2.1 

55
 Πρόκειται για το ίδιο 12% που εργάζεται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης 
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Το προηγούμενο εύρημα σχετίζεται άμεσα με δύο μεταβλητές: τις συνολικές 

αποδοχές και τον βαθμό αντιστοιχίας της σημερινής εργασίας με το αντικείμενο 

σπουδών των αποφοίτων.  

 

 

Γράφημα 5: Συνολικές καθαρές μηνιαίες αποδοχές της σημερινής εργασίας των 

απασχολούμενων αποφοίτων Ε.Κ.Π. 

 

Οι συνολικές καθαρές μηνιαίες αποδοχές της σημερινής εργασίας εμφανίζονται 

αρκετά υψηλές για την πλειονότητα των απασχολούμενων αποφοίτων. 

Περισσότερους από τους μισούς αμείβονται με ποσά άνω των 1100€.  

Από την προηγούμενη φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία δηλώνει ισχυρή 

αντιστοιχία μεταξύ των σπουδών τους και της σημερινής εργασίας. Κλείνοντας την 

συζήτηση σχετικά με τον πρώτο άξονα, να επισημάνουμε μερικά στοιχεία που έχουν 

σχέση με τις μελλοντικές προοπτικές που παρουσιάζει η σημερινή εργασία των 

αποφοίτων. Στο ερώτημα σχετικά με την αίσθηση που έχουν οι μισθωτοί για το κατά 

πόσο απειλούνται με απώλεια της σημερινής τους εργασίας, οι απαντήσεις ήταν 

σχεδόν απόλυτα μοιρασμένες. Το 48% δήλωσε ότι αισθάνεται ένα τέτοιο κίνδυνο, 

ενώ το 52% όχι. Παρόλα αυτά το 65% θεωρεί ότι υπάρχουν θετικές επαγγελματικές 

προοπτικές στη σημερινή τους εργασία. 
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Γράφημα 6: Βαθμός αντιστοιχίας του αντικειμένου σπουδών με τη σημερινή 

απασχόληση των απασχολούμενων αποφοίτων Ε.Κ.Π. 

 

 

Γράφημα 7: Επιθυμητός τομέας και θέση εργασίας των αποφοίτων Ε.Κ.Π. 

 

Ως πιο επιθυμητός τομέας εργασίας εμφανίζεται το δημόσιο(61%) με την δημιουργία 

ιδιόκτητης επιχείρησης (27%) και τον ιδιωτικό τομέα (12%) να ακολουθούν με 

μεγάλη διαφορά. Οι λόγοι για την επιλογή της επιθυμητής εργασίας, εξηγούν τη 

διαφορά αυτή: 
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Γράφημα 8: Λόγοι επιλογής επιθυμητής εργασίας απόφοιτοι Ε.Κ.Π. 

 

Προφανώς ο δημόσιος τομέας προσφέρει περισσότερη ασφάλεια από τις άλλες 

επιλογές. Οι υπόλοιποι λόγοι επιλογής, εμφανίζονται σχεδόν ισοδύναμοι. Τέλος 

σχεδόν οι μισοί απόφοιτοι έχουν σκεφτεί να δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση 

(47%), ενώ όσων αφορά τους λόγους για τους οποίους ενώ έχουν σκεφτεί μια τέτοια 

προοπτική, αλλά δεν το έχουν πράξει ο οικονομικός παράγοντας ξεπερνά σε ποσοστό 

όλους τους άλλους. 

 

 

Γράφημα 9: Αίτια μη δημιουργίας ιδιόκτητης επιχείρησης αποφοίτων που έχουν 

σκεφτεί, αλλά όχι πράξει τη δημιουργία ιδιόκτητης επιχείρησης. 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει να δούμε την εξέλιξη των αμοιβών των αποφοίτων. 

Σύμφωνα με την συνάρτηση αμοιβών του Mincer που είδαμε στην παράγραφο 1 του 

πρώτου μέρους, και προβλέπει ότι οι μισθοί θα έπρεπε να αυξάνονται με το πέρασμα 

του χρόνου.  

 

 

Γράφημα 10: Μισθολογική κλίμακα σημερινής εργασίας σε σχέση με την χρονιά 

απόκτησης πτυχίου για όλους τους απασχολούμενους αποφοίτους. 

 

Παρατηρώντας τις καμπύλες για τους μέσους όρους των αμοιβών της σημερινής 

απασχόλησης όλων των απασχολούμενων αποφοίτων μας διαπιστώνουμε το εξής, ο 

μέσος όρος των αμοιβών για την σημερινή εργασία φανερώνουν πτωτική τάση σε 

σχέση με την χρονιά απόκτησης πτυχίου. Αυτό το αποτέλεσμα έρχεται σε αντίθεση 

με τη θεωρεία της συνάρτησης αμοιβών, που προβλέπει αύξηση των προσόδων, λόγω 

συσσώρευσης επιπλέον ανθρώπινου κεφαλαίου. Πιθανή εξήγηση για την ασυμφωνία 

αυτή αποτελεί η επερχόμενη οικονομική κρίση 
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5.2 Δεύτερο Ερευνητικό ερώτημα: Πως σκιαγραφείται η πορεία μετάβασης των 

αποφοίτων; Απεικόνιση της πορείας μετάβασης των αποφοίτων 

 

Στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, θα μας απασχολήσει η διαδικασία της μετάβασης 

των αποφοίτων από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας.  

Όπως έχει ήδη επισημανθεί, τα όρια της μετάβασης δεν είναι ξεκάθαρα. Στην 

παρούσα εργασία, θεωρείται ως αρχή της μετάβασης η στιγμή της αποφοίτησης από 

το βασικό πτυχίο. Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν υψηλό 

ενδιαφέρον για το αντικείμενο των σπουδών τους. Εκτός από την σχετική μεταβλητή 

το μαρτυρά και ο υψηλός μέσος όρος του βαθμού πτυχίου: 7,7 

Οι απόφοιτοι του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
56

, κατέταξαν 

αρκετά ψηλά στις προτιμήσεις τους κατά την συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους 

δελτίου. 

 

 

Γράφημα 11: Θέση προτίμησης που κατείχε το τμήμα στο μηχανογραφικό δελτίο 

των αποφοίτων. 

 

Το 80%των αποφοίτων το αναφέρει μεταξύ των 10 πρώτων επιλογών, στοιχείο που 

συμφωνεί με την έρευνα της Pricewaterhouse Coopers
57

 η οποία δείχνει πως σε 
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 Από τούδε 

70% 

19% 

11% 

Με βάση τις δηλώσεις προτίμησής σας για τις Πανελλήνιες 
Εξετάσεις, το Tμήμα που σπουδάσατε ήταν 

Μεταξύ των 5 πρώτων 
επιλογών 

Μεταξύ των 6-10 πρώτων 
επιλογών 

Άλλη επιλογή 



[61] 

 

συντριπτικό ποσοστό (74,8%) οι νέοι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και 

δημόσιου τομέα στην Ελλάδα, έχουν σπουδάσει αυτό που ήθελαν  Παρόμοια εικόνα 

παρουσιάζει και η μεταβλητή που αποτυπώνει το ενδιαφέρον για το επιστημονικό 

αντικείμενο των σπουδών, με την θετική απόκριση (πολύ) να συγκεντρώνει το 51%. 

 

 

Γράφημα 12: Ενδιαφέρον των αποφοίτων Ε.Κ.Π. για το αντικείμενο των σπουδών 

τους, κατά τα αρχικά στάδια της ακαδημαϊκής τους πορείας. 

 

Από προηγούμενες έρευνες (Wise, 1975, Bishop, 1992; Kuncel et al., 2004) είναι 

γνωστό ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στην ικανοποίηση από τις σπουδές και 

την επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι απόφοιτοι απάντησαν σε 

συντριπτικό ποσοστό θετικά για την ικανοποίηση από τις σπουδές τους. 

Όπως φαίνεται από την παραπάνω εικόνα, σε κλίμακα Likert δεσπόζει 

αναμενόμενα η «μέση» άποψη (ίσως ένδειξη μηχανικής συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου), με το αριστερό όμως μέρος που δείχνει υψηλή ευχαρίστηση να 

είναι μεγαλύτερο από το δεξί που δείχνει χαμηλή ευχαρίστηση. 
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 Βλ και παράγραφο 3.2 

56% 
26% 

1% 
17% 

Πόσο ενδιέφερε το επιστημονικό αντικείμενο των σπουδών 
σας, στην αρχή των σπουδών σας 

Πολύ 

Λίγο 

Καθόλου 

Δεν το γνώριζα 
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Γράφημα 13: Γενική εικόνα της ευχαρίστησης των αποφοίτων από τις σπουδές τους 

στο τμήμα. 

 

Για να εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας μετάβασης, χρήσιμο είναι 

να συγκριθούν τα χαρακτηριστικά της πρώτης σημαντικής απασχόλησης
58

 με αυτά 

της σημερινής. Από τις όποιες διαφορές θα μπορέσουμε να συνάγουμε 

συμπεράσματα για την καλυτέρευση ή τη χειροτέρευση της επαγγελματικής 

κατάστασης των αποφοίτων. Ανάλογα με το είδος απασχόλησης διακρίνουμε 7 

κατηγορίες: τους μισθωτούς στο δημόσιο τομέα, τους μισθωτούς στον ιδιωτικό, τους 

συμβασιούχους έργου στον δημόσιο τομέα, τους συμβασιούχους έργου στον ιδιωτικό, 

τους αυτοαπασχολούμενους χωρίς προσωπικό/ιδιώτες, τους αυτοαπασχολούμενους 

με προσωπικό/εργοδότες και τους βοηθούς στην οικογενειακή επιχείρηση. 

Από τις απαντήσεις στην ερώτηση για την πρώτη μορφή εργασίας των αποφοίτων 

στατιστικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο περιπτώσεις: οι μισθωτοί στον ιδιωτικό 

τομέα και οι συμβασιούχοι έργου στο δημόσιο. Λογικό είναι το γεγονός ότι δεν 

βρέθηκε κανένας αυτοαπασχολούμενος με προσωπικό/εργοδότης μιας και πρόκειται 

για την πρώτη σημαντική εργασία. Ελάχιστοι και οι βοηθοί σε οικογενειακές 

επιχειρήσεις που δεν παρουσιάζουν στατιστικό ενδιαφέρον. 
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 Ως τέτοια ορίζεται η εργασία που έχει σχέση με το αντικείμενο σπουδών τους και ταυτόχρονα τους αποφέρει ένα σημαντικό 

εισόδημα 

0% 
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20% 

30% 
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50% 
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Γράφημα 14: Μορφή της πρώτης σημαντικής εργασίας των αποφοίτων Ε.Κ.Π. 

 

Η εικόνα της μορφής της πρώτης σημαντικής εργασίας μοιάζει αρκετά με αυτή της 

σημερινής απασχόλησης. Η πλειοψηφία των αποφοίτων είχε ως πρώτη, μισθωτή 

σχέση εργασία. Αυτό μας επιτρέπει να υποθέτουμε ότι η εργασιακή κινητικότητα 

είναι περιορισμένη. Οι επόμενες δύο μεταβλητές επιβεβαιώνουν το εύρημα. 

Παρατηρούμε ότι ακριβώς οι μισοί απόφοιτοι, δήλωσαν ότι η εργασία τους ήταν 

σταθερή, είτε ως σύμβαση αορίστου χρόνου, είτε ως σταθερή απασχόληση στο 

δημόσιο. Επίσης οι αλλαγές εργασίας, μεταβλητή που χαρακτηρίζει την εργασιακή 

κινητικότητα, στο χρονικό διάστημα που ερευνούμε είναι μικρότερη από τις 

προβλέψεις που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 2.1 του πρώτου μέρους.  

Ακόμη τα μικρά ποσοστά άλλων σχέσεων εργασίας, επιβάλλουν την στατιστική 

ανάλυση μόνο των μισθωτών απασχολούμενων, αφού η στατιστική επεξεργασία 

μικρών δειγμάτων δεν έχει νόημα. 

