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Περίληψη 
 

Η παρούσα έρευνα εξετάζει το θέμα της απασχολησιμότητας των αποφοίτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σκοπός της έρευνας είναι να ευαισθητοποιήσει όλους όσους 

μπορούν να συμβάλλουν στην απασχολησιμότητα των νέων και να βοηθήσει στη  

σύγκλιση των δεξιοτήτων που προσφέρουν τα πανεπιστήμια κι εκείνων που αναζητούν 

οι επιχειρήσεις. Κύριος στόχος της είναι να μελετήσει τους παράγοντες και τα 

χαρακτηριστικά της απασχολησιμότητας των νεοσεισερχόμενων αποφοίτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας και κυρίως τη διαφορά απόψεων για 

τις δεξιότητες απαιτούνται στην αγορά εργασίας, ανάμεσα στους απόφοιτους και τις 

επιχειρήσεις. Τέλος, στόχος της έρευνας είναι να διερευνήσει το ρόλο των 

Πανεπιστημίων και των Γραφείων Διασύνδεσης στην ομαλή μετάβαση των αποφοίτων 

από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, στην ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους 

κατά τη διάρκεια των σπουδών, καθώς και τη συνεργασία των Πανεπιστημίων και των 

Γραφείων Διασύνδεσης με τις επιχειρήσεις.  

Η έρευνα βασίστηκε στα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα που 

διενήργησε το AlBA (2013) για τη Νεανική Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα. Το 

δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελείται από 178 νεοεισερχόμενους απόφοιτους στην 

αγορά εργασίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και 29 

επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην εκδήλωση του Γραφείου Διασύνδεσης με θέμα: 

Ημέρες Καριέρας όπου οι απόφοιτοι είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με 

εργοδότες που αναζητούν εργαζόμενους.  

Τα κύρια ευρήματα της έρευνας αφορούν την έλλειψη των κατάλληλων δεξιοτήτων 

που διαθέτουν οι απόφοιτοι, σε σχέση με τη ζήτηση των εργοδοτών, την έλλειψη 

επαγγελματικής εμπειρίας των αποφοίτων, την ελλιπή υποστήριξη από κρατικούς 

φορείς (π.χ. ΟΑΕΔ), καθώς και την οικονομική κρίση ως κύριο εμπόδιο στην εύρεση 

εργασίας. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι είναι αναγκαία η συνεργασία των πανεπιστημίων 

και των Γραφείων Διασύνδεσης με τις επιχειρήσεις με κύριο σημείο ενίσχυσης τη 

δυνατότητα δημιουργίας προγραμμάτων πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές. 

 

Λέξεις κλειδιά: 

Απασχολησιμότητα, απόφοιτοι, επιχειρήσεις, δεξιότητες, ικανότητες, χάσμα 

δεξιοτήτων, πρακτική άσκηση, αγορά εργασίας, εργαζόμενοι, άνεργοι, πανεπιστήμια, 

skills gap, διαφορά απόψεων αποφοίτων και επιχειρήσεων.

 
 

vii 



1. Εισαγωγή 

1.1 Ερευνητικό πρόβλημα 
 

  Σε μία εποχή οικονομικής κρίσης, όπου όλα τα δεδομένα αλλάζουν, η αγορά 

εργασίας έχει δεχτεί μεγάλο πλήγμα με μεγάλα ποσοστά ανεργίας, εξαιτίας της 

οικονομικής κρίσης, της  ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης και της παγκοσμιοποίησης. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στατιστικά στοιχεία για την ανεργία στην Ελλάδα, 

μια χώρα όπου οι οικονομικές εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Στην Ελλάδα η ανεργία 

διαμορφώθηκε στο 26,6% στο τρίμηνο Απριλίου - Ιουνίου 2014, έναντι 27,8% στο 

τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2014 σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).  

Κατά το Β΄ Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 

3.539.085 άτοµα και των ανέργων σε 1.280.101. Το ποσοστό ανεργίας ήταν 26,6%, 

έναντι 27,8% του προηγούµενου τριµήνου και 27,3% του αντίστοιχου τριµήνου  του 

2013. 

Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,6% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο και 

κατά 0,1% σε σχέση µε το Α΄ Τρίµηνο του 2014. Ο αριθµός των ανέργων µειώθηκε 

κατά 4,6% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο και κατά 3,6% σε σχέση µε το Β΄ 

Τρίµηνο του 2013. 

Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 

κατά 0,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2014. Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε 

κατά 4,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 3,6% σε σχέση με το 

δεύτερο τρίμηνο του 2013.  

Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (30,4%) ήταν σημαντικά υψηλότερο από 

των ανδρών (23,5%), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρήθηκε στους νέους 

ηλικίας 15-24 ετών (52,0%), το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει στο 57,5%. 

Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους έχουν πάει Μερικές 

τάξεις Δημοτικού (43,3%), ενώ ακολουθούν τα άτομα που δεν έχουν πάει καθόλου 

σχολείο (34,8%). Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό 

ή μεταπτυχιακό (13,4%) και στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (19,0%). 

Από το σύνολο των ανέργων που αναζητούν μισθωτή απασχόληση, το 21,4% αναζητά 

αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 72,7% αναζητά πλήρη αλλά στην ανάγκη 

είναι διατεθειμένο να εργαστεί και με μερική απασχόληση.  
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Δεδομένων των παραπάνω στοιχείων δημιουργείται η ανάγκη ενίσχυσης της 

απασχολησιμότητας των νέων. Αν και τα ποσοστά ανεργίας είναι υψηλά, οι έρευνες 

μιλούν για δυσκολία των εργοδοτών να βρουν εργαζόμενους με τις κατάλληλες 

δεξιότητες. Συγκεκριμένα, το Ενημερωτικό Σημείωμα του CEDEFOP (2014) για την 

αναντιστοιχία δεξιοτήτων, αναφέρει ότι η παγκόσμια χρηματοπιστωτική και 

οικονομική κρίση επέφερε σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ) 

ανησυχητικά υψηλά ποσοστά ανεργίας και υποαπασχόλησης και παρουσιάζει ότι 

σύμφωνα με έρευνες, ακόμη και σήμερα ένας στους τρεις εργοδότες αντιμετωπίζει 

δυσκολίες στην πλήρωση των κενών θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με το CEDEFOP 

(2014), έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, που διενεργήθηκε την άνοιξη του 2013, 

κατέληξε ότι περίπου το 40% των επιχειρήσεων στην ΕΕ δυσκολεύτηκε να βρει 

εργαζομένους με τις κατάλληλες δεξιότητες. Πολλοί εργοδότες και υπεύθυνοι χάραξης 

πολιτικής ισχυρίζονται ότι οι δυσκολίες αυτές οφείλονται στην ανεπαρκή προετοιμασία 

των νέων πτυχιούχων και λοιπών εργαζομένων. Ισχυρίζονται ότι αιτία των υψηλών 

ποσοστών ανεργίας είναι η ενδημική αναντιστοιχία δεξιοτήτων στις ευρωπαϊκές 

οικονομίες. 

Σε έρευνα της Manpower το 2013 που διεξήχθη σε 42.000 εργοδότες σε 42 

χώρες για την έλλειψη ταλέντων, διαφαίνεται και πάλι η δυσκολία εργοδοτών να βρουν 

εργαζόμενους με κατάλληλες δεξιότητες. Βρέθηκε ότι εργοδότες από 17 κράτη μέλη, 

κατά μέσο όρο πάνω από 25% αναφέρουν δυσκολίες στελέχωσης. Το 34% των 

εργοδοτών αυτών τις αποδίδει σε έλλειψη τεχνικών δεξιοτήτων, ενώ το 19% θεωρεί ότι 

οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν ούτε εργασιακές δεξιότητες.  

Αλλά και έρευνα της McKinsey (2013) που διεξήχθη μεταξύ 2.600 εργοδοτών, 

5.300 νέων και 700 εκπαιδευτικών φορέων στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την 

Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Σουηδία και τη Βρετανία, 

κατέληξε ότι το ένα τρίτο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έχουν προβλήματα από την 

έλλειψη δεξιοτήτων και πρακτικής εξάσκησης των νέων. Όσον αφορά την Ελλάδα, το 

45% των ελληνικών επιχειρήσεων αντιμετωπίζει πρόβλημα, λόγω της έλλειψης 

δεξιοτήτων των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας.  

Το 2010, σε έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των 

εργοδοτών σε όλη την Ευρώπη δείχνει ότι, όσον αφορά την πρόσληψη αποφοίτων, οι 

«ήπιες» δεξιότητες εκτιμώνται στον ίδιο ακριβώς βαθμό με τις δεξιότητες σε 

συγκεκριμένους τομείς και με τις δεξιότητες πληροφορικής. Το 33% των εργοδοτών 

είχε αναφέρει την έλλειψη υποψηφίων με τα κατάλληλα προσόντα ως τη 

σημαντικότερη δυσκολία για την πλήρωση κενών θέσεων.  
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Όπως αναφέρεται στην έρευνα του ALBA (2013), η πλειοψηφία των εταιρειών 

στην Ελλάδα έχει προχωρήσει σε μειώσεις προσωπικού και γίνεται λόγος για απολύσεις 

ακόμη και στον παραδοσιακά “ασφαλή” δημόσιο τομέα. Έτσι, η κλασσική έννοια της 

εργασιακής ασφάλειας έχει πάψει να υφίσταται. Είναι επίσης διεθνής η διαπίστωση ότι 

δεν μπορούμε πλέον να μιλήσουμε για σταθερές και προβλέψιμες καριέρες, όπως στο 

παρελθόν, όπου το άτομο μπορούσε να προσβλέπει σε μακροχρόνια εργασία στον ίδιο 

οργανισμό έως και τη συνταξιοδότηση. Καθώς το περιβάλλον εργασίας είναι διεθνώς 

αβέβαιο και ραγδαία εξελισσόμενο, το άτομο θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειριστεί 

πολλαπλές αλλαγές και μετακινήσεις σε πολλούς οργανισμούς ή ακόμη και χώρες στη 

διάρκεια της καριέρας του. Έννοιες όπως αυτές της «πρωτεϊκής καριέρας» και της 

«καριέρας χωρίς σύνορα» είναι λοιπόν σήμερα στο προσκήνιο της διεθνούς 

βιβλιογραφίας. Η ζυγαριά για την ευθύνη της διαχείρισης καριέρας και εύρεσης 

εργασίας έχει πλέον μετακινηθεί δραστικά προς την πλευρά του ατόμου αντί προς 

αυτήν του οργανισμού ή του κράτους όπως ήταν στο παρελθόν. Η ατομική επένδυση 

στην ανάπτυξη της καριέρας καθώς και των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών και 

δεξιοτήτων που συμβάλλουν στην εύρεση και διατήρηση εργασίας θα πρέπει να 

αποτελεί πλέον προτεραιότητα. 

Πολύ σημαντική είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής (ΕΟΚΕ) (2014) στη γνωμοδότηση για την απασχολησιμότητα των νέων, 

όπου επισημαίνει, πως η ευθύνη της απασχολησιμότητας δεν έγκειται μόνο στο άτομο. 

Πρόκειται για ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί από κοινού από όλους τους 

ενδιαφερομένους: κυβερνήσεις, κοινωνικούς εταίρους, πανεπιστήμια, σχολεία, τοπικές 

αρχές, μεμονωμένους εργαζομένους κ.ά. Συνιστάται ιδιαιτέρως η βελτίωση της 

συνέργειας μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Από αυτή την άποψη, 

πρέπει να προωθηθεί η υψηλή ποιότητα των προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής 

κατάρτισης, σύμφωνα με τις αρχές και τις μεθόδους της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για 

θέσεις μαθητείας και του προτεινόμενου Πλαισίου ποιότητας για την πρακτική άσκηση. 

Η ΕΟΚΕ (2014) αναφέρει ότι η έννοια της «απασχολησιμότητας» δεν έχει 

ενιαίο και οικουμενικά αποδεκτό ορισμό. Αποτελεί δυναμική έννοια και υφίσταται 

γενική τάση να διευρύνεται και να συμπεριλαμβάνει συγκυριακούς παράγοντες. Η 

απασχολησιμότητα είναι δύσκολα μετρήσιμη και επηρεάζεται από παράγοντες τόσο 

από την πλευρά της προσφοράς όσο και από αυτήν της ζήτησης, παράγοντες που συχνά 

βρίσκονται εκτός του πεδίου ελέγχου του ατόμου. Σε περίοδο οικονομικής και 

κοινωνικής κρίσης, η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει στο έπακρο το δημιουργικό 

δυναμικό, την ενέργεια και τις ικανότητες του πληθυσμού από κάθε 
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κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο. Οι ισχυρές και ιδιαίτερα ενεργές οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο προς τούτο. 

Η γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ (2014) υποστηρίζει ότι η απασχολησιμότητα 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα και την καταλληλότητα της εκπαίδευσης 

και της κατάρτισης που παρέχεται από τις εθνικές και τοπικές αρχές. Παρότι 

επισημαίνει πως οι τοπικές αρχές προσπαθούν να επιτύχουν τη σωστή ισορροπία που 

θα επιτρέψει τις βελτιώσεις σε αυτόν τον τομέα, η ΕΟΚΕ θεωρεί πως τα υφιστάμενα 

συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν αντικατοπτρίζουν πάντοτε επαρκώς τις 

αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Στην παραπάνω γνωμοδότηση αναδεικνύεται ότι οι εργοδότες έχουν επίγνωση 

των προσόντων και δεξιοτήτων των σημερινών εργαζομένων, αλλά πρέπει να 

ευαισθητοποιηθούν περισσότερο ως προς τα προσόντα και τις δεξιότητες των 

μελλοντικών εργαζομένων σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον εργασίας, ιδίως 

λόγω της ανάπτυξης τεχνολογιών που καθιστούν επιτακτική για τους εργαζομένους τη 

διαρκή απόκτηση και επικαιροποίηση των δεξιοτήτων τους. Οι εταιρείες έχουν 

διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετικές ανάγκες, πράγμα που καθιστά 

σημαντική για την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση την ευελιξία και τη 

δυνατότητα προσαρμογής των δεξιοτήτων που διδάσκονται. Όπως τόνισε η ΕΟΚΕ στη 

γνωμοδότησή της SOC/476, απαιτείται άμεσα καλύτερη και πιο επίκαιρη συνεργασία 

μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κάθε βαθμίδας και της βιομηχανίας. 

Η αύξηση της αναγνώρισης και της διαφάνειας των δεξιοτήτων και των 

προσόντων κατέχει σημαντικό ρόλο στην αντιστοίχιση της απασχολησιμότητας των 

νέων που αναζητούν εργασία με τις ανάγκες της αγοράς, καθώς και με την 

κινητικότητά τους. 

Η ΕΟΚΕ στηρίζει τις πολιτικές της ΕΕ για την αύξηση της αναγνώρισης και της 

διαφάνειας των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων, των προσόντων και των συναφών 

εργαλείων, όπως το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων, το ευρωπαϊκό 

σύστημα ταξινόμησης για τις δεξιότητες/ικανότητες, τα προσόντα και τα επαγγέλματα, 

το Europass, τα συστήματα διασφάλισης της ποιότητας και τα συστήματα πίστωσης 

βαθμών. 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν κίνητρα σε εκείνα τα πανεπιστήμια και 

τα ιδρύματα που προσφέρουν προπτυχιακές σπουδές οι οποίες συνάδουν με τις ανάγκες 

της παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε επίσης να 

εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού.  
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Τέλος, η ΕΟΚΕ επικροτεί την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 

θέσπιση του προγράμματος Erasmus+, με το οποίο ενθαρρύνεται επίσης η 

διασυνοριακή επαγγελματική κατάρτιση, και ευελπιστεί πως, όπως έχει συμφωνηθεί, το 

πρόγραμμα θα εφαρμοστεί πλήρως χωρίς καθυστέρηση. Η συμφωνία που συνήφθη 

μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναγνώριση των 

επαγγελματικών προσόντων είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη. Μάλιστα πρόσφατη έρευνα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014) για τον αντίκτυπο του προγράμματος Erasmus 

αποδεικνύει ότι οι απόφοιτοι με διεθνή πείρα έχουν πολύ καλύτερες προοπτικές στην 

αγορά εργασίας. Έχουν 50% λιγότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν μακροχρόνια 

ανεργία σε σύγκριση με εκείνους που δεν έχουν σπουδάσει ή δεν έχουν 

παρακολουθήσει κατάρτιση στο εξωτερικό και, πέντε χρόνια μετά την αποφοίτησή 

τους, το ποσοστό ανεργίας τους είναι κατά 23% χαμηλότερο. Σύμφωνα με τη μελέτη, 

κατά τη λήψη αποφάσεων πρόσληψης, το 92% των εργοδοτών αναζητούν 

χαρακτηριστικά προσωπικότητας που ενισχύονται από το πρόγραμμα όπως 

ανεκτικότητα, αυτοπεποίθηση, ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, φιλομάθεια, 

επίγνωση των προτερημάτων και των αδυναμιών, και αποφασιστικότητα. Τεστ που 

πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά τις περιόδους ανταλλαγής στο εξωτερικό απέδειξαν 

ότι οι φοιτητές Erasmus σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά αυτά τα 

χαρακτηριστικά προσωπικότητας, ακόμα και πριν από την ανταλλαγή τους. Όταν 

επιστρέφουν, η διαφορά τους με τους άλλους φοιτητές όσον αφορά τα συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά αυξάνεται κατά 42% κατά μέσο όρο. Το πρόγραμμα Erasmus όχι μόνο 

βελτιώνει τις προοπτικές σταδιοδρομίας, αλλά και ανοίγει στους φοιτητές ευρύτερους 

ορίζοντες και τους παρέχει κοινωνικές διασυνδέσεις. Το 40% έχει αλλάξει χώρα 

διαμονής ή εργασίας τουλάχιστον μία φορά από την αποφοίτησή του, αριθμός σχεδόν 

διπλάσιος από τον αριθμό εκείνων που δεν ήταν κινητικοί κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους. Ενώ το 93% των φοιτητών με διεθνή πείρα μπορεί να φανταστεί να ζει 

στο εξωτερικό στο μέλλον, αυτό ισχύει μόνο για το 73% των ατόμων που παραμένουν 

στην ίδια χώρα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους 

1.2 Σκοπός, στόχοι της έρευνας και ερευνητικά πεδία 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να ευαισθητοποιήσει όλους τους φορείς και 

τα άτομα που μπορούν να συμβάλλουν στην απασχολησιμότητα των νέων και να 

βοηθήσει στη σύγκλιση ανάμεσα στις δεξιότητες που προσφέρουν τα πανεπιστήμια κι 

εκείνων που αναζητούν οι επιχειρήσεις. 
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Κεντρικός στόχος της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει τους παράγοντες και 

τα χαρακτηριστικά της απασχολησιμότητας των νεοσεισερχόμενων αποφοίτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας και να αναδείξει τους παράγοντες που 

οδηγούν στην απασχολησιμότητα των νέων.  

Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι: 

Α) να ερευνήσει ως σημαντικό παράγοντα απασχολησιμότητας, τη ζήτηση 

δεξιοτήτων από την αγορά εργασίας και τη διαφορά απόψεων αποφοίτων και 

επιχειρήσεων σχετικά με τις δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας.  

Β) να διερευνήσει το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα Πανεπιστήμια και 

τα Γραφεία Διασύνδεσης που λειτουργούν σε αυτά στην ενίσχυση της 

απασχολησιμότητας των αποφοίτων.  

Η έρευνα βασίστηκε στην αντίστοιχη έρευνα που εκπονήθηκε  το 2013 από το 

ALBA Graduate Business School της Αθήνας με θέμα «Νεανική Απασχολησιμότητα 

στην Ελλάδα». Η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά 

εργασίας απόφοιτους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Τα κύρια ερευνητικά πεδία της παρούσας έρευνας, αφορούν τους παράγοντες 

που οδηγούν στην απασχολησιμότητα των αποφοίτων πανεπιστημίων και  

περιλαμβάνουν: 

- Το ανθρώπινο κεφάλαιο 

o Φύλο 

o Εκπαίδευση 

o Επαγγελματική εμπειρία 

- Τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας 

o Ένταση αναζήτησης εργασίας 

o Πεποίθηση αναζήτησης εργασίας 

o Προσανατολισμός στην εύρεση εργασίας 

o Υποστηρικτικό πλαίσιο 

o Εμπόδια στην εύρεση εργασίας 

- Τη διαφορά απόψεων σχετικά με τις δεξιότητες που απαιτούνται από την 

αγορά εργασίας, ανάμεσα στους νεοεισερχόμενους απόφοιτους στην αγορά 

εργασίας και τις επιχειρήσεις (skills gap) 

- Τη σύνδεση των επιχειρήσεων με τα πανεπιστήμια και τη συμβολή των 

πανεπιστημίων (μέσω των Γραφείων Διασύνδεσης) στην απασχολησιμότητα των 

αποφοίτων του ιδρύματος. 
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1.3 Δομή έρευνας 
Συνοπτικά τα επιμέρους κεφάλαια της έρευνας περιλαμβάνουν:  

- Τη βιβλιογραφική ανασκόπηση όπου αναφέρονται οι ορισμοί και παλαιότερες 

έρευνες σχετικά με την απασχολησιμότητα των νέων, τις απαιτούμενες δεξιότητες 

στην αγορά εργασίας, και η διαφορά απόψεων ανάμεσα στους απόφοιτους και τις 

επιχειρήσεις, για τις δεξιότητες που ζητούνται από την αγορά εργασίας, καθώς και 

μία αναφορά των υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης ΑΠΘ. 

- Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας, όπου αναφέρονται κυρίως οι παράγοντες 

απασχολησιμότητας των νέων, όπως αναφέρονται στη βιβλιογραφία και καθορίζουν 

τα ερευνητικά πεδία της έρευνας. 

- Το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας, που περιλαμβάνει την ερευνητική 

προσέγγιση που εφαρμόστηκε, τον τρόπο συγκρότησης του δείγματος και των 

ερευνητικών εργαλείων, καθώς και τη διαδικασία συλλογής και τη στατιστική 

ανάλυση που εφαρμόστηκε. 

- Την παρουσίαση ευρημάτων της έρευνας. Παρουσιάζονται με γραφήματα και 

περιγράφονται τα ευρήματα που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων της 

έρευνας. Παράλληλα, επιδιώκεται η σύνδεση του θεωρητικού, μεθοδολογικού και 

εμπειρικού τμήματος της έρευνας. 

- Την αξιολόγηση των ευρημάτων της έρευνας και τα συμπεράσματα, όπου 

ερμηνεύονται και αναλύονται τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας, οι 

περιορισμοί της έρευνας και οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα, καθώς και 

προτάσεις για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας. 
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2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

2.1 Απασχολησιμότητα νέων & Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
 

Σύμφωνα με το DEHEMS project (2014), μεγάλο μέρος της προσοχής στις 

εξελίξεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια, σχετίζεται έντονα με το 

θέμα της απασχολησιμότητας των πτυχιούχων. Η έννοια της απασχολησιμότητας είναι 

διαδεδομένη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στην οποία γίνεται αναφορά στα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης και σε πολιτικούς χώρους και ιδιαίτερα σε οργανισμούς όπως, η 

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (International Labour Organisation), η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή (European Commission) και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).  

Η έννοια της απασχολησιμότητας μπορεί να παρουσιαστεί ως ένα ολιστικό 

πλαίσιο όπου εντάσσονται θέματα που αναφέρονται στις αρμοδιότητες, τις εργασιακές 

απαιτήσεις, την ιδανική αγορά εργασίας ή τους καθοριστικούς παράγοντες της 

σταδιοδρομίας των αποφοίτων γενικά και τη λειτουργία των εκπαιδευτικών 

συστημάτων που παρέχουν δεξιότητες για την αγορά εργασίας. Στο άρθρο των Lees, 

D., & Co-ordinator, E. (2002) επισημαίνεται επίσης, η πολυδιάστατη έννοια της 

απασχολησιμότητας, καθώς και η δυσκολία του ορισμού της.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι ορισμοί της απασχολησιμότητας έχουν διαφορετικές 

πτυχές και στη βιβλιογραφία δίνονται διαφορετικοί ορισμοί. Υπάρχουν ορισμοί που 

αναφέρονται στο άτομο και στις δεξιότητες που πρέπει να έχει, προκειμένου να είναι 

«απασχολήσιμος» στην αγορά εργασίας και ορισμοί που αναφέρονται στους θεσμικούς 

παράγοντες, όπως είναι η κατάσταση στην αγορά εργασίας, τα πανεπιστήμια και οι 

κυβερνήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα του ALBA (2013), οι περισσότεροι αναφέρονται 

σε δύο βασικούς παράγοντες: (α) στα ατομικά χαρακτηριστικά, ικανότητες, δεξιότητες 

ως εφόδια για να δώσουν στο άτομο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας, 

και (β) εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά εργασίας, η οικονομική 

κατάσταση της χώρας, οι φορείς και τα συστήματα υποστήριξης για την αγορά 

εργασίας.  

Το πλαίσιο της απασχολησιμότητας μέσω Van der Heijde και Van der Heijden 

(2006) αναφέρει ότι η απασχολησιμότητα ορίζεται ως «η συνεχή εκπλήρωση, 

απόκτηση ή  δημιουργία του ατόμου να συνεργαστεί με τη βέλτιστη χρήση των 

ικανοτήτων». Αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει πέντε διαστάσεις της 

απασχολησιμότητας: (α) την  επαγγελματική εμπειρία, (β) την πρόβλεψη και 
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βελτιστοποίηση, (γ) την προσωπική ευελιξία, (δ) την εταιρική αίσθηση, και (ε) την 

ισορροπία. 

Απασχολησιμότητα είναι «ο συνδυασμός των παραγόντων που βοηθούν το 

άτομο να οδηγηθεί προς την εύρεση εργασίας, τη διατήρησή της και την εξέλιξη της 

καριέρας του», όπως αναφέρει το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP). 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1999) από την άλλη, αναφέρει ότι η 

απασχολησιμότητα είναι η ικανότητα του ατόμου να βρει ή και να διατηρήσει μία θέση 

εργασίας σε ένα κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον με τις συνθήκες επικρατούν 

(CEC, 1999). 

Όπως αναφέρουν οι Hillage & Pollard, (1998), τα άτομα πρέπει να είναι ικανά 

να αξιοποιήσουν τα προσόντα τους, να τα προωθήσουν και να τα πωλήσουν στους 

εργοδότες που αναζητούν προσωπικό.  

Οι Knight (2001) και Yorke (2001) θεωρούν ότι η έννοια της 

απασχολησιμότητας είναι συνδυασμός προσωπικών χαρακτηριστικών και διαφόρων 

τύπων δεξιοτήτων και γνώσεων και, συνεπώς, είναι μια έννοια πολύ πιο σύνθετη από 

τις συνήθεις «κομβικές δεξιότητες» (key-skills). 

Σύμφωνα με μία αναφορά των Hillage και Pollard (1998) από το Ινστιτούτο 

Μελετών για την απασχόληση, ως απασχολησιμότητα ορίζεται η ικανότητα απόκτησης 

της πρώτης απασχόλησης, η ικανότητα διατήρησης της απασχόλησης ή απόκτησης νέας 

απασχόλησης. Σημαντικός ο ρόλος της κυβερνητικής πολιτικής, η οποία στοχεύει πιο 

πολύ στην ανάπτυξη και πιστοποίηση των γνώσεων και όχι τόσο στις «μαλακές» 

δεξιότητες (soft skills) και στάσεις, στην επίδειξη προσόντων παρά στην ανάπτυξή 

τους, για τα άτομα που θέλουν να εργαστούν μετά την εκπαίδευση ή είναι ήδη σε 

ανεργία και βλέπουν περισσότερο την προσφορά από τα άτομα και λιγότερο τη ζήτηση 

από τους εργοδότες. 

Η Βρετανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη της απασχολησιμότητας 

αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης και μιλάει κυρίως για τα προσόντα που πρέπει 

να έχει το άτομο. Πιστεύουν ότι τα άτομα που μπορούν να εργαστούν, ενθαρρύνονται 

να αναπτύξουν τις γνώσεις, δεξιότητες, την τεχνολογία και την προσαρμοστικότητα, 

ώστε να μπορούν να εισέλθουν και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας (HM 

Treasury, 1997). 

Σύμφωνα με έρευνα της Βόρειας Ιρλανδίας «απασχολησιμότητα είναι η 

δυνατότητα να προχωρήσουμε μέσα και μαζί με την αγορά εργασίας και να 
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συνειδητοποιήσουμε τις δυνατότητες μέσω της βιωσιμότητας και της προσβασιμότητας 

στην απασχόληση (DHFETE, 2002). 

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και ο ορισμός που δίνεται από τις Καναδικές αρχές ο 

οποίος αναφέρει ότι η απασχολησιμότητα έχει άμεση σχέση με τη δυνατότητα του 

ατόμου να έχει μία αξιόλογη εργασία αλληλοεπιδρώντας οι προσωπικές συνθήκες με 

τις συνθήκες στην αγορά εργασίας. Σ΄ αυτή την περίπτωση, δίνεται έμφαση και στην 

κατάσταση της αγοράς εργασίας (Canadian Labour Force Development Board, 1994).  

Μία άλλη διάσταση στον ορισμό της απασχολησιμότητας δίνει ο Harvey (2001) 

ο οποίος την ορίζει ως «την τάση του ατόμου να επιδείξει χαρακτηριστικά και 

συμπεριφορές που οι εργοδότες περιμένουν ότι θα είναι σημαντικά για την 

αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων στο μέλλον».  

Δύο διαφορετικές συνιστώσες της απασχολησιμότητας των αποφοίτων είναι: 

Α) η ικανότητα των πτυχιούχων να ανταποκριθούν στα καθήκοντα των αντίστοιχων 

θέσεων εργασίας, δηλαδή το κατά πόσο είναι έτοιμοι να αναλάβουν μια θέση εργασίας 

(Harvey, 2001; Van der Heijden, 2001), και (β) η ικανότητα των πτυχιούχων να 

αναλαμβάνουν και να διεκπεραιώνουν μια συγκεκριμένη εργασία, εφόσον 

απασχολούνται. Η δεύτερη συνιστώσα συνδέεται με τις διαθέσιμες γνώσεις, τις 

δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, τους τρόπους χρήσης και 

ανάπτυξης αυτών των γνώσεων, δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών και την παρουσίασή 

τους στους υποψήφιους εργοδότες, αλλά και το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο 

δραστηριοποιείται το άτομο (ΙΟΒΕ, 2007). 

Όσον αφορά την απασχολησιμότητα των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

ο Yorke (2004) δίνει έναν ακόμη ορισμό σύμφωνα με τον οποίο  η απασχολησιμότητα 

αποτελείται από ένα σύνολο προσόντων - ικανοτήτων, αντιλήψεων και ατομικών 

χαρακτηριστικών – τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στους απόφοιτους πανεπιστημίων 

να αναζητήσουν και να βρουν μία θέση εργασίας και να πετύχουν στη συγκεκριμένη 

θέση και κυρίως σ’ αυτό που επέλεξαν. Όλο αυτό ωφελεί τα άτομα, τους εργαζόμενους, 

την κοινωνία και την οικονομία χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι η απασχολησιμότητα 

μετατρέπεται άμεσα σε απασχόληση, αφού υπάρχουν πάρα πολλοί εξωτερικοί 

παράγοντες, κοινωνικοί και οικονομικοί που επηρεάζουν τη απασχόληση. Επιπλέον δε 

σημαίνει ότι η απόκτηση μίας θέσης εργασίας σημαίνει ότι θα έρθει και η επιτυχία σ’ 

αυτήν.  

Ένας γενικότερος ορισμός της απασχολησιμότητας από τους Evans et al. (1999) 

διαχωρίζει την έννοια σε συστατικά που έχουν σχέση με την προσφορά της εργασίας ή 
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συστατικά απασχολησιμότητας και σε συστατικά που έχουν σχέση με τη ζήτηση της 

εργασίας, δηλ, με εξωτερικούς παράγοντες.  

Οι Brown et al. (2002) δίνουν έμφαση στις συνθήκες που επικρατούν στις 

τοπικές εθνικές και διεθνείς αγορές εργασίας οι οποίες αποτελούν σημαντικό 

παράγοντα επιτυχίας των αποφοίτων. Μιλούν για διαφορετικές μορφές απασχόλησης 

και θέλοντας να δείξουν τη διαφορά μεταξύ απασχόλησης και απασχολησιμότητας 

δίνουν δύο διαστάσεις στην απασχολησιμότητα: την απόλυτη, η οποία έχει σχέση με τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου και τη σχετική που έχει σχέση με την 

κατάσταση στην αγορά εργασίας π.χ. όταν μία χώρα έχει πληθώρα αποφοίτων που 

αναζητούν μία θέση εργασίας, ουσιαστικά το πτυχίο που έχουν δε τους δίνει κανένα 

επιπλέον πλεονέκτημα πρέπει όμως να παραμείνουν στον αγώνα της αναζήτησης & 

εύρεσης μίας θέσης εργασίας. 

Οι McQuaid and Lindsay (2005), δηλώνουν ότι υπάρχει διάκριση ανάμεσα στη 

στενή και την ευρεία έννοια του όρου της απασχολησιμότητας εισάγοντας ένα νέο 

προβληματισμό. Η στενή έννοια του όρου δίνει έμφαση στο άτομο και στα 

χαρακτηριστικά που το κάνουν να είναι ελκυστικό στην αγορά εργασίας, ενώ η ευρεία  

περιλαμβάνει και άλλους εξωτερικούς παράγοντες.  