 

Μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα 

Μισθωτός στον δημόσιο τομέα 

Συμβασιούχος έργου (ιδιωτικός τομέας) 

Συμβασιούχος έργου  (δημόσιος τομέας) 

Αυτοαπασχολούμενος χωρίς προσωπικό 

Αυτοαπασχολούμενος με προσωπικό 

Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση 

36% 

12% 

11% 

24% 

11% 

0% 

6% 

Πρώτη σημαντική απασχόληση 
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Γράφημα 15: Είδος της πρώτης σημαντικής απασχόλησης των αποφοίτων Ε.Κ.Π. 

 

 

Γράφημα 16: Αριθμός εργασιών που άλλαξαν οι απόφοιτοι Ε.Κ.Π. από την 

αποφοίτησή τους μέχρι τη σημερινή τους εργασία. 

 

Τα χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο οι απόφοιτοι βρήκαν την πρώτη τους 

σημαντική απασχόληση κατά μέσο όρο ήταν οι 6 μήνες. Αν θεωρήσουμε ως σημείο 

τερματισμού της διαδικασίας της μετάβασης την εύρεση της πρώτης σημαντικής 

εργασίας, τότε το 87% των αποφοίτων είχε ολοκληρώσει την διαδικασία μετάβασης 

δύο χρόνια μετά την αποφοίτησή του, το αργότερο. 

44% 

6% 

36% 

14% 

Είδος της πρώτης σημαντικής απασχόλησης 

Σταθερή απασχόληση 
(Σύμβαση εργασίας αορίστου 
χρόνου) 

Δημόσιος υπάλληλος 

Προσωρινή απασχόληση 
(Σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου 

Προσωρινή απασχόληση 
(Σύμβαση έργου) 

Καμία 

Μια 

Δύο 

Τρεις 

Τέσσερις 

Πέντε 

Έξι 

20% 

12% 

19% 

15% 

17% 

12% 

5% 

Πόσες δουλειές αλλάξατε πριν τη σημερινή σας απασχόληση; 
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Γράφημα 17: Χρόνος εύρεσης 1
ης

 σημαντικής απασχόλησης (επαγγελματικής 

ένταξης) αποφοίτων Ε.Κ.Π. 

 

Η διαδικασία μετάβασης ήταν σχετικά συνεχής για τους απόφοιτους, μιας και τα 

επεισόδια ανεργίας προκύπτουν περιορισμένα. Η πλειονότητα των αποφοίτων έχει 

αντιμετωπίσει μέχρι τρία επεισόδια ανεργίας στην εργασιακή της καριέρα. Το εύρυμα 

αυτό ενισχύει την άποψη της περιορισμένης εργασιακής κινητικότητας, που 

διατυπώθηκε νωρίτερα. 

Οι απόφοιτοι δήλωσαν σε μεγάλα ποσοστά  ότι η πρώτη τους εργασίας είχε απόλυτη 

ή πολύ ισχυρή σχέση με το αντικείμενο των σπουδών τους (86%). Όσον αφορά τις 

απολαβές τους, εμφανίζονται δύο κατηγορίες: η πρώτη σε μισθολογική κλίμακα 500-

700€ (28%) και η δεύτερη. 

 

Μέχρι ένα μήνα μετά 

Από 1 μήνα έως 6 μήνες μετά 

Από 6 μήνες έως ένα χρόνο μετά 

Από 1 έως 2 χρόνια μετά 

Πάνω από 2 χρόνια μετά 

Κατά την διάρκεια των προπτυχιακών … 

16% 

25% 

18% 

28% 

7% 

6% 

Πόσο χρόνο μετά την αποφοίτησή σας βρήκατε την πρώτη 
σημαντική σας απασχόληση; 
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Γράφημα 18: Αριθμός επεισοδίων ανεργίας κατά την διάρκεια της εργασιακής ζωής 

των αποφοίτων Ε.Κ.Π. 

 

 

Γράφημα 19: Χρονικό διάστημα μεταξύ σημερινής απασχόληση και αποφοίτησης ή 

προηγούμενης απασχόλησης των αποφοίτων Ε.Κ.Π.  

 

Είδαμε στην προηγούμενη παράγραφο την καμπύλη των αμοιβών για τη σημερινή 

εργασία σε συνάρτηση με το χρόνο. Το ίδιο έγινε και για τις αμοιβές της 1
ης

 

σημαντικής απασχόλησης. 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 

Καμία 

Μια 

Δύο 

Τρεις 

Τέσσερις 

Πέντε 

Έξι 

Επτά 

Πόσες φορές μέχρι τώρα έχετε μείνει άνεργος; 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 

1 μήνας 

1 έως 6 μήνες 

6 μήνες έως 1 χρόνο 

1 έως 2 χρόνια 

Πάνω από 2 χρόνια 5 

Παράλληλα με προπ/κές σπουδές 

Πόσο διάστημα μεσολάβησε μεταξύ της σημερινής και της προηγούμενης 
απασχόλησής σας ή μεταξύ της σημερινής απασχόλησης και της 
αποφοίτησής σας, εάν η σημερινή απασχόληση είναι η πρώτη 

απασχόληση; 
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Γράφημα 20: Μισθολογικές κλίμακες 1
ης

 σημαντικής απασχόλησης των αποφοίτων 

Ε.Κ.Π. 

 

 

Γράφημα 21: Μισθολογική κλίμακα πρώτης σημαντικής εργασίας σε σχέση με την 

χρονιά απόκτησης πτυχίου για όλους τους απασχολούμενους αποφοίτους. 

 

Από την εικόνα 2.2.6 σε σύγκριση με την εικόνα 2.9 διαπιστώνεται ότι για τους 

αποφοίτους μέχρι το 2005 ο μέσος όρος του μισθού της πρώτης σημαντικής εργασίας 

βρίσκεται κάτω από τα 1100€ ενώ της σημερινής πάνω από αυτό το όριο. Η χρονιά 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

Έως 500€ 

501 έως 700€ 

701 έως 900€ 

901 έως 1100 € 

1101 έως 1300€ 

1301€ και πάνω 

Οι συνολικές καθαρές μηνιαίες αποδοχές σας ήταν 
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που τέμνονται οι δύο καμπύλες, και παράλληλα παρατηρείτε σχετική εξίσωση μεταξύ 

πρώτης και σημερινής εργασίας μισθολογικά είναι το 2005.  

Ακόμη και αν θεωρήσουμε το 2006 ως ακραίο σημείο που συγκεντρώνει 

μεγαλύτερα ποσοστά σφάλματος, το γεγονός ότι οι μισθοί της πρώτης σημαντικής 

εργασίας αυξάνονται οριακά ενώ αυτοί της σημερινής απασχόλησης μειώνονται 

γρηγορότερα αγγίζοντας τα μισθολογικά όρια της πρώτης σημαντικής απασχόλησης 

παραμένει και μπορεί να θεωρηθεί ένδειξη παραβίασης της ανοδικής εξέλιξης του 

μισθού σε σχέση με το πέρασμα του χρόνου, που προβλέπει η συνάρτηση αμοιβών 

του Micner. 

Όσων αφορά τον τρόπο εύρεσης της εργασίας, για τους μισθωτούς και τους 

συμβασιούχους έργου που παρουσιάζουν στατιστικό ενδιαφέρον, ξεχωρίζουν οι εξής 

τρεις τρόποι: πίνακες διορισμού (20%) συστάσεις καθηγητών (16%) και άλλοι τρόποι 

που θα συζητηθούν στο κεφάλαιο με τα ποιοτικά δεδομένα, ενώ στην τρίτη θέση οι 

αγγελίες από τον τύπο/διαδίκτυο (15%). Ακολουθούν τα γραφεία διασύνδεσης(13%) 

και οι γνωριμίες φίλων/οικογένειας (12%). Με μικρότερα ποσοστά ακολουθούν οι 

πάσης φύσεως διαγωνισμοί, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κανένας 

απόφοιτος δεν απευθύνθηκε στον Ο.Α.Ε.Δ. 

 

 

Γράφημα 22: Τρόποι εύρεσης 1
ης

 σημαντικής απασχόλησης των αποφοίτων Ε.Κ.Π. 

 

Οικογενειακές γνωριμίες/φίλοι 

Συστάσεις καθηγητών 

Διαγωνισμός 

Αγγελίες από τον τύπο, διαδίκτυο 

ΟΑΕΔ 

Γραφείο Διασύνδεσης 

Πίνακες διορισμού 

Άλλο 

13% 

16% 

7% 

15% 

0% 

13% 

20% 

16% 

Πώς βρήκατε την πρώτη σημαντική απασχόλησή σας; 
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Τέλος να σημειώσουμε ότι το ποσοστό των αποφοίτων που συμμετείχαν σε 

προγράμματα επαγγελματικής εμπειρίας/εξάσκησης, εκτός της υποχρεωτικής 

πρακτικής άσκησης, ήταν πολύ μικρό, μόλις 6% των ερωτηθέντων. Το δεδομένο αυτό 

μπορεί να ερμηνευθεί ως επιτυχημένη διαχείριση της πρακτικής άσκησης, που 

αντικαθιστά την ανάγκη περεταίρω πρακτικής εξάσκησης προκειμένου οι απόφοιτοι 

να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Επίσης ο παράγοντας του φύλου δεν 

παρουσιάζεται να παίζει κάποιο ρόλο στην διαδικασία της μετάβασης, μιας και οι 

απόφοιτοί μας σε συντριπτικό ποσοστό (96%) δήλωσαν ότι δεν αντιμετώπισαν 

προβλήματα κατά την αναζήτηση εργασίας λόγω του τους. 

Άλλος ένας παράγοντας της διαδικασίας ένταξης είναι οι μεταπτυχιακές σπουδές. Οι 

απόφοιτοι επιλέγουν συνήθως την συνέχιση των ακαδημαϊκών τους σπουδών, ώστε 

να εμπλουτίσουν το ανθρώπινο κεφάλαιο τους . οι απόφοιτοί σε ποσοστό 64% 

συνέχισαν σε μεταπτυχιακές σπουδές. Οι λόγοι που τους ώθησαν σύμφωνα με τις 

απαντήσεις τους εμφανίζονται στην επόμενη εικόνα 

 

 

Γράφημα 23: Λόγοι που ώθησαν τους απόφοιτους Ε.Κ.Π. σε μεταπτυχιακές 

σπουδές. 

 

39% 

20% 

37% 

4% 

Ποιοι λόγοι σάς ώθησαν στην πραγματοποίηση μεταπτυχιακών 
σπουδών; 

Ήθελα να προχωρήσω 
επιστημονικά και με 
ενδιέφερε το θέμα 

Εκτιμούσα ότι χωρίς 
μεταπτυχιακό είναι δύσκολο 
να βρει κανείς εργασία που να 
αντιστοιχεί στις σπουδές μου 

Εκτιμούσα ότι θα χρειαστώ 
μεγαλύτερη επαγγελματική 
εξιδείκευση για καλύτερη 
επαγγελματική σταδιοδρομία 

Άλλος λόγος 
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Η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου, οδηγεί ως επί των πλείστον σε καλύτερες 

αμοιβές. Από τη σύγκριση των μισθολογικών κλιμάκων των αποφοίτων χωρίς 

μεταπτυχιακό τίτλο και των αποφοίτων που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, 

με την χρήση του K-S test, δεν προέκυψε σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο είδη 

αποφοίτων όσων αφορά τους μισθούς της σημερινής και της πρώτης σημαντικής 

απασχόλησης(p>0.05) 

 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα K-S test για τις μεταβλητές μισθολογική κλίμακα 1
ης

 και 

σημερινής απασχόλησης, αριθμού εργασιών, ευχαρίστησης από τη σημερινή 

απασχόληση και χρονικού διαστήματος κατάκτησης σημαντικής εργασίας. 

 

Chi-Square Asymp. Sig. 

Monte Carlo Sig. 