Στην Έκθεση της Ακαδημίας Ανώτατης Εκπαίδευσης (The Higher Education 

Academy) (2006) αναφέρεται ότι οι ορισμοί της απασχολησιμότητας μπορούν γενικά 

να χωριστούν σε τρεις ομάδες: 

Η πρώτη είναι εκείνη που επικεντρώνεται στην άμεση απασχόληση. Διάφορες 

στατιστικές αναλύσεις για την πρώτη απασχόληση των αποφοίτων πανεπιστημίων 

έχουν χρησιμοποιηθεί ως δείκτης απόδοσης της απασχολησιμότητας. Τα στοιχεία αυτά 

συλλέγονται συνήθως έξι μήνες μετά την αποφοίτησή τους, διάστημα το οποίο κρίνεται 

πολύ μικρό αφού οι απόφοιτοι μπορεί να μην έχουν ψάξει άμεσα εργασία ή να θέλουν 

να ταξιδέψουν για κάποιο διάστημα ή να θέλουν να κάνουν κάποιες βραχυπρόθεσμες 

εργασίες μέχρι να λάβουν κάποια πιο μόνιμη απασχόληση. Επίσης, δεν έχουν λάβει 

υπόψη κατά πόσο έχουν χρησιμοποιήσει τις ικανότητές τους στη συγκεκριμένη θέση 

εργασίας, το οποίο δεν έχει σχέση μόνο με την τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και με τα 

χαρακτηριστικά που έχει το κάθε άτομο χωριστά καθώς και με την κατάσταση που 

επικρατεί στην αγορά εργασίας. Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τους ορισμούς που 

επικεντρώνονται στην άμεση απασχολησιμότητα και περιλαμβάνει την ικανότητα των 

ατόμων να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του χώρου εργασίας, χωρίς να απαιτείται 

επιπλέον κατάρτιση. Η τρίτη ομάδα αφορά τους ορισμούς που επικεντρώνονται στην 

βιώσιμη απασχολησιμότητα. Αυτοί περιλαμβάνουν την ικανότητα να εξασφαλίσουν μία 
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πρώτη θέση εργασίας αλλά και να παραμείνουν «απασχολήσιμοι» κατά τη διάρκεια της 

επαγγελματικής τους ζωής. 

Οι Knight & Yorke (2004) εισάγουν τον όρο της βιώσιμης απασχολησιμότητας 

λέγοντας ότι οι νέοι δεν πρέπει να επαναπαύονται ώστε να βρουν μία δουλειά ως 

απόφοιτοι αλλά να ανανεώνονται συνεχώς και να είναι βιώσιμοι. Σ’ αυτή την 

περίπτωση εννοούν ότι τα χαρακτηριστικά που διαθέτουν δεν πρέπει να είναι μόνο για 

τις συγκεκριμένες θέσεις που έχουν, αλλά να έχουν και χαρακτηριστικά που 

απαιτούνται για τη διαχείριση και ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους. 

Μία έκθεση πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασιλείου για την ενίσχυση της 

απασχολησιμότητας (Harvey et al., 2002) αναφέρει ότι η ανάπτυξή της επικεντρώνεται 

σε 3 σημεία. :  

- στην ανάπτυξη των χαρακτηριστικών της απασχολησιμότητας  

- στην προθυμία των νέων να μάθουν και να ταυτίζονται υποχρεωτικά με την 

μάθηση και 

- στην ανάπτυξη της αυτοπροβολής και τις δεξιότητες διαχείρισης καριέρας. 

Ο Harvey (2001) στο άρθρο του προσπαθώντας να εξηγήσει τη μέτρηση της 

απασχολησιμότητας από τη μία μεριά διατυπώνει την άποψη ότι η 

«απασχολησιμότητα», θα πρέπει να μετράται από τα αποτελέσματα με τη μορφή των 

πρόσφατων ποσοστών απασχόλησης των αποφοίτων και από την άλλη, ότι η 

απασχολησιμότητα είναι ένα θεσμικό επίτευγμα και όχι η τάση του κάθε φοιτητή να 

απασχοληθεί. 

Αν η έννοια της απασχολησιμότητας είναι να συμβάλει στην ποιότητα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι μάλλον σημαντικό να διαχωρίσουμε ανταγωνιστικές 

προκαταλήψεις για το τι είναι, πώς μπορεί να μετρηθεί και να προωθηθεί.  

Έτσι ο Harvey (2001) αναφέρεται στην ατομική απασχολησιμότητα και δίνει 

διάφορους ορισμούς που απορρέουν από τη βιβλιογραφία. Σε όλες τις περιπτώσεις η 

βασική ιδέα του όρου σχετίζεται με την τάση των φοιτητών να αποκτήσουν μια θέση 

εργασίας και αναφέρεται στα εξής: 

1) Τύπος εργασίας Για μερικούς, η απασχολησιμότητα είναι η εξασφάλιση 

οποιασδήποτε εργασίας, δεδομένου ότι υπάρχει μια άποψη (Flanders, 1995) ότι δεν 

είναι πλέον δυνατό να καθοριστεί μια «δουλειά αποφοίτου». Για άλλους, αυτό σημαίνει 

να έχει μια εργασία ως απόφοιτος. Μπορεί να αναφέρεται ως «εκπλήρωση εργασίας», ή 

ως μια δουλειά που «απαιτεί δεξιότητες & ικανότητες αποφοίτων » ή ως «καριέρα 

προσανατολισμένη στη δουλειά».  
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2) Χρόνος: Η απασχολησιμότητα σηματοδοτείται από να έχει ο απόφοιτος μια εργασία 

μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα μετά την αποφοίτηση, ή πριν από κάποια 

ανάγκη για επανεκπαίδευση.  

3) Χαρακτηριστικά κατά την πρόσληψη. Μήπως απασχολησιμότητα σημαίνει την 

ικανότητα να επιδεικνύουν επιθυμητά χαρακτηριστικά κατά την πρόσληψη ή είναι κάτι 

που αναπτύσσεται, και δείχνει την πιθανή ικανότητα να αναπτύξουν χαρακτηριστικά 

(γρήγορα);  

4) Περαιτέρω μάθηση. Μια άποψη της απασχολησιμότητας υποστηρίζει ότι «η 

αποφοίτηση δεν είναι το τέλος της μάθησης» και εκτιμά ότι οι απόφοιτοι οι οποίοι είναι 

έτοιμοι για περαιτέρω ανάπτυξη, ενώ άλλες θέσεις περισσότερο βάρος δίνουν στην 

ολοκλήρωση της αποφοίτητσης, ενώ αναγνωρίζουν τη σημασία της «προθυμίας για 

μάθηση και τη συνέχιση μάθησης».  

5. «Δεξιότητες Απασχολησιμότητας». H Απασχολησιμότητα μπορεί να γίνει κατανοητή 

ως η κατοχή των βασικών «core-skills» (δεξιοτήτων), ή ένα εκτεταμένο σύνολο των 

γενικών χαρακτηριστικών, ή χαρακτηριστικά τα οποία καθορίζει ένας τύπος εργοδότη. 

Μερικές φορές καθορίζονται λεπτομερώς ή συχνά, χρησιμοποιούνται ως «key-skills».  

Ο Harvey (2001) μάλιστα, κάνει λόγο για την Θεσμική Απασχολησιμότητα 

και αναφέρει ότι η απασχολησιμότητα αποδίδεται στα ιδρύματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης υποδεικνύοντας τους πίνακες κατάταξης (rankings) και την κατάταξη 

ιδρυμάτων με βάση τα ποσοστά απασχόλησης των αποφοίτων τους. Ωστόσο, τα 

ιδρύματα δε μπορούν να κάνουν τίποτα περισσότερο από το να παίξουν το ρόλο τους, 

μέσα από την εμπειρία που προσφέρουν για τους μαθητές τους, να ενθαρρύνουν και να 

επιτρέπουν στους μαθητές να γίνουν απασχολήσιμοι. Σε ορισμένα πανεπιστήμια ή 

τμήματα πανεπιστημίων η ανάπτυξη της απασχολησιμότητας είναι ρητή και 

αναπόσπαστο τμήμα της εκπαίδευσης και σε άλλες δεν είναι. Για παράδειγμα, η 

Ιατρική, η νοσηλευτική, τα τμήματα κοινωνικής εργασίας και τα εκπαιδευτικά τμήματα 

έχουν προγράμματα σπουδών στενά συνδεδεμένα με τη μάθηση αφού προσφέρουν 

πρακτική άσκηση που σχετίζεται άμεσα με τη μελλοντική απασχόληση. Άλλα τμήματα, 

όπως  φιλοσοφία,  λογοτεχνία και τις κοινωνικές επιστήμες, δεν έχουν την τάση να 

είναι στενά συνδεδεμένα με την απασχόληση. Παρ 'όλα αυτά, για τα συγκεκριμένα 

τμήματα που δεν περιλαμβάνουν πρακτική άσκηση, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν 

ευκαιρίες τοποθέτησης μέσω κάποιων προγραμμάτων και έργων εργοδοτών, επισκέψεις 

σε φορείς ή κάποιου άλλου είδους εργασία.  

 Επομένως, συμπεραίνεται από τα παραπάνω ότι η απασχολησιμότητα των 

αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αφορά: α) την πρωτοβουλία του ατόμου να 
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αναπτύξει τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες κατά τη διάρκεια της φοίτησής του 

στο πανεπιστήμιο, την αξιοποίησή τους και παρουσίαση στους εργοδότες, αλλά και τη 

συνεχή μάθηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους., β) 

την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας (προσφορά και ζήτηση), την 

προετοιμασία και ενθάρρυνση των φοιτητών για ανάπτυξη δεξιοτήτων από την πλευρά 

των πανεπιστημίων, καθώς και τη συμβολή των κυβερνήσεων στην απασχολησιμότητα 

των νέων. 
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2.2 Δεξιότητες απασχολησιμότητας-Employability skills 
 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναλύθηκε η έννοια της απασχολησιμότητας και οι 

δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν οι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

προκειμένου να είναι «απασχολήσιμοι» στην αγορά εργασίας. Στο κεφάλαιο αυτό, θα 

γίνει αναφορά στις κυριότερες δεξιότητες απασχολησιμότητας σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία. Οι ορισμοί για τις δεξιότητες ή ικανότητες ποικίλλουν στη βιβλιογραφία. 

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες δεξιοτήτων τις οποίες θα παρουσιάσουμε σ’ αυτό το 

κεφάλαιο. 

Σύμφωνα με το Business Dictionary «δεξιότητες απασχολησιμότητας» 

(employability skills) είναι μία ομάδα των βασικών ικανοτήτων που αφορούν την 

ανάπτυξη μιας βάσης γνώσεων, το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης και τη νοοτροπία που 

είναι ολοένα και πιο απαραίτητη για την επιτυχία στο σύγχρονο εργασιακό χώρο. Οι 

δεξιότητες απασχολησιμότητας θεωρούνται συνήθως ουσιαστικά προσόντα για πολλές 

θέσεις εργασίας και ως εκ τούτου έχουν καταστεί αναγκαίες για την επιτυχία της 

απασχόλησης ενός ατόμου σε κάθε επίπεδο μέσα σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Σύμφωνα με τον Cotton (2001) οι δεξιότητες απασχολησιμότητας δεν αφορούν 

μία  συγκεκριμένη εργασία, αλλά είναι δεξιότητες που είναι απαραίτητες οριζόντια σε 

όλες τις βιομηχανίες και κάθετα σε όλες τις θέσεις εργασίας από το χαμηλότερο επίπεδο 

θέσεων (entry level) μέχρι το υψηλότερο του διευθύνοντος συμβούλου. Η σημασία τους 

για την επαγγελματική διαδικασία είναι σημαντική και συνήθως αναφέρονται ως 

δεξιότητες απασχολησιμότητας. Περιλαμβάνουν βασικές δεξιότητες, όπως η λεκτική 

επικοινωνία, ανάγνωση, γραφή και αριθμητική, υψηλότερες δεξιότητες προκειμένου, 

όπως η εκμάθηση δεξιοτήτων και στρατηγικών, επίλυση προβλημάτων, τη λήψη 

αποφάσεων, καθώς και συναισθηματικές δεξιότητες και χαρακτηριστικά όπως η 

αξιοπιστία και η υπευθυνότητα, η θετική στάση, διαπροσωπικές δεξιότητες 

(συνεργασία, ομαδική εργασία), η αυτοπειθαρχία και η αυτοδιαχείριση και η ικανότητα 

για εργασία χωρίς επίβλεψη. 

Όπως παρουσιάζεται στο CEDEFOP (2002) δεξιότητα είναι η συναφής γνώση 

και η εμπειρία του ατόμου και είναι αναγκαία για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου 

καθήκοντος ή μιας εργασίας. Ως ικανότητα ορίζεται η αποδεδειγμένη δυνατότητα του 

ατόμου να αξιοποιεί τεχνογνωσία, δεξιότητες, προσόντα ή γνώσεις ώστε να 

διαχειρίζεται µε επιτυχία, τόσο οικείες όσο και νέες επαγγελματικές καταστάσεις και 

απαιτήσεις.  
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Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (2003: 2), ο όρος ικανότητα αναφέρεται στην ικανότητα 

του ατόμου να ανταποκριθεί με επιτυχία σε σύνθετες απαιτήσεις σε ένα συγκεκριμένο 

πλαίσιο. Αυτό προϋποθέτει την κινητοποίηση των γνώσεων, των γνωστικών και 

πρακτικών δεξιοτήτων καθώς και τα κοινωνικά και συμπεριφορικά στοιχεία όπως 

στάσεις, συναισθήματα, αξίες και τα κίνητρα.  

Ο όρος «γενικές δεξιότητες» (generic skills) αναφέρεται στη βιβλιογραφία και 

ως «δεξιότητες πυρήνας» (core skills), «δεξιότητες κλειδί» (key skills) ή 

«μεταφερόμενες δεξιότητες» (transferable skills).  

Ως Γενικές δεξιότητες εννοούνται οι δεξιότητες που ευνοοούν τη δία βίου 

μάθηση και περιλαμβάνουν όχι μόνο την ανάγνωση τη γραφή και την αριθμητική 

(βασικές δεξιότητες) αλλά και επικοινωνιακές δεξιότητες, δεξιότητες συναφείς  με την 

επίλυση προβλημάτων, με την ομαδική εργασία, με τη λήψη αποφάσεων, τη 

δημιουργική σκέψη, δεξιότητες χρήσεως υπολογιστών και δεξιότητες συνεχούς 

μάθησης. 

Οι γενικές δεξιότητες μπορεί να περιλαμβάνουν δεξιότητες όπως η κριτική 

σκέψη, η δημιουργική περιέργεια, η επίλυση προβλημάτων, η λογική και ανεξάρτητη 

σκέψη, η αποτελεσματική επικοινωνία, η πνευματική αυστηρότητα, η δημιουργικότητα 

και φαντασία, η ηθική πρακτική και ακεραιότητα κ.α. (Higher Education Council, 

1992). Αυτές οι δεξιότητες είναι σημαντικές, διότι σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη 

οικονομία, η φύση της εργασίας θα συνεχίσει να εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς.  

Σύμφωνα με το άρθρο (Business–Higher Education Roundtable in Australia (B-

HERT)  (2002), ο όρος «γενικές δεξιότητες» αναφέρεται σε μια σειρά από ιδιότητες και 

ικανότητες που είναι ολοένα και πιο σημαντικές στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι 

«γενικές δεξιότητες» αναφέρονται στις δεξιότητες σκέψης, όπως λογική και αναλυτική 

αιτιολογία, επίλυση προβλημάτων, διανοητική περιέργεια, αποτελεσματικές δεξιότητες 

επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας, καθώς και δυνατότητες για τον εντοπισμό, την 

πρόσβαση και τη διαχείριση γνώσης και της πληροφορίας. Επίσης, αναφέρονται στα 

προσωπικά χαρακτηριστικά όπως η φαντασία, η δημιουργικότητα και η πνευματική 

αυστηρότητα καθώς και αξίες όπως η ηθική ακεραιότητα, η επιμονή, η ακεραιότητα και 

η ανοχή. Οι δεξιότητες και ικανότητες και η συλλογή τους συνήθως παραπέμπουν σε 

συγκεκριμένες γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες που συνδέονται με την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Κάποιες δεξιότητες έχουν φυσικά χαρακτηριστικά όπως είναι η γλώσσα 

του σώματος στη διαπροσωπική επικοινωνία και άλλες είναι κυρίως ψυχικές. Όταν 

γίνεται αναφορά στις «γενικές δεξιότητες» εννοείται ένα σύνολο πραγμάτων όπως 

ικανότητες, στάσεις, διαθέσεις και αξίες. Άρα, αναφέροντας τον όρο «χαρακτηριστικό» 
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εννοούμε τη συλλογή των ιδιοτήτων του ατόμου που συνθέτουν τις «γενικές 

δεξιότητες». 

Οι Benett et al. (1999) χρησιμοποιούν τον όρο «γενικές δεξιότητες» για να 

χαρακτηρίσουν τις δεξιότητες που μπορούν να υποστηρίξουν τη μελέτη σε κάθε 

περίπτωση, και οι οποίες μπορεί ενδεχομένως να μεταφερθούν σε μια σειρά από 

περιβάλλοντα, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή στο χώρο εργασίας. 

Η Παιδαγωγική Ομάδα Απασχολησιμότητας (2004) παρουσιάζει μία λίστα από 

τη βιβλιογραφία και προτείνει ότι οι εργοδότες περιμένουν να βρουν τις ακόλουθες 

γενικές δεξιότητες στους απόφοιτους. 

Η λίστα έχει ως εξής: 

• φαντασία / δημιουργικότητα 

• προσαρμοστικότητα / ευελιξίας 

• προθυμία για μάθηση 

• Αυτονομία 

• Ομαδικότητα 

• Ικανότητα να διαχειρίζονται τους άλλους 

• Ικανότητα εργασίας υπό πίεση 

• Καλή προφορική επικοινωνία 

• Γραπτή επικοινωνία 

• Αριθμητική 

• Προσοχή στη λεπτομέρεια 

• Διαχείριση του χρόνου 

• Ανάληψη ευθύνης και λήψη αποφάσεων 

• Ικανότητα σχεδιασμού, συντονισμού και οργάνωσης 

• Ικανότητα Χρήσης νέων τεχνολογιών 

Αναφέρονται επίσης οι δεξιότητες επιχειρηματικότητας οι οποίες καταγράφονται 

στη βιβλιογραφία για την απασχολησιμότητα και είναι αναγκαίο να αποκτώνται από 

τους απόφοιτους αλλά και να αποτιμώνται από κάθε οργανισμό κερδοσκοπικού ή μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μεγάλο ή μικρό. Έτσι, ένας απόφοιτος ο οποίος έχει 

ικανότητες επιχειρηματικότητας θα είναι ευφάνταστος, δημιουργικός, ευπροσάρμοστος 

πρόθυμος και θα χρειαστεί να έχει περισσότερες από τις γενικές δεξιότητες που 

αναφέρονται παραπάνω. Επίσης, σημειώνεται ότι οι δεξιότητες επιχειρηματικότητας, 

αν και είναι πολύ σημαντικές δεν είναι επιθυμητό από όλους τους απόφοιτους να τις 

αποκτήσουν.  
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Στο CEDEFOP (2002) αναφέρονται ως μεταβιβάσιμες δεξιότητες (transferable 

skills) οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για θέσεις εργασίας και επαγγέλματα 

διαφορετικά από αυτά που ασκούν επί του παρόντος ή ασκούσαν πρόσφατα. Επιπλέον, 

γίνεται αναφορά στις Βασικές δεξιότητες (key competences) που είναι το σύνολο των 

δεξιοτήτων  που συμπληρώνουν τις βασικές και γενικές δεξιότητες και επιτρέπουν στα 

άτομα να αποκτούν ευκολότερα νέα προσόντα, να προσαρμόζονται σε μεταβαλλόμενα 

τεχνολογικά ή οργανωτικά περιβάλλουντα ή/και να έχουν κινητικότητα στην αγορά 

εργασίας και μέσω της εξέλιξης της σταδιοδρομίας 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία υπάρχει και ο όρος «κοινωνικές ικανότητες» ο 

οποίος εμφανίζεται με πολλές διαφορετικές παραλλαγές όπως: µεταβιβάσιµες 

ικανότητες, βασικές ικανότητες, συναισθηµατικές ικανότητες. Μία από τις βασικότερες 

οµάδες ικανοτήτων που εμπεριέχεται στον όρο «κοινωνικές δεξιότητες», είναι οι 

επικοινωνιακές, οι οποίες επιτρέπουν στον εργαζόμενο να εκφράζει σαφή και πειστικά 

μηνύματα και να διαθέτει ενεργητική ακρόαση (Goleman, 2000). Δεδομένου ότι σε ένα 

χώρο εργασίας εμπλέκονται πολλοί άνθρωποι σε μία εργασία, για την οποία πρέπει να 

επικοινωνούν αποτελεσματικά προκειμένου να είναι αποδοτικοί στη δουλειά τους, είναι 

απαραίτητη η συγκεκριμένη δεξιότητα. Στην ίδια κατηγορία των κοινωνικών 

δεξιοτήτων ανήκουν και οι ικανότητες της συνεργασίας και ομαδικής εργασίας. Ο 

εργαζόμενος πρέπει να είναι σε θέση να συνεργάζεται µε άλλους προς την επίτευξη 

κοινών στόχων, και ταυτόχρονα να µπορεί να καλλιεργεί και να διατηρεί τη συνοχή 

στην οµάδα για την επίτευξη των στόχων αυτών (Goleman, 2000).  

Μία άλλη ικανότητα που ανήκει στις «κοινωνικές δεξιότητες» είναι η ικανότητα 

χειρισµού διαφωνιών και αποτελεσµατικών διαπραγµατεύσεων (Goleman, 2000), η 

οποία θεωρείται πολύτιµη στην καθηµερινή εργασία. Παράλληλα με τις επικοινωνιακές 

και συνεργατικές τους ικανότητες πολύ συχνά έρχονται αντιµέτωποι µε συγκρούσεις, 

κρίσεις και διαφωνίες µε συνεργάτες που έχουν τελείως διαφορετική αντίληψη για τον 

τρόπο µε τον οποίο πρέπει να επιλυθεί ένα ζήτηµα. Επιπλέον, απαραίτητη ικανότητα 

που πρέπει να αναπτύξουν οι εργαζόμενοι είναι η αποδοχή και ο χειρισµός των 

συνεχών αλλαγών στις πρακτικές της εργασίας τους. Έστω ότι ένας εργαζόμενος 

βρίσκεται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μία θέση εργασίας, οι διαδικασίες και οι 

συνθήκες εργασίας όμως αλλάζουν. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχει θετική στάση 

κάθε φορά που προγραμματίζεται µία αλλαγή και να μπορεί να την αποδέχεται 

δημιουργικά προκειμένου να είναι παραγωγικός. Επομένως, η ευελιξία και η 

προσαρμοστικότητα είναι πολύ σημαντικές ικανότητες για έναν εργαζόμενο (Goleman, 

2000). 
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Επίσης, στις κοινωνικές ικανότητες σύμφωνα με τον Goleman (2000) ανήκει και 

η ικανότητα για μάθηση. Θεµελιώδης είναι η σπουδαιότητα της απόκτησης ικανοτήτων 

που επιτρέπουν στα άτοµα να ασχοληθούν µε την περαιτέρω µάθηση, η οποία αποτελεί 

βάση για την προσωπική ολοκλήρωση, την ενεργητική παρουσία των ατόμων και την 

απασχολησιµότητα. Μία άλλη σημαντική κοινωνική ικανότητα που αναφέρει ο 

Goleman (2000) είναι η οργάνωση που περιλαμβάνει και την καλή διαχείριση χρόνου. 

Αυτό που ζητούν σήμερα οι επιχειρήσεις, είναι η ικανότητα τους εργαζόμενου να 

µπορεί να θέτει σωστά προτεραιότητες και να οργανώνει αποτελεσµατικά την εργασία 

του, να κατανέµει το χρόνο του ώστε να ανταποκρίνεται στα απαραίτητα χρονικά 

πλαίσια, διατηρώντας ταυτόχρονα την ποιότητα της εργασίας του σε υψηλά επίπεδα. 

Μία άλλη απαραίτητη ικανότητα που αποδεικνύεται ανεκτίμητη σε άτομα µε 

θέσεις ευθύνης είναι η αποτελεσματική ηγεσία η οποία περιλαμβάνει τη δυνατότητα 

κινητοποίησης των άλλων για την πιο αποτελεσματική εκτέλεση της εργασίας τους. 

Είναι σημαντικό για ένα ηγέτη να έχει αυτογνωσία, αντίληψη της προοπτικής, ενεργό 

παρουσία και δημιουργικότητα, να μπορεί να αναθέτει εργασίες στους κατάλληλους 

ανθρώπους, να συντονίζει την ομάδα και κυρίως να μπορεί να δημιουργεί και να 

εμπνέει όραμα σε αυτή (Goleman, 2000). 

Όλες οι παραπάνω ικανότητες πρέπει να συνδυάζονται προκειμένου το άτομο 

να είναι πιο αποτελεσματικό στην εργασία του. Επιπλέον, ο συνδυασμός ικανοτήτων 

του δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξης έχοντας την ευκαιρία 

να τις αναπτύξει μέσα από διαφορετικές περιστάσεις κυρίως στην επαγγελματική του 

ζωή (Goleman, 2000).  

Η ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia (2014) αναφέρει τον όρο «Soft 

Skills» («μαλακές δεξιότητες») που συχνά συνδέεται με την "EQ" (Emotional 

Intelligence Quotient) ενός ατόμου, το σύμπλεγμα των χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας, τις κοινωνικές χάρες, την επικοινωνία, τη γλώσσα, τις προσωπικές 

συνήθειες, τη φιλικότητα και την αισιοδοξία που χαρακτηρίζει τις σχέσεις με τους 

άλλους ανθρώπους. Οι «μαλακές» δεξιότητες συμπληρώνουν τις «σκληρές» (hard) 

δεξιότητες που είναι οι επαγγελματικές απαιτήσεις μιας εργασίας και πολλές άλλες 

δραστηριότητες. Έχουν σχέση με τα συναισθήματα, τις ιδέες και (μερικοί θα έλεγαν) 

μια «εσωτερική γνώση»: δηλαδή, παρέχουν ένα σημαντικό συμπλήρωμα στις «σκληρές 

δεξιότητες». Οι «μαλακές» δεξιότητες (soft skills) είναι ένα σημαντικό μέρος της 

ατομικής συμβολής στην επιτυχία ενός οργανισμού. Ιδιαίτερα για εκείνους τους 

οργανισμούς που ασχολούνται με τους πελάτες πρόσωπο με πρόσωπο, γενικά είναι πιο 

επιτυχημένοι, αν εκπαιδεύουν το προσωπικό τους να χρησιμοποιήσουν αυτές τις 
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δεξιότητες. Ο έλεγχος ή η κατάρτιση για τις προσωπικές συνήθειες ή χαρακτηριστικά, 

όπως η αξιοπιστία και η ευσυνειδησία μπορεί να αποφέρουν σημαντική απόδοση της 

επένδυσης για έναν οργανισμό. Για το λόγο αυτό, οι «μαλακές» δεξιότητες όλο και 

περισσότερο ζητούνται  από τους εργοδότες πέρα από τα τυπικά προσόντα. 

Μία ακόμη δεξιότητα που αναφέρεται στη βιβλιογραφία και έχει στενή σχέση 

με την απασχολησιμότητα, είναι η συναισθηματική νοημοσύνη που πρέπει να έχει το 

άτομο. Οι Mayer et al. (2004) δηλώνουν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη 

περιλαμβάνει την ικανότητα του ατόμου να αντιληφθεί με ακρίβεια τα συναισθήματα, 

να έχει πρόσβαση και να δημιουργήσει συναισθήματα, έτσι ώστε να βοηθήσει τη 

σκέψη, να κατανοήσει τα συναισθήματα και τη συναισθηματική γνώση, και να ρυθμίσει 

στοχαστικά συναισθήματα, έτσι ώστε να προωθηθεί η συναισθηματική και πνευματική 

ανάπτυξη.  

Οι Moynagh και Worsley (2005) στο άρθρο των Dacre & Sewell (2007) 

αναφέρουν ότι σε μία οικονομία που βασίζεται στη γνώση, η συναισθηματική 

νοημοσύνη στο μέλλον θα αποτελεί μία πολύ σημαντική αφού οι θέσεις εργασίας έχουν 

άμεση σχέση με τον πελάτη και η ανθρώπινη αλληλεπίδραση κατέχει σημαντικό ρόλο.  

Ο Goleman (1998), ο οποίος έχει ασχοληθεί ώστε να κάνει τη συναισθηματική 

νοημοσύνη προσιτή σε ένα ευρύ κοινό, δίνει τον εξής ορισμό: «Η ικανότητα για την 

αναγνώριση των δικών μας συναισθημάτων και των άλλων, για την παροχή κινήτρων 

του εαυτούς μας, και για τη διαχείριση των συναισθημάτων και στους εαυτούς μας και 

στις σχέσεις μας».  

Σύμφωνα με έρευνες άνθρωποι με υψηλά επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης 

έχουν περισσότερα κίνητρα για επίτευξη και μπορούν να έχουν μεγαλύτερη επιτυχία 

στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία όπως επίσης και στη δημιουργία ισχυρών 

διαπροσωπικών σχέσεων και απολαμβάνουν καλύτερη υγεία σε σχέση με ανθρώπους 

με χαμηλότερα επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης (Cooper, 1997). 

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι μία από τις δεξιότητες που είναι 

απαραίτητη σε κάθε μοντέλο απασχολησιμότητας, η οποία περιλαμβάνει πολλά 

προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου όπως είναι ο χαρακτήρας, η προσωπικότητα οι 

«μαλακές» δεξιότητες και ικανότητες. Γι’ αυτό αξίζει πολύ μεγάλης σημασίας και 

προτείνεται η ενίσχυση της συναισθηματικής νοημοσύνης ως ένα επιθυμητό 

αποτέλεσμα για τους φοιτητές, τους εργαζόμενους και τους εργοδότες (Goleman 1998, 

Knight & Yorke 2002). 

Στο άρθρο των Maxwell et al. (2010) τονίζεται η μεγάλη σημασία των 

δεξιοτήτων απασχολησιμότητας και το χάσμα μεταξύ των ικανοτήτων των αποφοίτων 
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και των εργοδοτών. Όπως αναφέρει, υπάρχει ανάγκη από την πλευρά  των εργοδοτών 

για πτυχιούχους που διαθέτουν και αποδεικνύουν τις δεξιότητες που είναι συναφείς και 

ισχύουν για την εργασία στις επιχειρήσεις τους, αλλά αυτή η ανάγκη δεν ικανοποιείται. 

Γι’ αυτό προτείνεται να υπάρχει συνεργασία εργοδοτών, αποφοίτων & πανεπιστημίων 

για την ανάπτυξη δεξιοτήτων απασχολησιμότητας. 
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2.3 Η διαφορά απόψεων ανάμεσα στους απόφοιτους και τις 

επιχειρήσεις για τις δεξιότητες που θεωρούνται σημαντικές στην 

αγορά εργασίας (Skills gap) 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η διαφορά των απόψεων που υπάρχει 

ανάμεσα στις δεξιότητες που διαθέτουν οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, 

απόφοιτοι των πανεπιστημίων και στις δεξιότητες που αναζητούν οι επιχειρήσεις από 

την πλευρά της αγοράς εργασίας. Το κενό που δημιουργείται ανάμεσα στις απόψεις 

αποφοίτων και εργοδοτών σχετικά με τις δεξιότητες αναμένεται να επηρεάζει την 

απασχολησιμότητα, αφού σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, φαίνεται ότι από την 

μία πλευρά τα νούμερα της ανεργίας στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί, από την άλλη όμως,  

οι εργοδότες δυσκολεύονται να βρουν εργαζόμενους με τις κατάλληλες δεξιότητες. Στη 

βιβλιογραφία υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για το συγκεκριμένο θέμα το οποίο 

θα αναλυθεί παρακάτω. Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, ο Cotton 

(2001) δηλώνει ότι η βιβλιογραφία σχετικά με την απασχολησιμότητα δείχνει ότι ενώ οι 

εργοδότες μπορούν να είναι ικανοποιημένοι γενικά από το επίπεδο των τεχνικών 

δεξιοτήτων, δεν έχουν όμως πειστεί από τις δεξιότητες απασχολησιμότητας των 

αποφοίτων.  

Η διάσταση απόψεων ανάμεσα σε επιχειρήσεις και απόφοιτους σχετικά με τις 

δεξιότητες (skills gap) ορίζεται από τον Clark (2013) ως η διαφορά ανάμεσα στις 

δεξιότητες που απαιτούνται για μία θέση εργασίας και τις δεξιότητες που κατέχει ο 

υποψήφιος εργαζόμενος. Πρόκειται για έναν πολύ απλό ορισμό σύμφωνα με τον Clark 

(2013), ο οποίος όμως έχει αγνοηθεί από τους εργοδότες που χρησιμοποιούν τις 

δεξιότητες για την κάλυψη μιας θέσης εργασίας και συμπληρώνει ότι θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη στις προσλήψεις οι γνώσεις, οι ικανότητες, οι στάσεις και τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου. Διάφορες έρευνες έχουν δείξει ότι οι 

«μαλακές δεξιότητες» (soft skills ή generic skills όπως αναφέρθηκαν παραπάνω) έχουν 

ιδιαίτερη αξία για τους εργοδότες και συχνά αναφέρεται ότι λείπουν από τους 

νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. Στο άρθρο του Clark (2013) φαίνεται ότι η 

ετοιμότητα στην εργασία είναι ένα πλαίσιο για την ευθυγράμμιση της εκπαίδευσης και 

της κατάρτισης με τις τρέχουσες εργασιακές απαιτήσεις δεξιοτήτων. Επίσης, 

περιγράφεται τι πρέπει να πετύχουν τα άτομα προκειμένου να εξασφαλίσουν μία θέση 
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στην αγορά εργασίας αλλά και για να επιτύχουν την ανάπτυξη της μελλοντικής 

σταδιοδρομίας τους. 