Sig. 
99% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

HappyCuWork 0,066 0,797 ,805(a) 0,795 0,815 

InterCuWToGrad 0,721 0,396 ,398(a) 0,385 0,411 

NoPreWork 2,579 0,108 ,108(a) 0,1 0,116 

CuWSalary 0,242 0,623 ,634(a) 0,622 0,647 

CoFSWSalary 0,763 0,382 ,385(a) 0,372 0,397 
a  Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 

b  Kruskal Wallis Test 

c  Grouping Variable: PostGradSt 

 

Το αποτέλεσμα αυτό αντιτίθεται στην κοινή παραδοχή ότι η απόκτηση επιπλέον 

ακαδημαϊκών προσόντων οδηγεί σε καλύτερες εργασιακές αποδοχές και χρήζει 

επιπλέον διερεύνησης. Από τα ποιοτικά δεδομένα μπορεί να δοθεί μια πιθανή 

εξήγηση. Οι απόφοιτοι της ειδικής αγωγής, στην πλειονότητά τους διορίζονται σε 

εκπαιδευτικές δομές ανάλογα με την ειδικότητά τους. Στους πίνακες διορισμού δεν 

παίζουν ρόλο τα επιπρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα (μέχρι στιγμής). Για τους 

απόφοιτους της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, το μόνο που μπορούμε να υποθέσουμε 

είναι ότι οι κάτοχοι μεταπτυχιακών σπουδών, που στην πλειονότητά τους είναι 

συναφή με το αντικείμενο σπουδών τους, πέφτουν θύματα της υπερεκπαίδευσης,
59

 

που δεν τους επιτρέπει να εξαργυρώσουν τα επιπλέον προσόντα τους. Αντιθέτως η 

αγορά εργασίας μπορεί να αναζητεί διαφορετικού τύπου προσόντα, εκτός από τα 

τυπικά ακαδημαϊκά (Haynes 2010).  

 

                                                
59 Βλ και παράγραφο 2.2 του πρώτου μέρους 
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5.3 Τρίτο ερευνητικό ερώτημα. Υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στους 

αποφοίτους των δύο κατευθύνσεων του Τμήματος, ιδιαίτερα ως προς τα δύο 

προηγούμενα ερωτήματα; Και αν ναι, τότε ποιοι είναι οι παράμετροι που τις 

διαχωρίζουν; Σύγκριση του βαθμού, της ποιότητας και της πορείας ένταξης μεταξύ των 

δύο κατευθύνσεων. 

 

Για να αποδειχθούν οι διαφορές μεταξύ των δύο κατηγοριών, χρησιμοποιήθηκε το 

non Prametric test, Kruskal-Wallis και Monte Carlo αφού τα δεδομένα μας δεν 

ακολουθούσαν την κανονική κατανομή. Ως μεταβλητή διαχωρισμού επιλέχθηκε η 

κατεύθυνση σπουδών. Στον πίνακα του Παραρτήματος IV, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα. Με υπεργράμμιση οι κατηγορίες όπου το p<0,05 οπότε και 

φανερώνεται σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο κατηγορίες αποφοίτων. Με 

κόκκινο χρώμα εμφανίζονται οι μεταβλητές που σχετίζονται με τον βαθμό και την 

ποιότητα της ένταξης στην αγορά εργασίας, ενώ με πράσινο χρώμα εμφανίζονται οι 

μεταβλητέ που σχετίζονται με την διαδικασία της μετάβασης. Οι μεταβλητές που δεν 

εμφανίζουν στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο κατευθύνσεις 

παραμένουν αχρωμάτιστες. 

Διαφορές
60

, παρατηρούνται τόσο στις μεταβλητές που σχετίζονται με την ποιότητα 

και το βαθμό ένταξης, όσο και με την πορεία μετάβασης, όπως αυτές εξετάστηκαν 

στις προηγούμενες δύο παραγράφους. Οι διαφορές για τις μεταβλητές που αφορούν 

τον βαθμό ένταξης στην αγορά εργασίας καθώς και την ποιότητα ένταξης, 

σχολιάζονται πρώτες. 

 

5.3.1 Διαφορές στον βαθμό και την ποιότητα ένταξης  

Στην παράγραφο 2.1 παρουσιάστηκαν οι μεταβλητές που αφορούσαν τον βαθμό και 

την ποιότητα ένταξης των αποφοίτων συνολικά. Ωστόσο οι δύο κατευθύνσεις 

σπουδών που συνυπάρχουν στο τμήμα Ε.Κ.Π. παρουσιάζουν διαφορές σε κάποιες 

από τις μεταβλητές αυτές. 

Οι πρώτες μεταβλητές που παρατηρούνται αποκλίσεις στις απαντήσεις των δύο 

τμημάτων, αφορούν τη μορφή της εργασίας καθώς και στην ευχαρίστηση από τη 

σημερινή εργασία. Όσων αφορά τη μορφή της σημερινής εργασίας οι απόφοιτοι της 

ειδικής αγωγής παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά ως συμβασιούχοι έργου στον δημόσιο 

τομέα. Η εξήγηση που δίνεται είναι ότι οι περισσότεροι απόφοιτοι της κατεύθυνσης 

                                                
60

 Όπου διαφορές από εδώ και τούδε εννοούνται οι στατιστικά σημαντικές διαφορές. 
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ειδική αγωγή εργάζονται σε δομές ειδικής αγωγής ως συμβασιούχοι, κυρίως σε ειδικά 

σχολεία. Τα ποσοστά από την ευχαρίστηση από τη σημερινή εργασία, που 

παρουσιάζονται υψηλά (Παρ. 1) οφείλονται κυρίως στους απόφοιτους της 

κατεύθυνσης ειδική αγωγή. Το είδος το κατά πόσο η απασχόληση είναι προσωρινή ή 

μόνιμη καθώς και η μορφή της απασχόλησης, το αν η απασχόληση είναι πλήρης ή 

μερική, διαφέρουν στις δύο κατευθύνσεις. Επίσης διαφέρει ο όγκος του ανθρώπινου 

δυναμικού της επιχείρησης. Η εξήγηση ανάγεται ξανά στη φύση της απασχόλησης 

των αποφοίτων της ειδικής αγωγής. Εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι 

απόφοιτοι της κατεύθυνσης ειδική αγωγή εργάζονται με πλήρες και σταθερό ωράριο, 

απασχολούμενοι στον δημόσιο τομέα με (μέχρι τώρα) ανανέωση των συμβάσεων 

τους κάθε νέο σχολικό έτος με τους απόφοιτους της ειδικής αγωγής να εργάζονται σε 

πολυπληθέστερους οργανισμούς, και κυρίως στο δημόσιο τομέα. Η απασχόλησή τους 

τούς αποφέρει σχετικά υψηλότερα εισοδήματα από τα αντίστοιχα των αποφοίτων 

στης κατεύθυνσης συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Τέλος η σημερινή τους απασχόληση 

παρουσιάζει πλήρη ταύτιση με το αντικείμενο των σπουδών τους, σε αντίθεση με 

τους συναδέλφους τους της κατεύθυνσης συνεχιζόμενη εκπαίδευση. 

Η σημερινή εργασιακή κατάσταση καθώς και η σημαντικότητα της σημερινής 

εργασίας δεν παρουσιάζουν διαφορές  δηλαδή και οι δύο κατευθύνσεις έχουν 

παρόμοια ποσοστά απασχολούμενων, ανέργων και εργασιακά μη ενεργών, ενώ σε 

παρόμοια υψηλά
61

 ποσοστά χαρακτηρίζουν την εργασία τους σημαντικής. Καμίας 

από τις δύο κατευθύνσεις οι απόφοιτοι δεν αισθάνονται να απειλείται η εργασιακή 

τους θέση, ενώ εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για τις προοπτικές της 

επαγγελματικής τους εξέλιξης. Τέλος, όσων αφορά την επιθυμητή εργασία δεν 

παρουσιάζονται σημαντικέ αποκλίσεις. Οι απόφοιτοι και των δύο κατευθύνσεων κατά 

πλειοψηφία, επιθυμούν να εργαστούν στον δημόσιο τομέα, διότι προσφέρει 

ασφάλεια, αμοιβές κ.λ.π.
62

. Η πλειοψηφία δηλώνει ότι δεν έχει βλέψεις για 

δημιουργία ίδιας επιχείρησης, και όσοι δήλωσαν ότι την έχουν, και από τις δύο 

κατευθύνσεις παρουσίασαν ως λόγους μη πραγμάτωσης τα οικονομικά εμπόδια. 
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 Βλ. και παράγραφο 1 
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 (βλ. εικόνα 2.7 παρα. 2) 



[73] 

 

5.3.2 Διαφορές στην διαδικασία μετάβασης 

Ομοίως με το βαθμό και την ποιότητα ένταξης, διαφορές παρουσιάζονται και στη 

διαδικασία μετάβασης ανάμεσα στις δύο κατευθύνσεις. Οι δύο κατευθύνσεις 

διαφέρουν καταρχάς στην κατάταξη του τμήματος στην σειρά προτίμησης κατά την 

συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης ειδική 

αγωγή κατά μέσο όρο εμφανίζονται να τοποθέτησαν το τμήμα ανάμεσα στις 5 πρώτες 

επιλογές τους, ενώ οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης συνεχιζόμενη εκπαίδευση κατά μέσο 

όρο στις 6-10 πρώτες επιλογές. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν οι μεταβλητές που 

παρουσιάζουν το ενδιαφέρον των σπουδών και ο βαθμός πτυχίου. Οι απόφοιτοι της 

κατεύθυνσης ειδική αγωγή εμφανίζουν κατά μέσο όρο να έχουν υψηλότερα ποσοστά 

στην μεταβλητή του ενδιαφέροντος των σπουδών καθώς και υψηλότερους βαθμούς 

πτυχίου από τους αντίστοιχους της κατεύθυνσης συνεχιζόμενη εκπαίδευση αντιθέτως, 

στην μεταβλητή που σχετίζεται με την γενική ικανοποίηση από τις σπουδές, δεν 

βρέθηκε σημαντική διαφορά στο μέσο όρο των απαντήσεων, με τις δύο κατευθύνσεις 

να δηλώνουν σχετικά ευχαριστημένες από το σύνολο των σπουδών τους. Αυτό 

μαρτυρά μια πτωτική τάση στην ικανοποίηση των αποφοίτων της κατεύθυνσης ειδική 

αγωγή κατά την διάρκεια των σπουδών τους. Το ίδιο υποστηρίζουν και ποιοτικά 

ευρήματα, όπου οι απόφοιτοι αυτής της κατεύθυνσης κάνουν λόγο για διάψευση των 

προσδοκιών τους, έλλειψη οργάνωσης και υποδομών του τμήματος καθώς και σε 

άλλους παράγοντες που σχετίζονταν με τις ακαδημαϊκές τους σπουδές.  

Η απόκλιση μεταξύ των δύο κατευθύνσεων που παρουσιάζεται στην μεταβλητή 

της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας κατά την διάρκεια των προπτυχιακών 

σπουδών, οφείλεται στο μεγαλύτερο ποσοστό απόφοιτων της κατεύθυνσης 

συνεχιζόμενη εκπαίδευση που δήλωσαν εργασιακή εμπειρία εκτός του αντικειμένου 

σπουδών τους. 

Στη μεταβλητή που αφορά το είδος της πρώτης σημαντικής απασχόλησης, οι 

απόφοιτοι της κατεύθυνσης ειδική αγωγή  όπως αναμενόταν δήλωσαν συμβασιούχοι 

έργου στο δημόσιο τομέα. Από ποιοτικά στοιχεία εμφανίζονται απόφοιτοι πριν την 

ορκωμοσία του Σεπτέμβρη να αναλαμβάνουν θέση εργασία σε ειδικά σχολεία, 

εφοδιασμένοι με βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών από την γραμματεία του 

τμήματος. Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην πλειοψηφία 

τους δήλωσαν μισθωτοί/συμβασιούχοι έργου εργαζόμενοι είτε στον ιδιωτικό είτε στο 

δημόσιο τομέα. Με παρόμοιο τρόπο εξηγούνται και οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις 
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δύο κατευθύνσεις στο χρόνο επαγγελματικής αποκατάστασης και στον αριθμό 

διαφορετικών εργασιών μέχρι την σημερινή, όπου για τους απόφοιτους της 

κατεύθυνσης ειδική αγωγή  σε μερικές περιπτώσεις όπως είδαμε ο χρόνος εύρεσης 

εργασίας ήταν μηδαμινός ο δε αριθμός κυμαινόταν ανάμεσα σε μηδέν και μόλις μια. 