To Ενημερωτικό σημείωμα του CEDEFOP (2014) για την αναντιστοιχία 

δεξιοτήτων αναφέρει ότι ο όρος χρησιμοποιείται κυρίως για να δηλώσει ποικίλες 

μορφές αναντιστοιχίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας και 

συμπληρώνει ότι οι εργοδότες που δυσκολεύονται να βρουν τον κατάλληλο άνθρωπο 

για τη θέση εργασίας που προσφέρουν, παρότι οι απολαβές που προτείνουν είναι αυτές 

της αγοράς, αντιμετωπίζουν κυρίως πρόβλημα στην εύρεση των κατάλληλων 

δεξιοτήτων στα άτομα. 
Το κενό που δημιουργεί η έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων στην αγορά 

εργασίας επηρεάζει άμεσα την απασχολησιμότητα του ατόμου, η οποία όμως, δεν 

προσεγγίζεται μόνο από την πλευρά του υποψήφιου εργαζόμενου, αλλά και από την 

πλευρά του εργοδότη. Δεδομένου ότι υπάρχουν συνεχείς αλλαγές και έντονη 

κινητικότητα στην αγορά εργασίας οι εργοδότες περιμένουν από τους απόφοιτους να 

είναι ευέλικτοι, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις αλλαγές της πορείας της 

καριέρας τους. Όπως αναφέρει και ο Harvey (1997) οι εργοδότες αναμένουν τη 

διατήρηση και την ανανέωση των προσόντων των εργαζομένων στο μέλλον, με στόχο 

τη συνεχή κάλυψη των απαιτήσεων της θέσης και την αποτελεσματική λειτουργία της 

επιχείρησης. Αυτό που επισημαίνει όμως ο Yorke (2004) είναι, ότι οι εργοδότες δεν 

πρόκειται να είναι τελείως ικανοποιημένοι από τους αποφοίτους γιατί ένα σημαντικό 

μέρος της απασχολησιμότητάς τους αφορά την επιχείρηση και όχι τους φορείς 

εκπαίδευσης. Προτείνει ως λύση τα προγράμματα που περιέχουν εκπαίδευση και 

απασχόληση, αλλά για να λειτουργήσουν πραγματικά, χρειάζεται η δέσμευση των 

εργοδοτών και των εκπαιδευτικών φορέων. Άρα, σύμφωνα με τον Yorke (2004) 

υπάρχει πραγματικά κενό ανάμεσα σε αυτό που αναζητούν οι επιχειρήσεις, δηλαδή 

έναν απόφοιτο πλήρως προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους, και σε αυτό που η ανώτερη 

εκπαίδευση μπορεί λογικά να παρέχει, δηλαδή έναν απόφοιτο προετοιμασμένο να μάθει 

οτιδήποτε επιθυμεί ο εργοδότης και να λειτουργεί ανάλογα.  

Σύμφωνα με την έρευνα της McKinsey 2013, που διεξήχθη σε 2.600 εργοδότες, 

5.300 νέους και 700 εκπαιδευτικούς φορείς στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την 

Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Σουηδία και τη Βρετανία, το 40% των 

εργοδοτών έδειξαν ότι υπάρχει διαφορά απόψεων για τις δεξιότητες μεταξύ των 

νεοεισερχόμενων αποφοίτων στην αγορά εργασίας και των απαιτήσεων των εργοδοτών. 

Ειδικά για την Ελλάδα, αυτή η απόκλιση είναι μεγαλύτερη για τις ικανότητες της 

επίλυσης προβλημάτων καθώς και για την ηθική της εργασίας.    
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Η έρευνα της McKinsey (2013) επίσης, αναφέρει ότι το 79% των εκπαιδευτικών 

φορέων στην Ελλάδα πιστεύουν ότι οι απόφοιτοί τους είναι προετοιμασμένοι για μια 

θέση εργασίας (entry-level), αλλά μόνο το 23% των εργοδοτών συμφωνούν. Πρόκειται 

για τη μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στις χώρες που ερευνήθηκαν. Τα παραπάνω 

αποτελέσματα αποτελούν δείγμα της έλλειψης επικοινωνίας μεταξύ των τοπικών 

εργοδοτών και των εκπαιδευτικών φορέων. Λιγότεροι από τους μισούς εργοδότες έχουν 

επικοινωνήσει αρκετές φορές το χρόνο ή πιο συχνά με τους φορείς εκπαίδευσης για την 

πρόσληψη ή την απόκτηση δεξιοτήτων. Έτσι, η έρευνα της McKinsey (2013) κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι «υπάρχει πρόβλημα με τα εκπαιδευτικά συστήματα που 

αποτυγχάνουν να παράγουν μελλοντικούς εργαζόμενους με τις δεξιότητες που 

απαιτούνται από τους σημερινούς εργοδότες - πόσο μάλλον εκείνες του αύριο. 

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, οι εργοδότες που επιλέγουν το ταλέντο που επιθυμούν, 

αποτελούν το 31% των επιχειρήσεων που πήραν μέρος και η επιτυχία τους οφείλεται 

στην τακτική επαφή τους με τους φορείς εκπαίδευσης, προσφέροντάς τους χρόνο, 

δεξιότητες και χρήματα. Οι περισσότερες επιχειρήσεις (44%) που συμμετείχαν στην 

έρευνα δήλωσαν ότι ελάχιστα ασχολούνται με τους φορείς εκπαίδευσης, ενώ οι 

υπόλοιπες (22%) χαρακτήρισαν αναποτελεσματική την επαφή τους.  

Από την άλλη πλευρά, οι νέοι σε πολύ μικρό ποσοστό σύμφωνα με την έρευνα 

της McKinsey (2013) έχουν εμπειρία από την αγορά εργασίας και αυτό το πέτυχαν γιατί 

οι ίδιοι διαχειρίστηκαν και πήραν αποφάσεις για την εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία 

τους. Επομένως επιβεβαιώνεται κι εδώ ότι η εύρεση εργασίας δεν είναι υπόθεση μόνο 

του ατόμου, αλλά και οι εργοδότες και οι κυβερνήσεις πρέπει να δημιουργούν τις 

κατάλληλες συνθήκες προκειμένου να υπάρχει το «ταίριασμα» (matching) μεταξύ της 

εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας. 

Η έρευνα της Mckinsey (2013) επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και 

ιδιαίτερα στους μηχανισμούς που συνδέουν την εκπαίδευση με την απασχόληση, ως 

παράγοντας αντιμετώπισης της ανεργίας, παράλληλα με τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας. Μέσα από την έρευνα προτείνεται η συνεργασία των εργοδοτών με τους 

φορείς παροχής εκπαίδευσης έτσι ώστε μαθητές και φοιτητές να αποκτήσουν τις 

δεξιότητες που χρειάζονται με τη συμβολή των κυβερνήσεων για την δημιουργία 

θέσεων στην αγορά εργασίας. Από την πλευρά της εκπαίδευσης χρειάζεται μία αλλαγή 

στα εκπαιδευτικά συστήματα που θα βοηθήσουν τη ομαλή μετάβαση των μαθητών και 

φοιτητών από την εκπαίδευση, στην αγορά εργασίας. 

Σύμφωνα με έρευνα της Manpower (2013) σημαντικά ποσοστά των 

ερωτηθέντων εργοδοτών, δήλωσαν ότι για την πρόσληψη στις εταιρείες τους είναι 
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σημαντική η ικανότητα καλής συνεργασίας στο πλαίσιο της ομάδας (98%), η ικανότητα 

προσαρμογής σε νέες καταστάσεις (97%), οι επικοινωνιακές δεξιότητες (96%) και η 

γνώση ξένων γλωσσών (67%). Το 50% σχεδόν των εταιρειών με σημαντική διεθνή 

επιχειρηματική δραστηριότητα ανέφεραν ότι η γνώση ξένων γλωσσών θα είναι η 

σημαντικότερη δεξιότητα στο μέλλον. 

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που ενισχύει το κενό που υπάρχει ανάμεσα 

στους αποφοίτους και τις επιχειρήσεις, είναι έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας. Αυτό 

διαπιστώνεται και από την έρευνα της Manpower 2013, όπου αποδεικνύεται ότι το 24% 

των εργοδοτών εκφράζει παράπονα για την απειρία των νεαρών υποψηφίων και τη 

στάση τους απέναντι στην εργασία. Από την πλευρά των εργοδοτών όμως, σύμφωνα με 

στοιχεία της Eurostat, μόνο το 33% των εργαζομένων στην ΕΕ έλαβε το 2010 

κατάρτιση από τον εργοδότη ή με έξοδα του εργοδότη. Επομένως, υπάρχει και το 

πρόβλημα ότι οι επιχειρήσεις δεν προβλέπουν προγράμματα πρακτικής άσκησης ή 

κατάρτισης προκειμένου να βελτιώσουν την ετοιμότητα των αποφοίτων και τη 

βελτίωση των δεξιοτήτων τους.  

Αλλά και στην έρευνα του ALBA (2013) φαίνεται η σημαντική απόκλιση 

απόψεων μεταξύ νέων και εργοδοτών όσον αφορά τις δεξιότητες που είναι σημαντικές 

στη σημερινή αγορά εργασίας. Η μεγαλύτερη απόκλιση απόψεων διαπιστώνεται σε 

δεξιότητες όπως οι ηγετικές ικανότητες, η πρωτοβουλία, η επιχειρηματική ηθική και η 

συναισθηματική νοημοσύνη τις οποίες οι νέοι βαθμολογούν χαμηλότερα. Οι νέοι 

βαθμολογούν υψηλότερα δεξιότητες όπως την προθυμία για δουλειά (97,5%), τη 

στοχοθεσία και τον προσανατολισμό στο αποτέλεσμα (94%), την πειθώ και ικανότητες 

πώλησης (91%), τον επαγγελματισμό (91%) και την επικοινωνία (89,5%). 

Από την άλλη μεριά, στην ίδια έρευνα τα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού 

βαθμολογούν υψηλότερα δεξιότητες όπως: ο προσανατολισμός στη μάθηση (97%), η 

επιχειρηματική ηθική και η ακεραιότητα (96%), η πρωτοβουλία (93%), η 

προσαρμοστικότητα (92%), η διαχείριση αλλαγών (92%), οι ηγετικές ικανότητες 

(89%), η επικοινωνία (88%) και η ενδογενή κινητοποίηση (85%). 

Μια σειρά από μελέτες (Atkins, 1999, Bennett et al, 2000, Gallagher, 2000, 

Harvey et al. 1997) διαπίστωσε ότι οι προσδοκίες των εργοδοτών στον τομέα της 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης φαίνεται να επηρεάζεται έντονα από τα χαρακτηριστικά, 

τις ικανότητες, τις δεξιότητες και ο Ballard (1995) υποστηρίζει, ότι είναι σαφώς μη 

ρεαλιστικό για τα πανεπιστήμια να εγγυηθούν ότι οι φοιτητές τους θα αποφοιτήσουν 

έχοντας αποκτήσει  όλες τις επιθυμητές γενικές ικανότητες και δεξιότητες. Κανονικά, 

όλα τα πανεπιστήμια πρέπει να δίνουν την ευκαιρία στους φοιτητές να αναπτύξουν τις 
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ικανότητες και δεξιότητές τους κατά τη διάρκεια τν προπτυχιακών σπουδών. Πόσο 

καλά το κάνουν αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ατομικές συμπεριφορές και 

κίνητρα, όχι μόνο από το διδακτικό προσωπικό, αλλά και από τους ίδιους τους 

φοιτητές. 

Η έρευνα του Harvey (1999) στο Ηνωμένο Βασίλειο τόνισε ότι τα 

χαρακτηριστικά των αποφοίτων είναι αυτά που καθορίζουν την επιτυχία ενός 

απόφοιτου στο χώρο εργασίας και όχι το πτυχίο τους. Πολλά πανεπιστήμια πλέον 

τονίζουν στους φοιτητές και ειδικά σ’ αυτούς που βρίσκονται στο τελευταίο έτος 

σπουδών, ότι η δυνατότητα να μεταφέρουν και να εφαρμόσουν στο χώρο εργασίας τις 

γνώσεις και δεξιότητες που έμαθαν στο πανεπιστήμιο, γίνεται όλο και πιο σημαντικό. 

Ο Clark (2008) σημειώνει ότι οι εργοδότες πιστεύουν στην έλλειψη βασικών 

δεξιοτήτων των αποφοίτων πανεπιστημίων. 

Σύμφωνα με τους Fallows και Steven (2000), τα πανεπιστήμια έχουν ιδιαίτερη 

ευθύνη για την ανάπτυξη δεξιοτήτων απασχόλησης. Οι απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης πρέπει να έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να είναι σε θέση να 

λειτουργήσουν επαγγελματικά μέσα στο περιβάλλον που απαιτείται για την «ηλικία 

μάθησης» ή «κοινωνία της γνώσης».  

Πολλά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν αναλάβει αυτή την ευθύνη 

βεβαίως ανταποκρινόμενοι στην αυξανόμενη πίεση για την αντιμετώπιση των αναγκών 

της απασχολησιμότητας των φοιτητών όπως αναφέρει ο Evans (2008). Σύμφωνα με τον 

Cassidy (2006) οι εργοδότες υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη των απαραίτητων 

δεξιοτήτων είναι ευθύνη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Έτσι, γίνεται σαφές ότι είναι 

σημαντικός ο ρόλος των πανεπιστημίων ως προς τη βελτίωση των δεξιοτήτων 

απασχολησιμότητας ως προς τα επιδιωκόμενα από τους εργοδότες.  

Οι Maxwell at al. (2008) στο άρθρο τους αναφέρουν ότι για την ανεπάρκεια 

δεξιοτήτων απασχολησιμότητας πρέπει να υπάρχει και ο ρόλος των εργοδοτών που θα 

καθοδηγούν τα πανεπιστήμια για τις δεξιότητες που απαιτούνται. Αυτό δε σημαίνει ότι 

η ανάπτυξη δεξιοτήτων καθοδηγείται αποκλειστικά από τους εργοδότες γιατί οι 

ανάγκες των εργοδοτών αλλάζουν, οι εργοδότες μπορεί να εστιάζουν σε 

βραχυπρόθεσμες εκπαιδευτικές ανάγκες αντί για μακροπρόθεσμες ανάγκες κατάρτισης. 

Το σημαντικό είναι ότι εργοδότες και πανεπιστήμια έχουν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων απασχολησιμότητας κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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2.4 Υπηρεσίες Γραφείου Διασύνδεσης ΑΠΘ που συμβάλλουν στην 

απασχολησιμότητα των αποφοίτων του Ιδρύματος 

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

είναι μία υπηρεσία που απευθύνεται σε φοιτητές και απόφοιτους του ιδρύματος και έχει 

ως στόχο την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους και επομένως εκτιμάται ότι συμβάλλει 

στην απασχολησιμότητά τους. Οι υπηρεσίες που προσφέρει στους φοιτητές & 

απόφοιτους του ΑΠΘ και σχετίζονται μ΄ αυτήν είναι: 

- Πληροφορίες για τη συνέχιση των σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 

επίπεδο στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό και τρόπους χρηματοδότησης 

(υποτροφίες)  

- Ενημέρωση για τις δυνατότητες πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό (πρακτικής άσκηση ΕΣΠΑ, προγράμματα ανταλλαγής 

με πανεπιστήμια του εξωτερικού, summer schools, internship, Erasmus studies 

& Erasmus placement, εθελοντική εργασία) 

- Αναζήτηση εργασίας μέσω ενημέρωσης για θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και 

μέσω  πληροφοριακού υλικού για εύρεση εργασίας στο εξωτερικό  

- Ομαδική Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας (Εργαστήρια συμβουλευτικής με θέμα: 

Ενίσχυση αυτογνωσίας & Διαδικασίες λήψης απόφασης, Τεχνικές αναζήτησης 

εργασίας, Βιογραφικό σημείωμα & Συνοδευτική Επιστολή, Συνέντευξη 

επιλογής προσωπικού κ.α.) 

- Ατομική Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας (Διερεύνηση επαγγελματικών επιλογών 

& λήψη αποφάσεων, Σχεδιασμός & υλοποίηση ατομικού σχεδίου δράσης, 

Ανάπτυξη εργαλείων αυτοπαρουσίασης (βιογραφικό σημείωμα, συνοδευτικής 

επιστολή, αυτοπεριγραφική έκθεση) κ.α. 

- Ομαδική Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας (Κύκλοι εργαστηρίων 

επιχειρηματικότητας: Επιχειρηματική ιδέα, Επιχειρηματικό πλάνο, Εξαγωγική 

ετοιμότητα, Μορφές χρηματοδότησης επενδύσεων)  

- Ατομική Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας (Καθοδήγηση στην υλοποίηση 

του επιχειρηματικού σχεδίου, Αναζήτηση επιχειρηματικών ιδεών, Δικτύωση με 

επαγγελματικούς φορείς, Ανάπτυξη δικτύου mentoring). 

- Μελέτες και έρευνες για την απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας  

- Εκδηλώσεις σχετικά με την απασχόληση και την αγορά εργασίας καθώς και την 

αναζήτηση μεταπτυχιακών σπουδών. 
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 3. Θεωρητικό πλαίσιο έρευνας 
Στο κεφάλαιο «2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση» εξετάστηκε το πρόβλημα της 

απασχολησιμότητας των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η ανάγκη ενίσχυσης 

της απασχολησιμότητας. Στην παρούσα έρευνα εξετάζονται οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την απασχολησιμότητα των νέων. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1999) ορίζει ως δείκτες απασχολησιμότητας την 

εκπαίδευση, την κινητικότητα, την επαγγελματική εμπειρία (CEC, 1999) και το 

(2011) αναφέρει ότι η απασχολησιμότητα των αποφοίτων εξαρτάται τόσο από 

ατομικούς (γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις) όσο και από συστημικούς παράγοντες 

σχετικούς με την αγορά εργασίας της κάθε χώρας.  

Σύμφωνα με τους Hillage και Pollard (1998) η απασχολησιμότητα του ατόμου 

εξαρτάται από στοιχεία όπως οι γνώσεις, δεξιότητες & συμπεριφορές, αλλά και από 

τον τρόπο με τον οποίο αυτά χρησιμοποιούνται και αναπτύσσονται. Επίσης, στην ίδια 

αναφορά φαίνεται ότι η παρουσίαση των ατομικών χαρακτηριστικών σε πιθανούς 

εργοδότες και το πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιούνται (π.χ. συνθήκες αγοράς εργασίας, 

προσωπικές καταστάσεις κλπ) παίζει μεγάλο ρόλο στην απασχολησιμότητα του 

ατόμου. 

Ο Harvey (2001) θεωρεί ότι δεν είναι μόνο τα πανεπιστήμια που καθορίζουν την 

απασχολησιμότητα των νέων, αλλά αναφέρεται σε εννέα (9) άλλους παράγοντες 

απασχολησιμότητας: 1) Τύπος ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημίου, 2) Τύπος 

σπουδών (πλήρης ή μερικής φοίτησης), 3) Κινητικότητα φοιτητών, 4) Αντικείμενο 

σπουδών, 5) Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, 6) Ηλικία, 7) Εθνικότητα, 8) Φύλο, 

9) Κοινωνική τάξη.  

Επίσης, η Συνομοσπονδία Εργοδοτών της Βρετανικής Βιομηχανίας 

(Confederation of British Industry) (CBI, 1999), αναφέρει ότι η απασχολησιμότητα 

εξαρτάται από τα προσόντα και τις ικανότητες που πρέπει να έχει ένα άτομο, έτσι 

ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των εργοδοτών & των πελατών τους που 

αλλάζουν συνεχώς και μ’ αυτό τον τρόπο να υλοποιήσει τις φιλοδοξίες και τις 

επιδιώξεις του στην αγορά εργασίας.  

Για το άτομο η απασχολησιμότητα  εξαρτάται από: τις γνώσεις και δεξιότητες 

που διαθέτει, καθώς και τη στάση τους, τον τρόπο που παρουσιάζει τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά στην αγορά εργασίας, το περιβάλλον και το κοινωνικό και 

οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναζητά εργασία (DHFETE, 2002). 
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Στο άρθρο των Lees, D., & Co-ordinator, E. (2002), ο Little (2001) σημειώνει 

ότι πρέπει να γίνεται διάκριση ανάμεσα στους παράγοντες που έχουν σχέση με την 

προετοιμασία για την εύρεση εργασίας και τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

εύρεση εργασίας. Σ’ αυτό το κομμάτι μεγάλη βοήθεια έχουν οι φοιτητές και απόφοιτοι 

των πανεπιστημίων από τα Γραφεία Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων. 

Οι McQuaid and Lindsay (2005) χωρίζουν την απασχολησιμότητα σε τρεις 

κατηγορίες: 

- Τους ατομικούς παράγοντες που περιλαμβάνουν τις ικανότητες και τα 

χαρακτηριστικά απασχολησιμότητας, τα δημογραφικά στοιχεία, την αναζήτηση 

εργασίας, την προσαρμοστικότητα και την κινητικότητα)  

- Τις προσωπικές συνθήκες, όπως είναι οι συνθήκες στο νοικοκυριό, η εργασιακή 

κουλτούρα, η πρόσβαση σε πόρους) και  

- Τους εξωτερικούς παράγοντες ζήτησης και προσφοράς  

Ο Harvey (2001) αναφέρει το φύλο ως έναν από τους παράγοντες 

απασχολησιμότητας. Παράλληλα, τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (2014) για την 

Ελλάδα, δείχνουν ότι τα ποσοστά ανεργίας των γυναικών είναι υψηλότερα, σε σχέση με 

τα ποσοστά ανεργίας των ανδρών.  

Το μοντέλο Ušem των Knight & Yorke (2004), περιλαμβάνει τέσσερις ευρείς 

και αλληλένδετες συνιστώσες που επηρεάζουν την απασχολησιμότητα: 

- Κατανόηση (θεωρείται ως ευρύτερη και βαθύτερη από ό, τι «γνώση»). 

- Δεξιότητες (ή, κατά προτίμηση, «ικανότητες», η οποία περιλαμβάνει την ανάπτυξη 

των δεξιοτήτων). 

- Πεποίθηση αποτελεσματικότητας (συμπεριλαμβανομένων των απόψεων των 

φοιτητών για τον εαυτό τους και τις προσωπικές ιδιότητες). 

- Η μεταγνώση (συμπεριλαμβανομένης της αυτο-ευαισθητοποίησης των φοιτητών, την 

ικανότητα να προβληματιστούν, τη μάθηση τους). 

Ο Enders (2002) τονίζει ότι η πρώτη διάσταση, η οποία θεωρείται απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη θετική έκβαση της σταδιοδρομίας, είναι η επαγγελματική 

εμπειρία, η οποία περιλαμβάνει τις γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με ένα 

συγκεκριμένο τομέα, αλλά και την κοινωνική αναγνώριση στον επαγγελματικό χώρο 

ενός ατόμου. Η επαγγελματική εμπειρία θεωρείται σημαντικός παράγοντας του 

ανθρώπινου κεφαλαίου για την ζωτικότητα των οργανισμών των οποίων η σημασία, 

λόγω της εντατικοποίησης της γνώσης, αυξάνεται συνεχώς. 

Στο άρθρο του Harvey (2001), επίσης, αναφέρεται η επαγγελματική εμπειρία 

ως ένας σημαντικός παράγοντας για πολλούς εργοδότες και αναφέρεται στην μερική ή 
 

 
29 



πλήρη απασχόληση κατά τη διάρκεια των σπουδών. Μάλιστα, αναφέρει ότι οι 

προσλήψεις των αποφοίτων εξαρτώνται από την εργασιακή εμπειρία ως μέρος των 

προγραμμάτων σπουδών. 

Στο άρθρο των Finch et. al. (2013) φαίνεται ότι η απασχολησιμότητα επηρεάζεται 

από συγκεκριμένους παράγοντες, όπως η ηλικία, η προπτυχιακή επαγγελματική 

εμπειρία και η ακαδημαϊκή φήμη και το όνομα. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, η 

απασχολησιμότητα εξετάζεται από  δύο προοπτικές: την οργανωτική προοπτική, που 

ασχολείται με τις ιδανικές οργανωτικές δομές και τις διαδικασίες, που θα 

συμβάλουν στην οργάνωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Από την άλλη 

πλευρά, το άρθρο αναφέρει ότι το άτομο θεωρεί ότι οι παράγοντες αυτοί απαιτούνται 

για την προσωπική επιτυχία του στην αγορά εργασίας. 

Ο Cotton (2001) εξετάζει εκτενώς το θέμα των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας 

και τη ζήτησή τους από τους εργοδότες και διαπίστωσε ότι οι εργοδότες αναζητούν από 

τους υποψήφιους εργαζόμενους δεξιότητες απασχολησιμότητας για διάφορα 

επαγγέλματα. Σύμφωνα όμως με τις έρευνες της McKinsey (2013), του ALBA (2013), 

της Manpower (2013) και του Ευρωβαρόμετρου (2010), οι εργοδότες θεωρούν ότι οι 

νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας που κάνουν αιτήσεις για θέσεις εργασίας, δε 

διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες απασχολησιμότητας και εκφράζουν την 

ανησυχία τους σχετικά με την έλλειψη αυτή. Επομένως, οι δεξιότητες αυτές γίνονται 

απαιτούμενες από την αγορά εργασίας για την απασχόληση των νέων και όχι απλά 

επιθυμητές. Oι εργοδότες βλέπουν την ευθύνη για την έλλειψη δεξιοτήτων στα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα και δεδομένου ότι ο πρωταρχικός στόχος των προπτυχιακών 

προγραμμάτων είναι η απασχολησιμότητα, τότε η ανάπτυξη, η παράδοση και η 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις δεξιότητες 

απασχολησιμότητας ως το επίκεντρο. Το θέμα της διαφοράς απόψεων ανάμεσα στους 

απόφοιτους και τις επιχειρήσεις σχετικά με τις δεξιότητες που απαιτούνται από την 

αγορά εργασίας, αναλύεται διεξοδικά παραπάνω στο κεφάλαιο 2.3 της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης. 

Από την πλευρά των ατομικών χαρακτηριστικών, σύμφωνα με το άρθρο των 

Saks et al. (2014) ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που συνδέονται με τη 

συμπεριφορά στην αναζήτηση εργασίας και την εξεύρεση απασχόλησης είναι η αυτο-

αποτελεσματικότητα (self efficacy) (πεποίθηση, όπως αναφέρεται στην έρευνά μας) 

στην αναζήτηση εργασίας. Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ως δείκτης της συμπεριφοράς 

αναζήτησης εργασίας, η ένταση με την οποία οι άνθρωποι αναζητούν εργασία. 
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Η αυτοπεποίθηση για τη μάθηση αλλά και την ικανότητα των νέων να 

παράγουν, να οργανώνουν και να αναλαμβάνουν καθήκοντα, έχει αποτέλεσμα στις 

επιδόσεις τους. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό για τους νέους να έχουν την 

πεποίθηση εύρεσης εργασίας. Ο Yorke (2001) θεωρεί ότι δεν είναι αρκετό για τους 

νέους να έχουν ένα φάσμα γνωστικών, κοινωνικών, συναισθηματικών και 

συμπεριφορικών υπο-δεξιοτήτων, αλλά ότι αυτές θα πρέπει να ενσωματωθούν στις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Ως εκ τούτου, η αντιληπτή αυτο-αποτελεσματικότητα 

ή η ικανότητα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επιλογή της καριέρας και την 

προσωπική ανάπτυξη, είναι σημαντικά για ένα άτομο και την απασχολησιμότητά του. 

Ο αυτο-αποτελεσματικός φοιτητής θα έχει κατά πάσα πιθανότητα μια σειρά από 

επιμέρους στόχους που μπορούν να λειτουργήσουν ως ορόσημα. Οι φοιτητές αυτοί θα 

θέσουν στόχους και θα κερδίσουν την ικανοποίηση από την επίτευξή τους, και θα 

συνεχίσουν γύρω από το ενάρετο κύκλο (Knight & Yorke, 2001).  

Όσον αφορά τον προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων καριέρας, έρευνα 

του Derr (1986) διαπιστώνει ότι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικό προσανατολισμό για 

την επιτυχία της σταδιοδρομίας τους. Για όσους θέλουν να ξεκινήσουν την εργασία, ο 

πρωταρχικός στόχος είναι η ανοδική πορεία. Άλλοι έχουν ως στόχο να έχουν ασφάλεια 

στην εργασία ή άλλοι προσπαθούν να είναι ελεύθεροι και αυτόνομοι. Οι στόχοι είναι 

πρόκληση για όσους θέλουν να προχωρήσουν ψηλά. Στην έρευνα του Derr (1986) 

δηλώνεται ότι οι κατευθύνσεις σταδιοδρομίας και οι στόχοι αλλάζουν ανάλογα με τις 

εμπειρίες της ζωής. 

To μοντέλο της έρευνας του ALBA (2013), εστιάζει σε πέντε βασικούς 

παράγοντες: 

(1) Τις αντιλήψεις για την αγορά εργασίας και τους φορείς υποστήριξης της 

απασχόλησης. 

(2) Τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου κεφαλαίου, όπως το φύλο και η εκπαίδευση. 

(3) Τους ψυχολογικούς παράγοντες και χαρακτηριστικά όπως η αυτοπεποίθηση, η 

αισιοδοξία, η ανθεκτικότητα, η ελπίδα, το άγχος και η ροπή προς την κατάθλιψη. 

(4) Την υποστήριξη της οικογένειας, και 

(5) Τη διαδικασία εύρεσης εργασίας (ατομικά χαρακτηριστικά, δραστηριότητες 

εύρεσης εργασίας και εξωτερική υποστήριξη στην αναζήτηση εργασίας). 

Έμφαση επίσης δόθηκε στις κρίσιμες δεξιότητες που αναζητά η αγορά εργασίας και 

συμβάλλουν καθοριστικά στην απασχολησιμότητα του ατόμου. 
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Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω σχετικά με τους παράγοντες απασχολησιμότητας 

των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα ερευνητικά πεδία που εξετάζονται στην   

παρούσα έρευνα είναι τα εξής: 

- Το ανθρώπινο κεφάλαιο ως παράγοντας απασχολησιμότητας: 

o Φύλο 

o Εκπαίδευση 

o Επαγγελματική εμπειρία 

- Η διαδικασία αναζήτησης εργασίας ως παράγοντας απασχολησιμότητας: 

o Ένταση αναζήτησης εργασίας 

o Πεποίθηση αναζήτησης εργασίας 

o Προσανατολισμός στην εύρεση εργασίας 

o Υποστηρικτικό πλαίσιο 

o Εμπόδια στην εύρεση εργασίας 

- Η ζήτηση των δεξιοτήτων από την αγορά εργασίας και η διαφορά των απόψεων 

ανάμεσα στους απόφοιτους και τις επιχειρήσεις, σχετικά με τις δεξιότητες που 

απαιτούνται στην αγορά εργασίας (skills gap), στο οποίο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση ως 

παράγοντας απασχολησιμότητας.  

o Κυριότερες δεξιότητες που πιστεύουν οι νέοι ότι ζητούν οι επιχειρήσεις 

o Κυριότερες δεξιότητες που πιστεύουν οι νέοι ότι διαθέτουν οι ίδιοι 

o Πως απέκτησαν οι απόφοιτοι τις δεξιότητες για εύρεση εργασίας κατά τη 

διάρκεια των σπουδών; 

o Κυριότερες δεξιότητες που αναζητούν οι επιχειρήσεις 

o Κυριότερες δεξιότητες που πιστεύουν οι επιχειρήσεις ότι διαθέτουν οι νέοι 

o Σύγκριση ανάμεσα στις δεξιότητες που πιστεύουν ότι διαθέτουν οι υποψήφιοι και 

τι δεξιότητες πιστεύουν οι επιχειρήσεις ότι διαθέτουν οι νέοι; 

o Σύγκριση ανάμεσα στις δεξιότητες που ζητούν οι επιχειρήσεις και τις δεξιότητες 

που πιστεύουν οι απόφοιτοι ότι ζητούν οι επιχειρήσεις; 

o Σύγκριση ανάμεσα στις δεξιότητες που πιστεύουν ότι διαθέτουν οι νέοι και τις 

δεξιότητες που ζητούν οι επιχειρήσεις; 

Επιπλέον, ερευνάται η σύνδεση των επιχειρήσεων με τα πανεπιστήμια και οι 

παράγοντες ενίσχυσης της απασχολησιμότητας από την πλευρά των 

πανεπιστημίων, καθώς και η συμβολή του Γραφείου Διασύνδεσης του ΑΠΘ στην 

απασχολησιμότητας των φοιτητών & αποφοίτων του. 
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4. Μεθοδολογικό πλαίσιο έρευνας 

4.1 Ερευνητική προσέγγιση 
 Με στόχο να διερευνηθούν τα ερευνητικά πεδία που τέθηκαν, 

πραγματοποιήθηκε συλλογή πρωτογενών ποσοτικών δεδομένων από αποφοίτους του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και από επιχειρήσεις που 

συνεργάζονται με το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ. Η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε 

είναι η ποσοτική έρευνα. Πρόκειται για μια ποσοτική, συστηματική μεθοδολογία 

συλλογής πληροφορίας από ένα δείγμα του πληθυσμού της οποίας τα αποτελέσματα να 

είναι αντιπροσωπευτικά του επιλεγμένου πληθυσμού αφήνοντας ένα μικρό περιθώριο 

σφάλματος. Ποσοτικές έρευνες χρησιμοποιούνται κυρίως για τη συλλογή πληροφορίας 

(μέσω δομημένων τυποποιημένων ερωτηματολόγιων) για τις αντιλήψεις, τις απόψεις, 

τις γνώσεις τις στάσεις και τις συμπεριφορές ενός δείγματος χρησιμοποιώντας κυρίως 

ερωτήσεις που απαιτούν σαφή απάντηση. Σκοπός της ποσοτικής έρευνας είναι η 

εύρεση σχέσεων μεταξύ διαφόρων παραγόντων.  Η ποσοτική έρευνα αναφέρεται στη 

συστηματική διερεύνηση φαινομένων με στατιστικές μεθόδους, μαθηματικά μοντέλα 

και αριθμητικά δεδομένα. Χρησιμοποιείται συνήθως αντιπροσωπευτικό δείγμα 

παρατηρήσεων και επιδιώκεται γενίκευση σε ένα ευρύτερο πληθυσμό. Η συλλογή 

δεδομένων γίνεται με δομημένα πρωτόκολλα, όπως ερωτηματολόγια, κλίμακες και 

δοκίμια επιτευγμάτων. 
  