Παρόλα αυτά τα επεισόδια ανεργίας εμφανίζονται ισοκατανεμημένα, διότι οι 

απόφοιτοι της κατεύθυνσης ειδική αγωγή βιώνουν διαστήματα ανεργίας στο τέλος 

κάθε σχολικής χρονιάς, μέχρι το ξεκίνημα της επόμενης. Ίδια εικόνα εμφανίζει και η 

μεταβλητή που μετρά το χρονικό διάστημα μεταξύ της σημερινής και της 

προηγούμενης απασχόλησής ή μεταξύ της σημερινής απασχόλησης και της 

αποφοίτησής, στην περίπτωση που η σημερινή απασχόληση είναι η πρώτη 

απασχόληση.  

Όσων αφορά τις απολαβές της πρώτης σημαντικής απασχόλησης, οι απόφοιτοι της 

κατεύθυνσης ειδική αγωγή  εμφανίζονται σαφώς ευνοημένοι, με το μέσο όρο των 

απολαβών τους να κυμαίνεται μεταξύ 901-1100€. Αντίθετα οι απόφοιτοι της 

κατεύθυνσης συνεχιζόμενη εκπαίδευση κατά μέσο όρο περιορίζονται στη μισθολογική 

κλίμακα των 501-700€. Οι τρόποι εύρεσης εργασίας παρουσιάζουν αποκλίσεις, διότι 

οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης ειδική αγωγή βρίσκουν σε συντριπτικό ποσοστό 

εργασία μέσω τον πινάκων διορισμού, τρόπο που διαχειρίζονται και για την εύρεση 

της 1
ης

 σημαντικής τους απασχόλησης. 

Τέλος παρόμοιο ποσοστό αποφοίτων και από τις δύο κατευθύνσεις έχουν 

ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές
63

. Ωστόσο σημαντική διαφορά εμφανίζεται 

στους λόγους πραγματοποίησης των μεταπτυχιακών σπουδών. Ο απόφοιτοι της 

κατεύθυνσης ειδική αγωγή δηλώνουν κατά μέσο όρο ότι προχώρησαν σε 

μεταπτυχιακές σπουδές λόγω επιστημονικού ενδιαφέροντος, ενώ οι απόφοιτοι της 

κατεύθυνσης συνεχιζόμενη εκπαίδευση προχώρησαν σε μεταπτυχιακές σπουδές διότι 

εκτιμούσαν ότι θα χρειαστούν μεγαλύτερη εξειδίκευση, με απώτερο σκοπό την 

καλύτερη επαγγελματική σταδιοδρομία. 

Στην επόμενη εικόνα εμφανίζονται 7 μεταβλητές που παρουσιάζουν στατιστικά 

σημαντική διαφορά σε σχέση με την κατεύθυνση σπουδών. 
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 64% βλ. και παράγραφο2.2 
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Γράφημα 24: Απεικόνιση ενδεικτικών μεταβλητών που δείχνουν τη διαφοροποίηση 

των δύο κατευθύνσεων. 

Όπου α/δ= ανθρώπινο δυναμικό. 

 

5.4 Περεταίρω διερεύνηση των δύο κατευθύνσεων 

Είδαμε στην Παράγραφο 2.2 ότι στατιστικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατηγορία των 

μισθωτών/συμβασιούχων έργου, μιας και οι υπόλοιπες κατηγορίες παρουσιάζουν 

πολύ μικρό δείγμα που δεν ευνοεί τη στατιστική επεξεργασία. Σκοπός αυτής της 

παραγράφου είναι να εξεταστούν ποιες μεταβλητές σχετίζονται αρνητικά ή θετικά με 

τον επιθυμητό συνδυασμό υψηλών μισθών και ευχαρίστησης από την σημερινή 

εργασία. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, κατασκευάστηκε  ένα γραμμικό μοντέλο 

με τρις μεταβλητές θεωρώντας ότι αυτή η περίπτωση περιγράφει την «επιτυχημένη» 

επαγγελματική πορεία. Το γραμμικό μοντέλο ικανοποιούσε τις εξής συνθήκες: υψηλή 

σχέση μεταξύ της σημερινής εργασίας και των σπουδών, υψηλή ικανοποίηση από την 

εργασία και υψηλά εισοδήματα. Η καινούργια μεταβλητή που προέκυψε από αυτές 

τις τρις ονομάστηκε optimum. Χρησιμοποιήθηκε ανάλυση πολλαπλής 

παλινδρόμησης (multiple regression analysis) για να βρεθούν οι μεταβλητές του 

ερωτηματολογίου μας παρουσιάζουν υψηλή γραμμική συσχέτιση με την optimum 
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μεταβλητή. Χρησιμοποιήθηκε η stepwise method backward 
64

. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στις δύο επόμενες παραγράφους, ξεχωριστά για κάθε μια 

κατεύθυνση σπουδών. 

 

5.4.1 Συνεχιζόμενη εκπαίδευση 

Η επιλογή των μεταβλητών που συνδέονται γραμμικώς ισχυρά με την optimum 

μεταβλητή έγινε σταδιακά, αφού αρχικά εξετάστηκε ποιες μεταβλητές παρουσίαζαν 

γραμμική συσχέτιση με αυτή, χρησιμοποιώντας τον δείκτη Spearman. Ο δείκτης 

Spearman επιλέχθηκε διότι το K-S test έδειξε ότι δεν ακολουθούσαν όλα τα δεδομένα 

την κανονική κατανομή. Στη συνέχεια αποκλείστηκαν σταδιακά κάποιες μεταβλητές, 

για λόγους αδύναμης συσχέτισης(Sig.> 0.05) ή συγραμμικότητας. Οι τέσσερις 

μεταβλητές στις οποίες κατέληξε το πρόγραμμα, εξηγούν σε ποσοστό 73% την 

πορεία των «επιτυχημένων» αποφοίτων. Με άλλα λόγια οι απόφοιτοι με υψηλή 

σχέση μεταξύ της σημερινής τους εργασίας και των σπουδών τους, υψηλή 

ικανοποίηση από την εργασία τους και υψηλά εισοδήματα, εμφανίζουν τα εξής 

χαρακτηριστικά: είχαν εισαχθεί στο τμήμα τις πρώτες χρονιές λειτουργίας του, 

(αρνητική συσχέτιση όπως παρουσιάζεται στον πίνακα) είχαν σε μια από τις πρώτες 

θέσεις στο μηχανογραφικό τους δελτίο το τμήμα, δουλεύουν σε επιχειρήσεις που 

απασχολούν μεγάλο αριθμό  προσωπικού και η πρώτη σημαντική τους θέση εργασίας 

σχετιζόταν ισχυρά με το αντικείμενο των σπουδών τους.  

 

Πίνακας 2: Τιμές μεταβλητών για το γραμμικό μοντέλο «επιτυχίας» των αποφοίτων 

της κατεύθυνσης Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση. 

 B SE B β 

Constant - 1.34 3.05  

Έτος εισαγωγής - 0.88 0.31 -0.43 

Προτίμηση τμήματος βάση 
μηχανογραφικού 

0.41 0.66 0.12 

Έκταση επιχείρησης βάση 

των απασχολούμενων σε 
αυτή 

1.81 0.4 0.9 

Βαθμός αντιστοιχίας 
σπουδών – πρώτης 

σημαντικής απασχόλησης 

0.6 0.36 0.27 

R2 = 0.73        ΔR2= 0.68    *p<0.001 
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 βλ. Field 2009 για την επιλογή αυτής της μεθόδου. Επίσης από το ίδιο βιβλίο p.242 για τους περιορισμούς που πρέπει να 

ισχύουν. 
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5.4.2 Ειδική αγωγή  

 

Η ίδια πορεία με τους αποφοίτους της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ακολουθήθηκε και 

για τους αποφοίτους της ειδικής αγωγής. Στον πίνακα παρουσιάζονται τα στατιστικά 

μέτρα της πολλαπλής παλινδρόμησης  

 

Πίνακας 3: Τιμές μεταβλητών για το γραμμικό μοντέλο «επιτυχίας» των αποφοίτων 

της κατεύθυνσης Ειδική Αγωγή 

 B SE B β 

Constant - 11.27 2.66  

Χρόνος επαγγελματικής 
αποκατάστασης μετά την 

αποφοίτηση (1η σημαντική 
απασχόληση) 

1.70 0.32 1.41 

Περιστασιακή απασχόληση 
μετά την αποφοίτηση (πριν 

την 1η σημαντική 
απασχόληση) 

3.50 0.71 0.98 

Απασχόληση κατά την 
διάρκεια των μεταπτυχιακών 

σπουδών ως προς την 
διάρκεια(περιστασιακά - 

συνεχόμενα) 

2.47 0.88 0.62 

Απασχόληση κατά την 
διάρκεια των μεταπτυχιακών 

σπουδών ως προς το είδος 
της εργασίας(μερική – 
πλήρης απασχόληση) 

3.13 0.71 0.88 

R2= 0.94      ΔR2= 0.90     *p<0.05 

 

Δεν θα πρέπει να παραξενεύει το γεγονός ότι οι δύο από τους τέσσερις παράγοντες 

που εμφανίζονται να εξηγούν το optimum μοντέλο αναφέρονται στην εργασία των 

αποφοίτων κατά την διάρκεια των μεταπτυχιακών τους σπουδών, μιας και το 60% 

των αποφοίτων της κατεύθυνσης της ειδικής αγωγής , συνέχισαν σε μεταπτυχιακές 

σπουδές. Το μοντέλο για την περίπτωση της ειδικής αγωγής δίνει εντυπωσιακά 

αποτελέσματα: σε ποσοστό 94% εξηγεί την «κατάκτηση» της optimum κατάστασης 

με την χρήση τεσσάρων παραγόντων. Έτσι, οι απόφοιτοι που πέτυχαν τον ποθητό 

συνδυασμό απασχόλησης, μισθών και ευχαρίστησης, εργάζονταν περιστασιακά μετά 

την αποφοίτησή τους, συνέχισαν σε μεταπτυχιακές σπουδές ενώ εργάζονταν 

παράλληλα με αυτές μερικώς και περιστασιακά, και δηλώνουν μικρό χρόνο 

επαγγελματικής αποκατάστασης. 
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6 Άνεργοι  

Στην Παράγραφο 2.2 παρουσιάστηκαν σύντομα βιβλιογραφικά στοιχεία για το 

φαινόμενο της ανεργίας. Οι απόφοιτοι του τμήματος που δήλωσαν άνεργοι 

ανέρχονταν στο 21% του δείγματος
65

 Τη χρονική περίοδο που πραγματοποιήθηκε η 

παρούσα έρευνα, το επίσημο ποσοστό ανέργων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

ανέρχεται στο 10,6% 
66

. Το ποσοστό των ανέργων εμφανίζεται ανισοκατανεμημένο 

ανάμεσα στις δύο κατευθύνσεις. Από το 21% των ανέργων αποφοίτων το 78% 

προέρχεται από την κατεύθυνση συνεχιζόμενη εκπαίδευση ενώ το 22% από την 

κατεύθυνση ειδική αγωγή.  

 

Γράφημα 25: Διάρκεια της ανεργίας των αποφοίτων Ε.Κ.Π. 

 

 

Ενθαρρυντικά παρουσιάζονται τα στοιχεία που αφορούν τη διάρκεια της ανεργίας. 

Παρατηρείται ότι οι μακροχρόνια άνεργοι
67

 αποτελούν ένα μικρό μόνο ποσοστό, 

μόλις το 17% δηλώνει άνεργος/η για διάστημα μεγαλύτερο από 12 μήνες. 

                                                
65

 Βλ. και παράγραφο 2.1 

66
 Πηγή: Ελληνική στατιστική αρχή  ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α΄ Τρίμηνο 2011 δελτίο τύπου 16 Ιουνίου 2011 

67
 Βλ. παράγραφο 2.2 

33% 

50% 

6% 

11% 

Διάρκεια της ανεργίας 

Έως 6 μήνες 

Από 6 εως 12 μήνες 

Από 12 εως 24 μήνες 

Περισσότερο από 24 
μήνες 
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Γράφημα 26: Λόγοι ανεργίας των αποφοίτων ανέργων Ε.Κ.Π. 