4.2 Συγκρότηση δείγματος 
Ως δείγμα για την έρευνα ορίστηκαν οι νεοεισερχόμενοι απόφοιτοι του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που συμμετείχαν στην εκδήλωση που 

διοργανώθηκε τον Ιούνιο του 2014, από τη ΔΑΣΤΑ (Δομή Απασχόλησης & 

Σταδιοδρομίας) του  ΑΠΘ και του Γραφείου Διασύνδεσης ΑΠΘ με τίτλο «Ημέρες 

Καριέρας», καθώς και οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη εκδήλωση. 

Επιλέχθηκε το συγκεκριμένο δείγμα αποφοίτων γιατί πρόκειται κυρίως για 

νεοσεισερχόμενους απόφοιτους του ΑΠΘ οι οποίοι αναζητούν εργασία και είχαν τη 

δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με εργοδότες, να παρουσιάσουν τις γνώσεις και 

δεξιότητές τους με στόχο να βρουν μία θέση εργασίας. Επιπλέον, οι συγκεκριμένες 

επιχειρήσεις αναζητούσαν προσωπικό τη συγκεκριμένη περίοδο και μέσα από τη 

εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας» είχαν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τις γνώσεις & 

δεξιότητες των αποφοίτων του ΑΠΘ και να προσλάβουν το κατάλληλο προσωπικό. 

Δεδομένου ότι ένας βασικός στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση της διαφοράς 
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απόψεων εργοδοτών και επιχειρήσεων για τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην 

αγορά εργασίας, το δείγμα της έρευνας ήταν αντιπροσωπευτικό ως προς τις ομάδες 

στόχου που ήταν οι απόφοιτοι του ΑΠΘ και οι επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό.  

Συγκεκριμένα στην εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας» δήλωσαν συμμετοχή 433  

απόφοιτοι του ΑΠΘ. Στάλθηκε το ερωτηματολόγιο σε όλους τους συμμετέχοντες. 

Επέστρεψαν πίσω περίπου 100 μηνύματα με την αιτιολογία της λανθασμένης 

ηλεκτρονικής διεύθυνσης.  

Συνολικά, στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 178 απόφοιτοι από διάφορα 

Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  

Από αυτούς, όπως φαίνεται και στον πίνακα 4.2a, οι 129 (72,50%) ήταν γυναίκες 

και οι 49 (27,50%) ήταν άνδρες. 
Πίνακας 4.2a: Φύλο 

Φύλο Συχνότητα Ποσοστό % 

Άνδρας 49 27,50% 

Γυναίκα 129 72,50% 

Σύνολο 178 100% 

 

Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης (πίνακας 4.2b), 92 (51,70%) ήταν απόφοιτοι 

ΑΕΙ,  54 (30,30%) ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδιίκευσης, 28 (15,70%) 

ήταν μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες και 4 (2,20%) ήταν κάτοχοι διδακτορικού 

διπλώματος.  
Πίνακας 4.2b: Επίπεδο εκπαίδευσης 

Εκπαίδευση Συχνότητα 

Ποσοστό 

% 

Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ 92 51,70% 

Μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια 28 15,70% 

Κάτοχος μεταπτυχιακού 

διπλώματος 54 30,30% 

Κάτοχος διδακτορικού 4 2,20% 

Σύνολο 178 100% 

 

Όσον αφορά την εργασιακή κατάσταση των αποφοίτων, φαίνεται στον πίνακα 

4.2c, ότι 74 (41,60%) ήταν εργαζόμενοι και 104 (58,40%) ήταν άνεργοι.  
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Πίνακας 4.2c: Εργαζόμενος-Άνεργος 
Εργαζόμενος – 

Άνεργος Συχνότητα 

Ποσοστό 

% 

Εργαζόμενος 74 41,60% 

Άνεργος 104 58,40% 

Σύνολο 178 100% 

  

Τέλος, οι απόφοιτοι του ΑΠΘ που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε διαδικασία 

αναζήτησης εργασίας είναι 120 άτομα (67,40%) (Πίνακας 4.2d) και μόνο αυτοί 

συμπλήρωσαν τις ερωτήσεις της Γ ενότητας του ερωτηματολογίου, που αφορούν του 

«Τρόπους αναζήτησης εργασίας». 

  

Πίνακας 4.2d: Αναζήτηση εργασίας σήμερα 
Αναζήτηση 

Εργασίας Συχνότητα 

Ποσοστό 

% 

Ναι 120 67,40% 

Όχι 58 32,60% 

Σύνολο 178 100% 

 

Στην εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας» συμμετείχαν 57 επιχειρήσεις.  

Συγκεντρώθηκαν 29 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια από τους υπευθύνους 

Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) των συγκεκριμένων επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται κυρίως στην περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης. Tο δείγμα 

αποτελείται από εταιρείες που ανήκουν στον κλάδο παροχής υπηρεσιών, τεχνολογίας, 

τηλεπικοινωνιών, μεταφορών κ.α..  

Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν τον αριθμό βιογραφικών 

που λαμβάνουν για κάθε θέση που ανοίγουν και απευθύνεται σε νέους υποψήφιους 

(Πίνακας 4.2.e). Οι 18 επιχειρήσεις (62,1%) δήλωσαν ότι λαμβάνουν από 1-100 

βιογραφικά, 7 επιχειρήσεις δήλωσαν 101-200 βιογραφικά, ενώ μόνο μία εταιρία 

λαμβάνει πάνω από 400 βιογραφικά. 
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Πίνακας 4.2e: Αριθμός βιογραφικών που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις για κάθε θέση που 

ανοίγουν και απευθύνετε σε νέους υποψήφιους 
Αριθμός 
Βιογραφικών  Συχνότητα 

Ποσοστό 
% 

1-100 18 62,1% 
101-200 7 24,1% 
201-300 1 3,4% 
301-400 2 6,9% 
Πάνω από 401 1 3,4% 
Σύνολο 29 100,0% 

 

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν ανοίξει θέσεις 

εργασίας για νέους εργαζόμενους τους τελευταίους 6 μήνες σύμφωνα με τον Πίνακα 

4.2.f. Οι περισσότερες εταιρίες (23, 79,3%) έχουν ανοίξει 0-15 θέσεις εργασίας, ενώ 

μόνο μία εταιρία έχει ανοίξει 64-79 θέσεις (πρόκειται για εταιρία επιλογής ανθρώπινου 

δυναμικού).  

 
Πίνακας 4.2f: Θέσεις εργασίας που άνοιξαν οι επιχειρήσεις του τελευταίους 6 μήνες για νέους 

εργαζόμενους 
 

 

 

 

 

 

Όσον αφορά τον χρόνο κάλυψης των θέσεων που ανοίγουν οι επιχειρήσεις για 

νέους εργαζόμενους (Πίνακας 4.2g), 5 εταιρίες (17,2%) δήλωσαν 1-2 εβδομάδες, 14 

εταιρίες (48,3%) δήλωσαν 3 εβδομάδες – 1 μήνα, ενώ 10 εταιρίες (34,5%) δήλωσαν ότι 

καλύπτουν τις θέσεις σε χρονικό διάστημα πάνω από 1 μήνα. 

 

Πίνακας 4.2g: Χρόνος κάλυψης θέσεων που ανοίγουν οι επιχειρήσεις για νέους εργαζόμενους 
 

Χρόνος Κάλυψης 
Θέσεων Συχνότητα Ποσοστό % 
1-2 εβδομάδες 5 17,2% 
3 εβδομάδες - 1 μήνα 14 48,3% 
Πάνω από 1 μήνα 10 34,5% 
Σύνολο 29 100,0% 

 

 

 

Θέσεις Εργασίας Συχνότητα Ποσοστό % 
0-15 23 79,3% 
16-31 3 10,3% 
48-63 2 6,9% 
64-79 1 3,4% 
Σύνολο 29 100,0% 
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4.3 Ερευνητικά Εργαλεία 
 

Για τις ανάγκες της έρευνας δόθηκε γραπτή έγκριση για την παραχώρηση των  

προσωπικών ηλεκτρονικών διευθύνσεων (e-mail) των αποφοίτων και των επιχειρήσεων 

που συμμετείχαν στην εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας» 2014. Η έγκριση δόθηκε από 

τους Επιστημονικά Υπευθύνους της ΔΑΣΤΑ και του Γραφείου Διασύνδεσης του ΑΠΘ 

αντίστοιχα. 

Τα κύρια ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή 

δεδομένων, ήταν τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα του ALBA 

(2013) για τους αποφοίτους και τις επιχειρήσεις αντίστοιχα, προσαρμοσμένα στην  

παρούσα  έρευνα. 

Συγκεκριμένα, η έρευνα του ALBA χρησιμοποίησε δύο ερωτηματολόγια για τους 

νέους, χωριστά για τους άνεργους και εργαζόμενους αντίστοιχα. Για τις ανάγκες της 

δικής μας έρευνας δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο περιλάμβανε ερώτηση 

για το διαχωρισμό ανέργων κι εργαζόμενων λόγω του ότι το δείγμα της παρούσας 

έρευνας ήταν μικρότερο.  

Επιπλέον, αφαιρέθηκαν από το συνολικό ερωτηματολόγιο του ALBA, ερωτήσεις 

που δεν αφορούσαν τα ερευνητικά πεδία της έρευνας που πραγματοποιήθηκε. 

 Τέλος, προστέθηκαν δύο ερωτήσεις που αφορούσαν: 

1. Τον τρόπο απόκτησης δεξιοτήτων από τους απόφοιτους κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

2. Τις υπηρεσίες που έχουν χρησιμοποιήσει από το Γραφείο διασύνδεσης του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά την αναζήτηση εργασίας.  

Οι προσθήκες έγιναν για να εξεταστεί η συνεισφορά του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης και του Γραφείου Διασύνδεσης στην απασχολησιμότητα των 

αποφοίτων. 

Όσον αφορά το ερωτηματολόγιο των επιχειρήσεων, υιοθετήθηκε το 

ερωτηματολόγιο που είχε χρησιμοποιηθεί στην έρευνα του ALBA (2013) χωρίς καμία 

αλλαγή. 

Για τη χρήση των ερωτηματολογίων της παλαιότερης έρευνας του ALBA, 

προηγήθηκε επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με την υπεύθυνη της 

ερευνητικής ομάδας της έρευνας του ALBA (2013), η οποία απέστειλε με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο τα ερωτηματολόγια που είχαν χρησιμοποιηθεί κι έδωσε την άδεια στην κα 

Ματσούκα να χρησιμοποιήσει όσες ερωτήσεις χρειαστούν για τις ανάγκες της έρευνας.  
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Το ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε στους απόφοιτους του ΑΠΘ περιλαμβάνει 

πέντε (5) ενότητες:  

Η ενότητα Α ονομάστηκε «Εργασιακά εφόδια» και περιλαμβάνει ερωτήσεις 

σχετικά με τα εφόδια που πιστεύουν ότι διαθέτουν οι απόφοιτοι σχετικά με την 

απασχολησιμότητά τους, καθώς και τη σημερινή κατάσταση απασχόλησης, τον κλάδο 

απασχόλησης, και την εργασιακή εμπειρία τους.  

Η ενότητα Β ονομάστηκε «Απαιτούμενες δεξιότητες για την αγορά εργασίας» 

και περιλαμβάνει μία λίστα 20 δεξιοτήτων, που απορρέουν από τη βιβλιογραφία, όπου 

οι απόφοιτοι καλούνται να αξιολογήσουν σε ποιο βαθμό πιστεύουν ότι οι επιχειρήσεις 

αναζητούν αυτές τις δεξιότητες και σε ποιο βαθμό πιστεύουν οι ίδιοι ότι διαθέτουν τις 

συγκεκριμένες δεξιότητες. Επιπλέον, ερωτώνται σχετικά με τον τρόπο, τον οποίο 

πιστεύουν οι ίδιοι ότι απέκτησαν τις συγκεκριμένες δεξιότητες κατά τη διάρκεια των 

σπουδών στους στο ΑΠΘ.  

Η ενότητα Γ έχει τίτλο «Τρόποι αναζήτησης εργασίας» και αφορά μόνο όσους 

απόφοιτους αυτή τη στιγμή κάνουν ενέργειες αναζήτησης εργασίας και το δήλωσαν σε 

σχετικό ερώτημα. Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν την 

ένταση στην αναζήτηση εργασίας, την πεποίθηση εύρεση εργασίας, τον 

προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων εύρεσης εργασίας, το υποστηρικτικό 

πλαίσιο, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν σήμερα οι απόφοιτοι στην εύρεση εργασίας. 

Η ενότητα Δ ονομάστηκε «Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ» και 

περιλαμβάνει ερωτήσεις για τη βοήθεια που έχει προσφέρει σε όλους τους απόφοιτους 

που συμμετέχουν στην έρευνα, κατά την αναζήτησης εργασίας τους. 

Τέλος, η ενότητα Ε ονομάστηκε «Δημογραφικά στοιχεία» και περιλαμβάνει τη 

συλλογή στοιχείων, όπως φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, τμήμα & έτος 

αποφοίτησης, γνώσεις ξένων γλωσσών και οικογενειακή κατάσταση.  

Το ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε στις επιχειρήσεις περιλαμβάνει 

ερωτήσεις σχετικά με τις δεξιότητες που αναζητούν από τους νέους, τις δεξιότητες που 

πιστεύουν οι επιχειρήσεις ότι διαθέτουν οι νέοι, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις αναζητώντας προσωπικό, αλλά και τα εμπόδια που πιστεύουν ότι 

αντιμετωπίζουν οι νέοι αναζητώντας εργασία. Επίσης, ερευνάται η ικανοποίησή τους 

από το υποστηρικτικό πλαίσιο (ΟΑΕΔ. κλπ.) και οι τρόποι συνεργασίας των 

επιχειρήσεων με τα πανεπιστήμια. 

Και για τα δύο ερωτηματολόγια χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι τύποι ερωτήσεων με 

δομημένες απαντήσεις. Συγκεκριμένα, τα ερωτηματολόγια περιελάμβαναν ερωτήσεις 

σημαντικότητας (likert scale πέντε βαθμών Καθόλου - Σε πολύ μεγάλο βαθμό), 
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ερωτήσεις πολλών επιλογών μεταξύ μη αμοιβαίως αποκλειόμενων εναλλακτικών 

απαντήσεων (checklist) αλλά και ερωτήσεις μίας επιλογής μεταξύ δύο αμοιβαίως 

αποκλειόμενων απαντήσεων (multiple choice questions). 

4.4 Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων και Στατιστική Ανάλυση 

Τα ερωτηματολόγια για τη συγκεκριμένη έρευνα δημιουργήθηκαν διαδικτυακά 

(μέσω ιστοσελίδας), σε φόρμες που συμπλήρωνε ο καθένας μόνος του. Επιλέχθηκε 

αυτός ο τύπος συνεντεύξεων για τη γρήγορη συλλογή των αποτελεσμάτων, για λόγους 

οικονομίας σε σχέση με την ταχυδρομική αποστολή, και γιατί θεωρήθηκε ότι 

συλλέγεται μεγαλύτερο και πιο έγκυρο δείγμα, αφού οι ερωτηθέντες έχουν την ευελιξία 

να απαντήσουν οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, ειλικρινά, χωρίς κόστος και με τη 

δυνατότητα της άμεσης αποστολής. 

Αρχικά στάλθηκε το ερωτηματολόγιο στους απόφοιτους του ΑΠΘ που 

συμμετείχαν στις «Ημέρες Καριέρας» του ΑΠΘ τον Ιούνιο του 2014, συνοδευόμενο 

από ένα κείμενο όπου δόθηκαν εξηγήσεις για το σκοπό της έρευνας. Επίσης, δόθηκε η 

δυνατότητα στους συμμετέχοντες της έρευνας, να έχουν ατομικό ραντεβού με τη 

σύμβουλο σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης του ΑΠΘ, η οποία εκπονεί την 

έρευνα (Κυριακή Ματσούκα) για να συζητήσουν μαζί της, τη διερεύνηση των 

δεξιοτήτων τους και τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας.   