 

Ενδιαφέρων παρουσιάζει η εικόνα των λόγων της ανεργίας. Από τις απαντήσεις των 

ανέργων αποφοίτων, παρουσιάζεται ότι οι άνεργοι απόφοιτοι θεωρούν με διαφορά ως 

κυριότερο λόγο της ανεργίας την μικρή προσφορά θέσεων εργασίας στην ειδικότητά 

τους. Συνυπολογίζοντας ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ανέργων προέρχεται από την 

κατεύθυνση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αυτή η 

κατεύθυνση έχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα προσφοράς εργασίας. Ενδιαφέρον 

προκαλεί το γεγονός ότι η απάντηση οι εργοδότες προτιμούν ανθρώπους με λιγότερα 

ακαδημαϊκά προσόντα από εμένα βρίσκεται στην 3
η
 θέση , πιο ψηλά αυτήν της 

κατάρτισης. Το γεγονός αυτό φαίνεται να συνδέεται με το πρόβλημα της 

υπερπροσφοράς προσόντων για θέσεις εργασίας με χαμηλότερα απαιτούμενα 

προσόντα (overeducation).
 68

 

Τέλος, από τα δεδομένα του πίνακα αναδεικνύεται η ασθενής επίδραση του 

παράγοντα του φύλου ακόμα και στην περίπτωση των ανέργων, όπως και στις 

προηγούμενες κατηγορίες. Κατά μέσο όρο οι άνεργοι απόφοιτοι του τμήματος έχουν 

απασχοληθεί σε 2 εργασίες μέχρι τώρα. Σχεδόν όλοι (εκτός από μια μοναδική 

περίπτωση δεν έχουν απασχοληθεί σε επιδοτούμενες θέσεις εργασίας ή σε 

προγράμματα κατάρτισης. 

 

                                                
68 Βλ. παράγραφο 2.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για την 
ειδικότητά μου 

Οι εργοδότες προτιμούν ανθρώπους με 
περισσότερη εμπειρία από εμένα 

Οι εργοδότες προσλαμβάνουν άτομα με 
περισσότερη κατάρτιση από εμένα 

Οι εργοδότες προτιμούν ανθρώπους με 
λιγότερα ακαδημαϊκά προσόντα από εμένα 

Οι εργοδότες θεωρούν μειονέκτημα το φύλο 
μου 

Λόγοι της ανεργίας 
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Γράφημα 27: Τρόποι αναζήτησης εργασίας των αποφοίτων ανέργων Ε.Κ.Π. 

 

Οι τρόποι αναζήτησης εργασίας των ανέργων αποφοίτων παρουσιάζονται στο Πίνακα 

3.3. Συγκρινόμενοι με τους αντίστοιχούς τρόπους αναζήτησης εργασίας των 

απασχολούμενων αποφοίτων, παρατηρούμε ότι σε σχέση με τους 

μισθωτούς/συμβασιούχους έργου (κατηγορία που παρουσιάζει στατιστικό 

ενδιαφέρον), οι άνεργοι δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές. Οι δύο εικόνες είναι 

σχεδόν ταυτόσημες. Μοναδική διαφορά η απάντηση άλλοι τρόποι, που στους 

ανέργους παρουσιάζονται αισθητά μειωμένοι. Αυτό το εύρημα μπορεί να αποδοθεί 

ως έλλειψη ευελιξίας των ανέργων να ακολουθήσουν και άλλους τρόπους εύρεσης 

εργασίας. 

Μια άλλη διάσταση αναδεικνύεται από τα ποιοτικά δεδομένα, όπου ιδιαίτερα οι 

απόφοιτοι της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης – από όπου προέρχονται οι περισσότεροι 

άνεργοι – παραδέχονται ότι χρειαστήκαν επιπρόσθετη εξωτερική βοήθεια για να 

καταλάβουν τη θέση εργασίας που κατέχουν. Το γεγονός αυτός μαζί με την 

παρατηρούμενη(και από τα δεδομένα της παρούσας έρευνάς) αριθμητική έλλειψη 

θέσεων εργασίας της συγκεκριμένης ειδικότητας, οδηγεί σε εναλλακτική ερμηνεία 

του ευρήματος 

Αντίστοιχα με την προσπάθεια σκιαγράφησης των επαγγελματικά επιτυχημένων 

αποφοίτων πραγματοποιήθηκε για τους απόφοιτους που δηλώσαν άνεργοι. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στο πίνακα που ακολουθεί. 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

Οικογενειακές γνωριμίες/φίλοι 

Συστάσεις καθηγητών 

Σύσταση από εργοδότη 

Διαγωνισμός 

Αγγελίες από τον τύπο 

ΟΑΕΔ 

Γραφείο Διασύνδεσης 

Άλλος τρόπος 

Τρόποι αναζήτησης εργασίας 
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Πίνακας 4: Τιμές μεταβλητών για το γραμμικό μοντέλο επεξήγησης των 

μακροχρόνια άνεργων αποφοίτων. 

 B SE B β 

Constant -0.34 1.02  

Συμμετοχή/απασχόληση 

σε πρόγραμμα κατάρτισης 
ή επιδοτούμενη θέση 

0.41 0.38 0.32 

Αριθμός παρελθόντων 

εργασιακών θέσεων 
0.47 0.19 0.74 

Εμπειρία σημαντικής 

απασχόλησης κατά τη 

διάρκεια παρελθούσης 

εργασιακής θέσης 

0.54 0.38 0.42 

R2= 0.45    ΔR2= 0.25    *p<0.05 

 

Όπως φαίνεται και από τις τιμές του πίνακα η μέθοδός μας εξηγεί μόνο ένα μικρό 

ποσοστό του φαινομένου της ανεργίας. Αυτό είναι αναμενόμενο μιας και το 

ερωτηματολόγιο δεν κατασκευάστηκε με προτεραιότητα την εξήγηση του. Παρόλα 

αυτά επεξηγεί το φαινόμενο κατά 45%, βρίσκοντας ότι οι μακροχρόνια άνεργοι δεν 

εμφανίζουν εμπειρία σημαντικής απασχόλησης στις παρελθούσες εργασιακές τους 

θέσεις. Δεν εργάστηκαν δηλαδή σε θέση σχετική με το αντικείμενο των σπουδών 

τους ή σε περίπτωση που η θέση ήταν σχετική, η μορφή της εργασίας τους ήταν είτε 

περιστασιακή είτε περιορισμένου ωραρίου. Επίσης δεν συμμετείχαν σε προγράμματα 

απασχόλησης/κατάρτισης ούτε σε επιδοτούμενες θέσεις εργασίας. Τέλος 

απασχολήθηκαν κατά μέσο όρο σε 2-3 διαφορετικές θέσεις εργασίας. Από τα 

δεδομένα αυτά, συμπεραίνουμε ότι οι άνεργοι απόφοιτοι δεν εμφανίζουν μεγάλη 

κινητικότητα, ούτε ιδιαίτερη συνάφεια μεταξύ αντικειμένου εργασίας και σπουδών. 

Μια ερμηνεία που μπορεί να δοθεί (με κάθε επιφύλαξη μιας και το εξηγήσιμο 

ποσοστό του γραμμικού μοντέλου εμφανίζεται μικρό) σε συνδυασμό και με την 

θεωρία της Αναζήτησης Εργασίας
69

 είναι ότι οι προσφερόμενες αμοιβές δεν 

υπερβαίνουν τον μισθό επιφύλαξης. Σε συνδυασμό και με το εύρημα που θέλει να 

μην εμφανίζονται αρκετές θέσεις εργασίας στον τομέα σπουδών των αποφοίτων, τα 

προσδοκώμενα οφέλη από μια θέση εργασίας εμφανίζονται μη ελκυστικά. Από την 

πλευρά τους οι απόφοιτοι θα αναμενόταν, σύμφωνα με τη θεωρία της κινητικότητας, 

                                                
69 Βλ. παράγραφο 3.1.4 
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να εμφανίζονται πιο ενεργητικοί στην προσπάθειά τους για κατάληψη κάποιας θέσης 

εργασίας σχετικής με το αντικείμενο σπουδών, έστω και μη μόνιμης. 
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7. Ποιοτικά δεδομένα 

 

Σε αυτή τη παράγραφο θα παρουσιαστούν τα δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω ημι-

δομημένων προσωπικών συνεντεύξεων από ενδεικτικό δείγμα των αποφοίτων. Όλοι 

οι απόφοιτοι που θέλησαν να συνεργαστούν και μέσω προσωπικών συνεντεύξεων 

είχαν συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο, οπότε στις συνεντεύξεις αποσαφηνίστηκαν 

ακανθώδη σημεία που δεν ήταν δυνατό να απαντηθούν ενδελεχώς με ερωτήσεις 

κλειστού τύπου. Σαν αντιπροσωπευτικό δείγμα θεωρήθηκε το 10% επί του συνολικού 

πληθυσμού που απάντησε το ερωτηματολόγιό. Πραγματοποιήθηκαν 10 συνεντεύξεις, 

6 με άτομα της κατεύθυνσης της Συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και 4 με άτομα της 

κατεύθυνσης της Ειδικής Αγωγής. Ο λόγος της ανισοκατανομής ήταν ότι οι 

απόφοιτοι της Ειδική Αγωγής είχαν παρόμοιες επαγγελματικές διαδρομές, με τις 

απώτερες επαγγελματικές τους βλέψεις να αποτελούν μοναδικό σημείο 

διαφοροποίησης. 

 

7.1 Ειδική Αγωγή 

Όλοι οι απόφοιτοι αυτής της κατεύθυνσης μας δήλωσαν ότι το τμήμα βρισκόταν 

αρκετά ψηλά στην προτίμηση του μηχανογραφικού τους δελτίου, αν δεν ήταν πρώτη 

τους επιλογή. Οι απόφοιτοι δηλώνουν υψηλή ευχαρίστηση από το επίπεδο σπουδών 

και την οργάνωση του τμήματος. Θεωρούν ότι παίρνουν βασικές γνώσεις στο πτυχίο, 

που δρουν ως ερεθίσματα για περαιτέρω μελέτη και εξέλιξη. Μεγάλη βοήθεια 

θεωρούν τη πρακτική άσκηση του τελευταίου έτους.  

Παράλληλα τονίζουν την γενικότητα των αντικειμένων που διδάσκονται στα δύο 

πρώτα έτη σπουδών.  Όσοι συνέχισαν σε μεταπτυχιακές σπουδές, δηλώνουν ότι δεν 

τους προσέφερε επιπλέον γνώσεις, μιας και στον μεταπτυχιακό κύκλο εισάγονται και 

φοιτητές από άλλα αντικείμενα και συνεπώς πρέπει να γίνει και σε αυτούς εισαγωγή 

σε βασικές έννοιες της ειδικής αγωγής. Μοναδικό πρόβλημα για όσους δεν είναι από 

την Θεσσαλονίκη είχαν πρόβλημα στη συνέχιση των σπουδών τους . Η απόκτηση 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προσθέτει μόρια στους πίνακες διορισμού. 

Οι απόφοιτοι αυτής της κατεύθυνσης θεωρούν ότι είχαν επαρκή ενημέρωση για τις 

επιλογές τους στην αγορά εργασίας καθώς και πιο βέβαιο επαγγελματικό μέλλον. Η 
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πορεία τους παρουσιάζεται σχετικά στερεότυπη: με την αποφοίτησή τους (ακόμα και 

πριν από αυτήν στις παλαιότερες χρονιές) γίνονταν ανάρπαστοι από τα τμήματα 

ένταξης ως αναπληρωτές. Επίσης έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για 

πρόληψη στα ΕΕΕΚ (Επαγγελματικά εργαστήρια ειδικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης) και ως αναπληρωτές/ωρομίσθιοι στα ειδικά γυμνάσια και λύκεια χωρίς 

όμως εξασφαλισμένη κατάληξη. Η μονιμοποίησή τους υποτίθεται ότι θα γίνει μέσω 

ενός (συνεχώς αναβαλλόμενου) διαγωνισμού ΑΣΕΠ. Εδώ εντοπίζεται και ένα νομικό 

κενό, μιας και στη σχολή δεν έχει απονεμηθεί συγκεκριμένο ΠΕ. Η πρόσληψή τους 

γίνεται με συμβάσεις έργου μέχρι τον Ιούνιο οπότε και απολύονται μπαίνοντας 

παράλληλα στο ταμείο ανεργίας για 2-3 μήνες, προσλαμβάνονται με καινούργιες 

προκηρύξεις το φθινόπωρο. Οι απολαβές τους χαρακτηρίζονται  τουλάχιστον 

ικανοποιητικές. Οι περισσότεροι δηλώνουν ικανοποιημένοι από την εργασία τους. 

Γενικά αρνητικά σχόλια είναι η γενικότητα των διδασκομένων αντικειμένων που 

εγείρει αίτημα για δημιουργία τμήματος αμιγώς ειδικής αγωγής, σχόλια για 

συγκεκριμένους καθηγητές, καθώς και το γεγονός ότι το τμήμα θα μπορούσε να είχε 

μεριμνήσει για το ΠΕ
70

. Στον ίδιο τόνο οι απόφοιτοι θεωρούν ότι συγκεκριμένες 

τεχνικές γνώσεις που θα μπορούσαν να προσφέρονται στους αποφοίτους (π.χ. 

γλώσσες ατόμων με ειδικές ανάγκες) πράγμα που δεν συμβαίνει, αναγκάζοντας τους 

να στρέφονται σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια για να τις καλύψουν. 

 

7.2 Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση 

Οι απόφοιτοι της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης παρουσιάζονται με αρνητικότερη 

άποψη για την κατεύθυνση που ακολούθησαν σε σχέση με αυτούς της ειδικής 

αγωγής. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα των συνεντεύξεων, είναι ότι οι 

περισσότεροι απόφοιτοι της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης δήλωσαν ότι αν άρχιζαν την 

ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία από την αρχή θα άλλαζαν κατεύθυνση. Ο λόγος που 

προβάλλεται είναι στερεότυπα ο ίδιος: η γρήγορη και εξασφαλισμένη επαγγελματική 

αποκατάσταση των αποφοίτων της Ειδικής Αγωγής. Στις περιπτώσεις που 

διαφοροποιούνταν από την άποψη αυτή, προβαλλόταν σαν επιχείρημα η ψυχοφθόρα 

εργασία της ειδικής αγωγής, δουλειά για γερά στομάχια τη χαρακτήριζαν.  

                                                
70 Πιστοποιητικό Επάρκειας 
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Στην γενικότερη αρνητική τους εικόνα έρχεται να προστεθεί η έλλειψη οργάνωσης 

όσων αφορά την δομή του προγράμματος - ελάχιστη προετοιμασία για την μετάβαση 

στην αγορά εργασίας, θολό εργασιακό τοπίο. Οι απόφοιτοι δηλώνουν ότι η πρακτική 

άσκηση που προσφέρει το τμήμα δεν τους βοήθησε ιδιαίτερα, μιας και οι 

περισσότεροι απασχολούνταν σε μικροδουλειές γραφείου, χωρίς να παίρνουν 

πρακτικές γνώσεις στο αντικείμενό τους.  

Τα αντικείμενα της πρώτης εργασίας των αποφοίτων αυτής της κατεύθυνσης 

ποικίλλουν. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι απόφοιτοι με μεγαλύτερη ικανοποίηση και 

θετικότερες επαγγελματικές προοπτικές, ως πρώτη απασχόληση δηλώνουν ότι  

κατέλαβαν θέσεις εργασίας μέσα στο πανεπιστήμιο χωρίς προκήρυξη ή διαγωνισμό, 

μέσω των δημοσίων σχέσεων που απέκτησαν κατά την ακαδημαϊκή τους πορεία.  

Ανάλογη είναι και η συνέχεια της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων της 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Οι περισσότεροι συμφωνούν στο γεγονός ότι οι βασικές 

γνώσεις που αποκτούν στο πτυχίο δεν φτάνουν και χρειάστηκαν κάποιου είδους 

επέκταση, με την μορφή μεταπτυχιακών σπουδών ή επιμόρφωσης γενικότερα. Τα 

αντικείμενα εργασίας που ακολούθησαν δεν παρουσιάζουν την συνάφεια αυτών της 

άλλης κατεύθυνσης (Ειδική Αγωγή). Σε γενικές γραμμές, έχουν περισσότερη σχέση 

με την οργάνωση και διοίκηση του οργανισμού ή της εταιρίας στην οποία εργάζονται, 

παρά με την εκπαίδευση, ακόμα και στην περίπτωση αποφοίτων που απασχολούνται 

σε οργανισμούς άμεσα συνδεδεμένους με αυτή, όπως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή 

κάποιο κέντρο εκπαίδευσης. 

 

  



[86] 

 

8. Συζήτηση - Συμπεράσματα 

 

Το τμήμα εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής, προετοιμάζει απόφοιτους για να 

εργαστούν στους τομείς της έρευνας και της παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την 

ιστοσελίδα του τμήματος
71

. Τα ποσοστά των αποφοίτων που εμφανίζονται ως άνεργοι 

είναι ελάχιστα υψηλότερα από το στατιστικό μέσο όρο
72

 στο 21%. Η πλειοψηφία 

όμως, των εργαζομένων (84%) χαρακτηρίζει τη σημερινή του εργασία ως σημαντική. 

Δηλαδή εργασία που έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο σπουδών τους και τους 

εξασφαλίζει ένα σημαντικό εισόδημα. Τα δύο αυτά ποσοστά αναδεικνύουν τον, μέσα 

σε αποδεκτά πλαίσια, βαθμό ένταξης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Όσων 

αφορά την ποιότητα της ένταξης των αποφοίτων, ενδεικτικά είναι τα ποσοστά της 

ευχαρίστησης από την σημερινή εργασία (>80% κλίνει προς την ευχαρίστηση), του 

βαθμού αντιστοιχίας των σπουδών με τη σημερινή απασχόληση(>50% απόλυτη 

ταύτιση). Στις μορφές της σημερινής εργασίας επικρατούν, όπως αναμενόταν, οι 

μισθωτοί και συμβασιούχοι έργου, οι μορφές εργασίας ταυτίζονται με αυτές που 

προβλέπει η ιστοσελίδα του τμήματος
73

. Υψηλές αποδεικνύονται οι καθαρές μηνιαίες 

αποδοχές των εργαζόμενων αποφοίτων, στοιχείο που ολοκληρώνει την θετική εικόνα 

για την ποιότητα της ένταξης των αποφοίτων. Συνοψίζοντας θα μπορούσε να 

συναχθεί ότι οι απόφοιτοι των ετών 2001-2006 έχουν ικανοποιητικά ποσοστά 

ένταξης, με υψηλό βαθμό ποιοτικής ένταξης στην αγορά εργασίας. 

Κατά τη σκιαγράφηση της επαγγελματικής πορείας των σημερινών εργαζομένων, 

ξεκινώντας από τα σχολικά τους χρόνια, οι απόφοιτοι των ετών 2001-2006 

ολοκλήρωσαν τη 12χρονη σχολική εκπαίδευση και στη συνέχεια πέτυχαν να 

εισαχθούν στο τμήμα Ε.Κ.Π. το Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το 80% εμφανίζεται να 

έχει τουλάχιστον μέσα στις πρώτες 10 επιλογές του το τμήμα Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής, με παρόμοια υψηλό (82%) ενδιαφέρον για το αντικείμενο των 

σπουδών τους. 

Στη συνέχεια ολοκλήρωσαν με στατιστική επιτυχία τις σπουδές τους στο τμήμα, 

αφού ο μέσος όρος αποφοίτησης ανέρχεται και για τις δύο κατευθύνσεις περίπου στα 
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4,5 χρόνια φοίτησης Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων εξάμηνων των σπουδών 

οι φοιτητές και των δύο κατευθύνσεων συμμετέχουν υποχρεωτικά στο πρόγραμμα 

πρακτικής άσκησης. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, η εικόνα που 

διαμορφώνουν για την ευχαρίστηση των σπουδών τους, εμφανίζεται περισσότερο 

μετατοπισμένη προς τη μετριότητα(>50%) σε σχέση με την εικόνα που είχαν στην 

αρχή των σπουδών τους. 

Είχαν γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση, μιας και το 41% εμφανίζεται να 

βρίσκει την πρώτη του σημαντική απασχόληση
74

 έως 6 μήνες μετά την αποφοίτησή 

του, ενώ το 87% το πολύ 2 χρόνια μετά την αποφοίτησή του. Οι δεξιότητες που 

απαιτούνται για την εύρεση και κατάληψη μιας θέσης εργασίας θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν δεδομένες, μιας και αποτελούν αντικείμενο των βασικών σπουδών τους. 

Συγκρίνοντας την εικόνα της σημερινής κατάστασης απασχόλησης και της πρώτης 

σημαντικής απασχόλησης, εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για τη διαδικασία 

μετάβασης. Το είδος της απασχόλησης δεν διαφοροποιείται ανάμεσα στα δύο στάδια. 

Οι μισθωτοί και οι συμβασιούχοι έργου είναι οι δύο τύποι εργασίας που επικρατούν, 

αναμενόμενα. Μικρή η εργασιακή κινητικότητα (Εικ. 28), καθώς και τα επεισόδια 

ανεργίας (Εικ. 30). Οι συνολικές καθαρές μηνιαίες αποδοχές (Εικ. 17 & Εικ. 32) 

εμφανίζουν ανοδική τάση. Ενώ στους τρόπους εύρεσης εργασίας, για την μεν πρώτη 

σημαντική απασχόληση, ξεχωρίζουν οι πίνακες διορισμού, με τους υπόλοιπους 

τρόπους να ισοδυναμούν (Εικ. 34), για τη δε σημερινή απασχόληση οι αγγελίες από 

τον τύπο και άλλοι τρόποι. Από τα ποιοτικά δεδομένα εξάγεται ότι στην εύρεση 

πρώτης σημαντικής εργασίας, οι θετικές συστάσεις καθηγητών έδιναν σημαντικό 

προβάδισμα σε όσους τις κατείχαν. Οι μεταπτυχιακές σπουδές δεν εμφανίζουν 

γραμμική συσχέτιση με οποιαδήποτε μεταβλητή που επηρεάζει τη διαδικασία 

μετάβασης (Πίνακας 1). 

Ανάμεσα στις δύο κατευθύνσεις παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές, 

τόσο στις μεταβλητές που σχετίζονται με την ποιότητα και το βαθμό ένταξης, όσο και 

με την πορεία μετάβασης (Παράρτημα IV). Όσων αφορά τις μεταβλητές που 

συνεισφέρουν στην βέλτιστη κατάσταση κάθε μιας κατεύθυνσης, εμφανίζονται στους 

Πίνακες 2 & 3. 
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Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις μεταβλητές που 

σχετίζονται με το είδος της σημερινής εργασίας, μιας και οι περισσότεροι απόφοιτοι 

του τμήματος εργάζονται ως μισθωτοί ή συμβασιούχοι έργου. Στο βαθμό 

αντιστοιχίας σπουδών και εργασίας, που βρέθηκε υψηλός και στις δύο κατευθύνσεις. 

Στα χρονικά διαστήματα μεταξύ της σημερινής και της προηγούμενης απασχόλησής 

σας
75

 (το πολύ 2 χρόνια), στον αριθμό των επεισοδίων ανεργίας (0-3 για το 80% των 

αποφοίτων) ενώ εμφανίζεται σημαντική διαφοροποίηση στον αριθμό θέσεων 

εργασίας που έχουν καταλάβει, με τους απόφοιτους της ειδικής αγωγής να 

παρουσιάζουν αξιοσημείωτη σταθερότητα (0-1 θέσεις εργασίας). Το φαινόμενο αυτό 

οφείλεται κυρίως στην άμεση επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων της 

κατεύθυνσης Ειδική Αγωγή σε δομές ειδικής εκπαίδευσης, που τους προστατεύει από 

την εργασιακή κινητικότητα. Χαμηλός εμφανίζεται ο κίνδυνος απόλυσης από τη 

σημερινή εργασία και για τις δύο κατευθύνσεις, ενώ σαν εναλλακτική εργοδοτική 

πρόταση, όλοι οι απόφοιτοι προτιμούν το δημόσιο με παρόμοια αιτιολόγηση 

(προσφέρει ασφάλεια, είναι συμβατό με τις πιθανές οικογενειακές υποχρεώσεις, 

προσφέρει καλύτερες αμοιβές).  

Από την κατασκευή του γραμμικού μοντέλου, εξάγεται ότι για την εξήγηση της 

βέλτιστης
76

 εργασιακής κατάστασης για τους απόφοιτους της Συνεχιζόμενης 

Εκπαίδευσης επαρκούν 4 μεταβλητές. Οι μεταβλητές αυτές σχετίζονται με το 

ενδιαφέρον που είχαν δείξει οι απόφοιτοι για την εισαγωγή τους στο τμήμα καθώς και 

το έτος εισαγωγής τους. Οι πιο ευνοούμενοι είναι όσοι εισήχθησαν νωρίτερα. Τον 

βαθμό αντιστοιχίας των σπουδών τους με την πρώτη τους σημαντική απασχόληση, 

χαρακτηριστικό που σχετίζεται με την στόχευση συγκεκριμένων επαγγελματικών 

θέσεων και δηλώνει ισχυρό επαγγελματικό προσανατολισμό. Και τέλος την 

απασχόληση σε επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό προσωπικού, που συνήθως 

υποδηλώνει το δημόσιο τομέα. Αντίστοιχα για την κατεύθυνση της Ειδικής Αγωγής, 

η βέλτιστη κατάσταση επεξηγείται από επίσης 4 μεταβλητές. Η πρώτη σχετίζεται με 

την περιστασιακή απασχόληση μετά την αποφοίτηση και πριν την κατάκτηση της 

πρώτης σημαντικής θέσης εργασίας. Η περιστασιακή αυτή απασχόληση ήταν 

σημαντική αν και βραχύχρονη, όπως υποδηλώνει η δεύτερη μεταβλητή που 

σχετίζεται με τον μικρό χρόνο εξεύρεσης της πρώτης σημαντικής απασχόλησης. Οι 
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τελευταίες δύο μεταβλητές σχετίζονται με την απασχόληση κατά τη διάρκεια των 

μεταπτυχιακών τους σπουδών, με περισσότερους από τους μισούς απόφοιτους αυτής 

της κατεύθυνσης (~60%) να έχουν προχωρήσει σε μεταπτυχιακές σπουδές. Τα 

χαρακτηριστικά της εργασίας τους κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών τους 

σπουδών, ήταν συνεχής και πλήρης. Με χρήση των ποιοτικών δεδομένων, 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για θέση εργασίας σε ειδικά σχολεία, 

απασχόληση που τους έδινε την δυνατότητα παράλληλης ενασχόλησης με 

μεταπτυχιακές σπουδές. Ως μη μόνιμο προσωπικό, οι απόφοιτοι της ειδικής αγωγής 

δεν είχαν τη δυνατότητα αίτησης εκπαιδευτικής άδειας για την ολοκλήρωση των 

μεταπτυχιακών σπουδών τους. 

Οι απόφοιτοι του τμήματος που δήλωσαν άνεργοι ανέρχονταν στο 21% του 

δείγματος
77

. Τη χρονική περίοδο που πραγματοποιήθηκε η παρούσα έρευνα, το 

επίσημο ποσοστό ανέργων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανέρχεται στο 

10,6% 
78

. Θετικά είναι τα στοιχεία για την διάρκεια της ανεργίας, μιας και μόνο το 

17% των ανέργων βιώνει μακροχρόνια ανεργία. Από το ποσοστό των ανέργων 

αποφοίτων τα 4/5 (ποσοστό 78%) προέρχεται από την κατεύθυνση συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση ενώ μόλις το 1/5 (ποσοστό 22%) από την κατεύθυνση ειδική αγωγή. Από 

τις απαντήσεις των ανέργων αποφοίτων, παρουσιάζεται ότι οι άνεργοι απόφοιτοι 

θεωρούν με διαφορά ως κυριότερο λόγο της ανεργίας την μικρή προσφορά θέσεων 

εργασίας στην ειδικότητά τους. Συνυπολογίζοντας ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 

ανέργων προέρχεται από την κατεύθυνση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μπορούμε 

να συμπεράνουμε ότι αυτή η κατεύθυνση έχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα 

προσφοράς εργασίας. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι η απάντηση «οι εργοδότες 

προτιμούν ανθρώπους με λιγότερα ακαδημαϊκά προσόντα από εμένα» βρίσκεται στην 

3
η
 θέση , πιο ψηλά αυτήν της κατάρτισης. Το γεγονός αυτό φαίνεται να συνδέεται με 

το πρόβλημα της υπερπροσφοράς προσόντων για θέσεις εργασίας με χαμηλότερα 

απαιτούμενα προσόντα (overeducation)
79

. 

Σε θεωρητικό επίπεδο, η θεωρία του φίλτρου φαίνεται να εξηγεί αρκετά καλά την 

διαδικασία εισόδου των αποφοίτων της ειδικής αγωγής στην αγορά εργασίας. Από τη 

στιγμή που το μοναδικό ζητούμενο για το κράτος, που είναι και ο κύριος εργοδότης 
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των εργαζομένων που απασχολούνται στην ειδική εκπαίδευση, ζητάει μόνο την 

ακαδημαϊκή πιστοποίηση ώστε να παρέχει μια σχετικά ασφαλή εργασία ως προς την 

μονιμότητα και τις οικονομικές απολαβές, θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε την 

σύζευξη εκπαίδευσης-σπουδών των αποφοίτων της κατεύθυνσης της ειδικής αγωγής 

με αυτό το θεωρητικό σχήμα. 

Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ο κλάδος της Ειδικής Αγωγής δέχτηκε 

εισροές από απόφοιτους άλλων ειδικοτήτων, που σε μεταπτυχιακό επίπεδο κυρίως 

παρακολούθησαν σπουδές σχετικές με το αντικείμενο, κυρίως για λόγους 

επαγγελματικής αποκατάστασης. Η παρατήρηση αυτή μας δίνει την δυνατότητα να 

ερμηνεύσουμε την πορεία σύζευξης των αποφοίτων με τη θεωρία του 

κατακερματισμού των αγορών εργασίας. Ιδιαίτερα οι μελλοντικοί απόφοιτοι της 

κατεύθυνσης θα έχουν να αντιμετωπίσουν μια κλειστή αγορά εργασίας, όπου 

προτεραιότητα θα έχουν οι παλαιότεροι απόφοιτοι. Ο λόγος είναι ότι οι παλαιότεροι 

απόφοιτοι θα έχουν κατοχυρώσει τις κρατικές θέσεις εργασίας μέσω της 

μοριοδότησης που θα έχουν, αν ισχύσει το σύστημα μοριοδότησης όπως και στους 

άλλους κλάδους της εκπαίδευσης και προκηρυχτούν μόνιμες θέσεις μέσω 

διαγωνισμού Α.Σ.Ε.Π διαδικασία που ακόμη εκκρεμεί. Σε αυτή την περίπτωση οι 

απόφοιτοι θα έχουν περιορισμένο εξωτερικό ανταγωνισμό, μιας και θα υπερτερούν 

έναντι αποφοίτων άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι θα έχουν κάποιο μεταπτυχιακό τίτλο 

σχετικό με την ειδική αγωγή. 

Η θεωρία της κινητικότητας, κυρίως της γεωγραφικής, σε περιόδους οικονομικής 

κρίσης κατέχει κυρίαρχο ρόλο στην εξήγηση του φαινομένου της ανεργίας. Ιδιαίτερα 

στην περίπτωση ατόμων με καταπίστευμα ανθρώπινου κεφαλαίου (ακαδημαϊκά 

προσόντα και γενικότερα ειδικεύσεις μέσω εκπαίδευσης) που όπως αναφέρθηκε
80

 

παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά κινητικότητας. 

Η θεωρία του εργασιακού ανταγωνισμού
81

 επιβεβαιώνεται στην περίπτωση της 

διαρκούς κατάρτισης, ιδιαίτερα για τους τομείς προσφοράς υπηρεσιών, στους οποίους 

ανήκουν κυρίως οι απόφοιτοι του τμήματος. Όπως επιβεβαιώνουν και τα ποιοτικά 

δεδομένα, οι περισσότερες γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες μαθαίνονται επί 

του πρακτέου, δεδομένο που προέκυψε και για τους δύο τομείς του τμήματος. Στην 

περίπτωση των αποφοίτων της Ειδικής Αγωγής παρατηρήθηκε μεγαλύτερη 
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ικανοποίηση από την πρακτική άσκηση, ενώ στης Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης 

υπήρξαν αναφορές ακόμη και για φαινόμενα ετεροαπασχόλησης. 
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9. Αναμενόμενα Οφέλη/Προτάσεις 

 

Η παρακολούθηση (monitoring) κατά τακτά χρονικά διαστήματα της επαγγελματικής 

πορείας των αποφοίτων του τμήματος, θα βελτίωνε τις γνώσεις γύρω από τα 

ζητήματα του βαθμού και της ποιότητας ένταξης, καθώς και της επαγγελματικής 

πορείας των αποφοίτων, συμβάλλοντας τόσο στην καλύτερη λειτουργία και 

στοχοθέτηση του τμήματος. Χρήσιμα συμπεράσματα για το περιεχόμενο των 

σπουδών, μπορούν να προέλθουν από την ανατροφοδότηση (feedback) των 

απαντήσεων των αποφοίτων, έχοντας πλέον δοκιμαστεί εκτός από πρακτικό-

ακαδημαϊκό επίπεδο και σε πρακτικό, με την έξοδό των αποφοίτων στην αγορά 

εργασίας. Χρήσιμη παρουσιάζεται και η χρονική παράμετρος, μιας και το εργασιακό 

τοπίο συνεχώς μεταβάλλεται, οπότε η με βάθος χρόνου σύγκριση δεδομένων θα 

εξυπηρετούσε τις προβλέψεις για την μέλλουσα μορφή του. 

Επίσης στις παρούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες είναι πολύ σημαντική η 

παραγωγή προϊόντων με ζήτηση, αξιοπιστία και ποιότητα από την αγορά. Εν 

προκειμένω, το υπέρτατο προϊόν ενός πανεπιστημίου είναι οι απόφοιτοί του(Σπύρου 

2007), οπότε έχει σημασία η αποδοχή τους, καθώς και οι όροι με τους οποίους γίνεται 

από την αγορά στην οποία απευθύνονται: την αγορά εργασίας . 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το πώς θα ερμηνευθούν οι περισσότερες οικονομικές 

θεωρίες σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Ιδιαίτερα όσες στηρίζονται σε κάποιου 

είδους ισοζύγιο(π.χ. το κατά Παρέτο κριτήριο) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

 

Παράρτημα 1 

Εργαζόμενοι στην Ελλάδα ανά είδος εργασίας. Ο αγροτικός πληθυσμός δεν 

προσμετράτε.
82

 

 

 

  

                                                
82 Πηγή ΕΣΥΕ Β εξάμηνο 2009 
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Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) και Γραφεία Σχολικού 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) ανά νομό στην Ελλάδα.  
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Χάρτης του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος 
83

. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
83 (Πηγή: http://www.ypepth.gr/el_ec_page969.htm, προσπελάστηκε 14/09/2010) 

http://www.ypepth.gr/el_ec_page969.htm
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Διαχρονική εξέλιξη της Επιστήμης της Αγωγής (κατά Lenzen, 1997) 
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Παράρτημα ΙΙ 

 

Εξέλιξη του (επί τις %) ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα κατά την περίοδο 01/2006-

08/2011.Πηγή Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
84

. 

 

 

  

                                                
84

 Ανάκτηση από http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE  

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ελληνική Στατιστική Αρχή Πειραιάς 31 Ιανουαρίου 

2011 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE
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Ποσοστό ατόμων που έχουν εργασιακή εμπειρία κατά ηλικία Πηγή Ελληνική 

Στατιστική Υπηρεσία.  
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Το ποσοστό (%) αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που απόκτησαν εργασιακή εμπειρία κατά τη 

διάρκεια των σπουδών τους. Πηγή Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 
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Χρονικό διάστημα από το τέλος των σπουδών μέχρι τη πρώτη εργασία. Πηγή Ελληνική Στατιστική 

Υπηρεσία. 
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Παράρτημα ΙΙΙ 

Πίνακες έρευνας Pricewaterhouse Coopers 

 

Ποσοστό εκτίμησης για την βοήθεια που έλαβαν οι απόφοιτοι από πηγές επαγγελματικού 

προσανατολισμού. 
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Ποσοστό εκτίμησης για την απόκτηση ακαδημαϊκών προσόντων σε τομέα ενδιαφέροντος των 

αποφοίτων. 
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Παράγοντες που επηρέασαν την επιλογή της κύριας επιλογής απασχόλησης των αποφοίτων της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης..  
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Είδος απασχόλησης αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
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Παράρτημα ΙV 

Πίνακας στατιστικών διαφοροποιήσεων των μεταβλητών ερωτηματολογίου διαχωριζόμενες ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών. Με κόκκινο 

χρώμα εμφανίζονται οι μεταβλητές που σχετίζονται με τον βαθμό και την ποιότητα της ένταξης στην αγορά εργασίας, ενώ με πράσινο χρώμα 

εμφανίζονται οι μεταβλητέ που σχετίζονται με την διαδικασία της μετάβασης. Οι μεταβλητές που δεν εμφανίζουν στατιστικά σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στις δύο κατευθύνσεις παραμένουν αχρωμάτιστες. 

 

  Chi-Square df Asymp. Sig. 

Monte Carlo 

Sig.     

        Sig. 

99% Confidence 

Interval   

          Lower Bound Upper Bound 

Έτος Εισαγωγής 0,39 1 0,532 ,536(a) 0,523 0,548 

Με βάση τις δηλώσεις προτίμησής σας για τις Πανελλήνιες 

Εξετάσεις, το τμήμα που σπουδάσατε ήταν: 

4,034 1 0,045 ,054(a) 0,049 0,06 

Πόσο ενδιέφερε το επιστημονικό αντικείμενο των σπουδών σας, 

στην αρχή των σπουδών σας; 

16,45 1 0 ,000(a) 0 0 

Ποιός ήταν ο βαθμός πτυχίου σας; 5,26 1 0,022 ,021(a) 0,018 0,025 

Είστε γενικά ευχαριστημένος/η από τις σπουδές σας; 
0,44 1 0,507 ,500(a) 0,487 0,513 

Συμμετείχατε σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του τμήματός 

σας; 
0,573 1 0,449 ,664(a) 0,652 0,676 
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Είχατε εργασιακή εμπειρία κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών 

σπουδών σας; 

5,727 1 0,017 ,017(a) 0,013 0,02 

Αν Ναι, δουλεύατε Περιστασιακά ή Συνεχόμενα; 
0,009 1 0,926 1,000(a) 1 1 

Ποιοι λόγοι σάς ώθησαν στην πραγματοποίηση μεταπτυχιακών 

σπουδών; 

4,427 1 0,035 ,040(a) 0,035 0,045 

Ποια είναι η σημερινή εργασιακή σας κατάσταση; 
2,946 1 0,086 ,100(a) 0,092 0,108 

Είχατε μέχρι σήμερα εμπειρία σημαντικής απασχόλησης; 

(Απασχολούμενοι Γενικά) 
6,844 1 0,009 ,009(a) 0,006 0,011 

Θα χαρακτηρίζατε την σημερινή σας απασχόληση σημαντική 

απασχόληση;(Απασχολούμενοι Γενικά) 

2,8 1 0,094 ,234(a) 0,223 0,244 

Ποια ήταν η πρώτη μορφή εργασίας σας; 11,584 1 0,001 ,000(a) 0 0,001 

 Πόσο χρόνο μετά την αποφοίτησή σας βρήκατε την πρώτη 

σημαντική σας απασχόληση;(Ιστορικό απασχόλησης 1η 

σημαντική απασχόληση) 

7,667 1 0,006 ,005(a) 0,003 0,007 

Είχατε περιστασιακή απασχόληση πριν από την πρώτη 

σημαντική εργασία σας και μετά την απόφοίτησή σας; 

0,632 1 0,427 ,593(a) 0,58 0,606 

Πώς βρήκατε την πρώτη σημαντική απασχόλησή σας; (μισθωτοί 

συμβασιούχοι έργου, 1η σημαντική απασχόληση) 

9,101 1 0,003 ,002(a) 0,001 0,004 
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Αν συμμετείχατε σε πρόγραμμα πρακτικής άσκηση, σας 

βοήθησε για να βρείτε την πρώτη σας σημαντική απασχόληση;  

(μισθωτοί συμβασιούχοι έργου, 1η σημαντική απασχόληση) 

2,226 1 0,136 ,161(a) 0,152 0,17 

Είδος της πρώτης σημαντικής απασχόλησης (Μισθωτοί-

Συμβασιούχοι 1η σημαντική απασχόληση) 

3,976 1 0,046 ,045(a) 0,04 0,051 

Η απασχόλησή σας ήταν (Μισθωτοί-Συμβασιούχοι 1η 

σημαντική απασχόληση) 

1,532 1 0,216 ,502(a) 0,489 0,515 

Δουλεύατε σε επιχείρηση που απασχολούσε: (Μισθωτοί-

Συμβασιούχοι 1η σημαντική απασχόληση) 

0,181 1 0,671 ,673(a) 0,661 0,685 

Σε ποιο βαθμό αντιστοιχούσαν οι σπουδές σας με την πρώτη 

σημαντική απασχόλησή σας; (μισθωτοί συμβασιούχοι έργου, 1η 

σημαντική απασχόληση) 

2,127 1 0,145 ,150(a) 0,141 0,159 

Ποιά είναι η μορφή της εργασίας σας;(Ιστορικό απασχόλησης 

Σημερινή απασχόληση)) 

14,094 1 0 ,000(a) 0 0 

Είστε ευχαριστημένος/η από τη σημερινή σας απασχόληση; 

(Ιστορικό απασχόλησης Σημερινή απασχόληση) 

4,184 1 0,041 ,038(a) 0,033 0,043 
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Πόσο διάστημα μεσολάβησε μεταξύ της σημερινής και της 

προηγούμενης απασχόλησής σας ή μεταξύ της σημερινής 

απασχόλησης και της αποφοίτησής σας, εάν η σημερινή 

απασχόληση είναι η πρώτη απασχόληση; (Ιστορικό 

απασχόλησης Σημερινή απασχόληση) 

0,937 1 0,333 ,341(a) 0,329 0,353 

Πόσες δουλειές αλλάξατε πριν τη σημερινή σας 

απασχόληση;(Ιστορικό απασχόλησης Σημερινή απασχόληση) 

4,066 1 0,044 ,041(a) 0,036 0,046 

Είχατε περιστασιακή απασχόληση πριν από τη σημερινή 

εργασία σας και μετά την αποφοίτησή σας;(Ιστορικό 

απασχόλησης Σημερινή απασχόληση) 

3,055 1 0,08 ,088(a) 0,081 0,095 

Πόσες φορές μέχρι τώρα έχετε μείνει άνεργος;(Ιστορικό 

απασχόλησης Σημερινή απασχόληση) 

3,144 1 0,076 ,074(a) 0,068 0,081 

Είχατε μέχρι τώρα συμμετάσχει/απασχοληθεί σε πρόγραμμα 

κατάρτισης ή σε επιδοτούμενη θέση εργασίας;(Ιστορικό 

απασχόλησης Σημερινή απασχόληση) 

9,323 1 0,002 ,003(a) 0,001 0,004 

Αν Ναι, σε τι είδους πρόγραμμα;(Ιστορικό απασχόλησης 

Σημερινή απασχόληση) 
0,53 1 0,466 1,000(a) 1 1 

Οι συνολικές καθαρές μηνιαίες αποδοχές σας ήταν: 
25,82 1 0 ,000(a) 0 0 

Πώς βρήκατε την σημερινή απασχόληση; 19,476 1 0 ,000(a) 0 0 

Αν συμμετείχατε σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, σας 

βοήθησε για να βρείτε τη σημερινή σας εργασία; 

0,082 1 0,774 ,789(a) 0,778 0,799 
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Είδος της σημερινής απασχόλησης (μισθωτοί συμβασιούχοι 

έργου σημερινή απασχόληση) 7,745 1 0,005 ,005(a) 0,003 0,007 

Η απασχόλησή σας είναι(μισθωτοί συμβασιούχοι έργου 

σημερινή απασχόληση) 5,446 1 0,02 ,033(a) 0,028 0,037 

Δουλεύετε σε επιχείρηση που απασχολεί:(μισθωτοί 

συμβασιούχοι έργου σημερινή απασχόληση) 3,412 1 0,065 ,063(a) 0,057 0,069 

Αισθάνεστε ότι κινδυνεύετε να χάσετε την εργασία σας ή να μην 

έχετε δουλειά στο άμεσο μέλλον; 

(μισθωτοί συμβασιούχοι έργου σημερινή απασχόληση) 0,012 1 0,913 1,000(a) 1 1 

Υπάρχουν θετικές προοπτικές επαγγελματικής 

εξέλιξης(σταδιοδρομίας)  στη σημερινή σας δουλειά;(μισθωτοί 

συμβασιούχοι έργου σημερινή απασχόληση 0,33 1 0,565 ,601(a) 0,589 0,614 

Συνολικές καθαρές μηνιαίες αποδοχές:(μισθωτοί συμβασιούχοι 

έργου σημερινή απασχόληση (μισθωτοί συμβασιούχοι έργου 

σημερινή απασχόληση) 18,762 1 0 ,000(a) 0 0 

Βαθμός αντιστοιχίας των σπουδών με τη σημερινή απασχόληση 

(μισθωτοί συμβασιούχοι έργου σημερινή απασχόληση) 13,659 1 0 ,000(a) 0 0 

Δουλεύατε κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών σας; 

(Μεταπτυχιακές Σπουδές) 0 1 0,99 1,000(a) 1 1 

Αν Ναι, δουλεύατε περιστασιακά ή συνεχόμενα; (Μεταπτυχιακές 

Σπουδές) 1,33 1 0,249 ,409(a) 0,396 0,422 



[118] 

 

Αν Ναι, δουλεύατε με μερική ή πλήρη απασχόληση; 

(Μεταπτυχιακές Σπουδές) 0,092 1 0,762 1,000(a) 1 1 

Αν Ναι, η εργασία σας είχε σχέσεις με τις μεταπτυχιακές 

σπουδές σας; (Μεταπτυχιακές Σπουδές) 4,56 1 0,033 ,046(a) 0,04 0,051 

Πού θα επθυμούσατε να εργάζεστε; 1,69 1 0,194 ,209(a) 0,199 0,22 

Για ποιο λόγο; 1,323 1 0,25 ,255(a) 0,244 0,266 

Έχετε ήδη σκεφτεί να δημιουργήσετε δική σας επιχείρηση; 0,049 1 0,824 1,000(a) 1 1 

Αν Ναι, γιατί δεν έχετε ξεκινήσει ακόμα; 0,098 1 0,754 ,753(a) 0,741 0,764 

Έχετε ολοκληρώσει ή πραγματοποιείτε σήμερα μεταπτυχιακές 

σπουδές; 1,297 1 0,255 ,356(a) 0,344 0,368 

Σε ποιά κατάσταση ήσασταν όταν συμμετείχατε στο πρόγραμμα 

απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας;(Προγράμματα 

επαγγελματικής εμπειρίας) 1 1 0,317 1,000(a) 1 1 

Σε ποιό πρόγραμμα συμμετείχατε; (Προγράμματα 

επαγγελματικής εμπειρίας) 0,253 1 0,615 1,000(a) 1 1 

Συμμετείχατε σε κάποιο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής 

εμπειρίας; (Προγράμματα επαγγελματικής εμπειρίας) 0,011 1 0,916 ,914(a) 0,907 0,921 

Έτος αποφοίτησης 4,755 1 0,029 ,035(a) 0,03 0,04 
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