Μέσα σε λίγες μέρες, ακολούθησε και η αποστολή του ερωτηματολογίου στους 

υπεύθυνους των τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού των επιχειρήσεων που συμμετείχαν 

στις «Ημέρες Καριέρας» του ΑΠΘ τον Ιούνιο του 2014. 

Η συγκέντρωση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε ένα μήνα περίπου, κατά το 

διάστημα 1-30 Νοεμβρίου 2014. Στο διάστημα αυτό χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν 

κάποιες τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους υπευθύνους HR των επιχειρήσεων για την 

υπενθύμιση συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. 

Για την κωδικοποίηση και την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το 

στατιστικό πακέτο SPSS 22. Εφαρμόστηκε κυρίως περιγραφική στατιστική, καθώς οι 

στατιστικοί πίνακες και γραφικές παραστάσεις αποτελούν χρήσιµα µέσα για την 

παρουσίαση των δεδομένων καθαρά, σύντοµα και µε σαφήνεια. Επίσης, εφαρμόστηκε 

στατιστική διερεύνησης σχέσεων, μέσω της ανάλυσης συχνοτήτων.  
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5. Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας 
 

5.1 Απασχολησιμότητα αποφοίτων 

Η απασχολησιμότητα των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ένα θέμα 

που απασχολεί την σημερινή αγορά εργασίας. Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί στη 

βιβλιογραφία καθώς και ένας κατάλογος από παράγοντες οι οποίοι την επηρεάζουν, 

όπως προαναφέρθηκε και στα προηγούμενα κεφάλαια (κεφ. 2 & κεφ. 3) της παρούσας 

έρευνας. Στην έρευνα που διεξήχθη, τέθηκαν αρχικά κάποιες ερωτήσεις, που εξετάζουν 

τα εργασιακά εφόδια των αποφοίτων, προκειμένου να είναι «απασχολήσιμοι» στην 

αγορά εργασίας.  

5.1 Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τα παρακάτω; 

 

Γράφημα 5.1: Απασχολησιμότητα 
 

Οι απόφοιτοι του ΑΠΘ κλήθηκαν να απαντήσουν σε ποιο βαθμό συμφωνούν με 

ερωτήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τα εφόδια που έχουν σχετικά με την 

απασχολησιμότητά τους. Σημαντικές απαντήσεις, κρίθηκαν αυτές που ανταποκρίνονται 

στις κλίμακες σε μεγάλο βαθμό και σε πολύ μεγάλο βαθμό του ερωτηματολογίου. 

Από το σύνολο των 178 αποφοίτων (100%) απάντησαν ως εξής (Γράφημα 5.1): 

142 άτομα (79,80%) δηλώνουν ότι είναι σημαντικό για τους ίδιους να βρουν δουλειά 

σχετική με το αντικείμενο σπουδών τους, αλλά μόνο 24 άτομα (13,50%) πιστεύουν 
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ότι μπορούν να βρουν δουλειά εύκολα στο αντικείμενό τους. Επίσης, 115 άτομα 

(64,60%) πιστεύουν ότι είναι σημαντικό για τους ίδιους να υπάρχει απόλυτη ταύτιση 

των εταιρικών αξιών όπου εργάζονται, με τις προσωπικές τους αξίες, ενώ 113 

απόφοιτοι (63,50%) θεωρούν ότι οι δεξιότητες που έχουν αποκτήσει μέχρι στιγμής, 

θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε πολλές διαφορετικές θέσεις εργασίας και 

διαφορετικούς οργανισμούς. 

Όσον αφορά την περιοχή εργασίας, 111 άτομα (62,30%) θεωρούν ότι είναι 

πιθανό να χρειαστεί να φύγουν από την περιοχή που διαμένουν για να βρουν μία 

κατάλληλη θέση εργασίας, ενώ 81 άτομα (53,30%) εκφράζουν ότι είναι διατεθειμένοι 

να φύγουν από την Ελλάδα με σκοπό την  εύρεση εργασίας. 

Παράλληλα, 101 άτομα (56,70%) δήλωσαν ότι παρακολουθούν συνεχώς κι 

εντοπίζουν ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης ενώ 99 άτομα (55,60%) έχουν μπει 

ενεργά στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας.  

Ακόμα, 95 άτομα (53,30%) πιστεύουν ότι είναι σημαντικό για τους ίδιους να 

ταιριάζουν απόλυτα στον οργανισμό που θα εργάζονται. 

Από το σύνολο των 178 αποφοίτων (100%), 81 απόφοιτοι (45,50%) πιστεύουν 

ότι έχουν καλές προοπτικές στην αγορά εργασίας λόγω των προσόντων τους και  61 

απόφοιτοι του ΑΠΘ (34,20%) θεωρούν ότι τα επαγγελματικά τους δίκτυα και οι 

επιχειρηματικές τους επαφές μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της καριέρας 

τους. 

Το προσωπικό επίπεδο δεξιοτήτων και γνώσεων, καθώς και η παρόμοια 

εργασιακή & οργανωτική εμπειρία θεωρούνται ικανοί παράγοντες από 54 άτομα 

(30,30%) ώστε να καθίστανται  περιζήτητοι από τους εργοδότες. Αντιθέτως, 56 άτομα 

(29,20%) θεωρούν ότι οι επαγγελματικές δεξιότητες που κατέχουν, δε 

χρειάζονται/απαιτούνται από τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.  

Επιπλέον, 49 άτομα (27,50%) πιστεύουν ότι έχουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας την παρούσα στιγμή, ενώ 38 άτομα (21,40%) 

δηλώνουν ότι η εργασιακή τους εμπειρία δεν είναι απαραίτητη ώστε να είναι 

επιτυχημένοι στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Ακόμα, από το συνολικό δείγμα των 

αποφοίτων,  μόνο 22 άτομα (12,40%) θεωρούν ότι είναι εύκολο να βρουν δουλειά 

τόσο καλή όσο η προηγούμενη που είχαν. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώνονται και στην αναφορά του Van der 

Heidje (2006) σχετικά με τις πέντε διαστάσεις της απασχολησιμότητας (επαγγελματική 

εμπειρία, πρόβλεψη και βελτιστοποίηση, προσωπική ευελιξία, εταιρική αίσθηση, και 

ισορροπία), όπως και στην έρευνα του ALBA (2013) που κάνει λόγο για τα ατομικά 
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χαρακτηριστικά, τις ικανότητες, δεξιότητες ως εφόδια για να δώσουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. 

 

5.2  Παράγοντες απασχολησιμότητας 

5.2.1 Ανθρώπινο κεφάλαιο 

Οι παράγοντες ανθρώπινου κεφαλαίου που φαίνεται να επηρεάζουν την 

απασχολησιμότητα και εξετάζονται στην παρούσα έρευνα, περιλαμβάνουν το φύλο, το 

επίπεδο εκπαίδευσης των αποφοίτων πανεπιστημίων και την εργασιακή τους εμπειρία, 

όπως αναφέρεται και από τους, Finch et al. (2013), Knight and Yorke (2004) κ.α., και 

αναλύονται στο κεφάλαιο «3.Θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας». 

5.2.1a Φύλο 

 

 

Γράφημα 5.2.1a: Φύλο 

Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 178 (100%) απαντήσεις αποφοίτων του 

ΑΠΘ. Απ΄ αυτούς, οι 129 (72,50%) ήταν γυναίκες και οι 49 (27,50%) ήταν άνδρες 

(Γράφημα 5.2.1a).  
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5.2.1b Επίπεδο εκπαίδευσης 

 

Γράφημα 5.2.1b Επίπεδο εκπαίδευσης 

 

Από τους 178 απόφοιτους (100%) που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο 

(Γράφημα 5.2.1b) οι 92 (51,70%) ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ, οι 54 (30,30%) ήταν κάτοχοι 

μεταπτυχιακού διπλώματος, οι 28 (15,70%) ενεργοί μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες 

και οι 4 (2,20%) κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Το επίπεδο εκπαίδευσης των 

ατόμων εκτιμάται ότι επηρεάζει την απασχολησιμότητά τους. 

 

5.2.1c Εργαζόμενος – Άνεργος 

Αυτή την εποχή είστε; 

 

Γράφημα 5.2.1c Εργαζόμενος – Άνεργος 
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Πίνακας 5.2.1.c(i): Φύλο-Εργαζόμενος/Άνεργος 

 

Στο σύνολο του δείγματος της έρευνας (178 άτομα - 100%), 104 (58,40%) 

δήλωσαν ότι σήμερα είναι άνεργοι, ενώ 74 (41,60%) δήλωσαν ότι σήμερα είναι 

εργαζόμενοι (Γράφημα 5.2.1c). Όπως φαίνεται στον πίνακα 5.2.1.c(i), από τους 104 

άνεργους (100%), οι 79 ήταν γυναίκες (76%) και οι 25 ήταν άνδρες (24%). Επίσης, 

από τους 74 εργαζόμενους, οι 50 ήταν γυναίκες (67,60%) και οι 24 ήταν άνδρες 

(32,40%). 

Τα παραπάνω αποτελέσματα σχετικά με την ανεργία των γυναικών της παρούσας 

έρευνας, επιβεβαιώνονται από τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το β΄ τρίμηνο 

του 2014, όπου το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (30,4%) ήταν σημαντικά 

υψηλότερο από των ανδρών (23,5%). Αναμένεται το φύλο των αποφοίτων να επηρεάζει 

την απασχολησιμότητά τους. 

 
Πίνακας 5.2.1.c(ii): Επίπεδο εκπαίδευσης - Εργαζόμενος/Άνεργος 

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 5.2.1.c(ii), από τους 74 εργαζόμενους οι 30 

(32,60%) είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, ενώ 32 άτομα (43,20%) είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού 

διπλώματος. Από τους 104 άνεργους οι 62 (59,60%) είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, οι 20 είναι 

μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες (19,20%), ενώ οι 22 είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού 

διπλώματος (21,20%).   

 Το επίπεδο εκπαίδευσης των αποφοίτων αναμένεται να επηρεάσει την 

απασχολησιμότητά τους, όπως αναφέρεται και ανάμεσα στους δείκτες που παρουσιάζει 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1999) (εκπαίδευση, κινητικότητα, επαγγελματική εμπειρία). 

 

Φύλο Εργαζόμενος Άνεργος Σύνολο 

 Συχνότητα 
Γραμμή  
N % 

Στήλη  
N % Συχνότητα 

Γραμμή N 
% 

Στήλη  
N % Συχνότητα 

Γραμμή N 
% 

Στήλη  
N % 

Άνδρας 24 49,00% 32,40% 25 51,00% 24,00% 49 100,00% 27,50% 

Γυναίκα 50 38,80% 67,60% 79 61,20% 76,00% 129 100,00% 72,50% 

Σύνολο 74 41,60% 100,00% 104 58,40% 100,00% 178 100,00% 100,00% 

Εκπαίδευση Εργαζόμενος Άνεργος Σύνολο 

 Συχνότητα 
Γραμμή N 
% 

Στήλη N 
% Συχνότητα 

Γραμμή 
N % 

Στήλη  
N % Συχνότητα 

Γραμμή N 
% 

Στήλη  
N % 

Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ 30 32,60% 40,50% 62 67,40% 59,60% 92 100,00% 51,70% 
Μεταπτυχιακός/η 
φοιτητής/τρια 8 28,60% 10,80% 20 71,40% 19,20% 28 100,00% 15,70% 
Κάτοχος μεταπτ. 
Διπλώματος 32 59,30% 43,20% 22 40,70% 21,20% 54 100,00% 30,30% 

Κάτοχος διδακτορικού 4 100,00% 5,40% 0 0,00% 0,00% 4 100,00% 2,20% 

Σύνολο 74 41,60% 100,00% 104 58,40% 100,00% 178 100,00% 100,00% 
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5.2.1d Αν είστε εργαζόμενοι, συνολικά για πόσο χρόνο βρίσκεστε στην αγορά 

εργασίας με κανονική απασχόληση;  

 

 

Γράφημα 5.2.1d Χρόνος επαγγελματικής εμπειρίας εργαζομένων 
  

 Από το σύνολο των εργαζομένων, 74 άτομα (100%) (Γράφημα 5.2.1d) δήλωσαν 

ότι βρίσκονται στην αγορά εργασίας με κανονική απασχόληση για 4 χρόνια και άνω 

26 άτομα (35,10%), από 2-4 χρόνια εργάζονται 17 άτομα (23%), έως 6 μήνες 

εργάζονται 15 άτομα (20,30%), από 1-2 χρόνια εργάζονται 11 άτομα (14,90%) και από 

6 μήνες – 1 χρόνο βρίσκονται στην αγορά εργασίας 5 άτομα (6,80%).  

 Διαπιστώνεται λοιπόν ότι αρκετά μεγάλο ποσοστό εργαζομένων έχει 

επαγγελματική εμπειρία από 2 χρόνια και άνω (54%) και έτσι εκτιμάται ότι ο χρόνος 

της επαγγελματικης εμπειρίας των αποφοίτων επηρεάζει την απασχολησιμότητά τους. 

Η επαγγελματική εμπειρία αναφέρεται ως παράγοντας απασχολησιμότητας από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1999), τον Ηarvey (2001) και τον Enders (2002) και πολλούς 

άλλους στη βιβλιογραφία. 
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5.2.1e Αν είστε εργαζόμενος, συνολικά για πόσους διαφορετικούς 

οραγανισμούς/επιχειρήσεις έχετε εργαστεί σε ολόκληρη την επαγγελματική σας 

σταδιοδρομία; 

 

Γράφημα 5.2.1e Αριθμός οργανισμών/επιχειρήσεων απασχόλησης εργαζομένων 
 Οι εργαζόμενοι (74 άτομα, 100%) στο παρελθόν έχουν απασχοληθεί σε 

επιχειρήσεις/οργανισμούς (Γράφημα 5.2.1e) ως εξής: 37 άτομα (50%) έχουν δουλέψει 

συνολικά σε 2-4 οργανισμούς/επιχειρήσεις σε όλη την επαγγελματική τους 

σταδιοδρομία, 17 άτομα (23%) έχουν δουλέψει μόνο σε 1 οργανισμό/επιχείρηση, 16 

άτομα (21,60%) έχουν εργαστεί σε 5-6 οργανισμούς, ενώ μόνο 4 άτομα (5,40%) έχουν 

εργαστεί σε 7-8 οργανισμούς. Η επαγγελματική εμπειρία σε διάφορους 

οργανισμούς/επιχειρήσεις εκτιμάται ότι επηρεάζει την απασχολησιμότητα των 

αποφοίτων. 

 

5.2.1f Εάν είστε άνεργος, έχετε εργαστεί στο παρελθόν;  

 

Γράφημα 5.2.1f Αριθμός ανέργων που έχουν εργαστεί στο παρελθόν 
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 Από τους άνεργους νέους (104, 100%) (Γράφημα 5.2.1f), 75 άτομα (72,10%) 

έχουν εργαστεί στο παρελθόν, ενώ 29 άτομα (27,90%) δεν έχουν εργαστεί ποτέ. Η 

εργασιακή εμπειρία των άνεργων εκτιμάται ότι θα τους βοηθήσει για να βρουν μία θέση 

εργασίας. 

 

5.2.1g Για πόσο καιρό βρεθήκατε στην αγορά εργασίας με κανονική απασχόληση; 

(μόνο για άνεργους που έχουν εργαστεί στο παρελθόν) 

 

Γράφημα 5.2.1g Χρόνος εργασίας ανέργων με εργασία στο παρελθόν 
  

 Όπως φαίνεται στο Γράφημα 5.2.1g, από τους 75 άνεργους νέους (100%) που 

έχουν εργαστεί στο παρελθόν, 23 άτομα (30,70%) έχουν εργαστεί έως 6 μήνες, 20 

άτομα (26,70%) έχουν εργαστεί 5 χρόνια και άνω, 17 άτομα (22,70%) έχουν εργαστεί 

από 6 μήνες - 1 χρόνο, 8 άτομα (10,70%) έχουν εργαστεί 2-3 χρόνια, ενώ 7 άτομα 

(9,30%) έχουν εργαστεί 4-5 χρόνια.  

 Αρκετά μεγάλο ποσοστό ανέργων έχει μικρή επαγγελματική εμπειρία, έως 1 

χρόνο (53,4%) και εκτιμάται ότι αποτελεί ένας από τους λόγους που εμποδίζει την 

απασχολησιμότητά του. Όσο μεγαλύτερη είναι η επαγγελματική εμπειρία των 

αποφοίτων, τόσο πιο εύκολα αναμένεται να βρουν μία θέση εργασίας. 
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5.2.1h Για πόσους διαφορετικούς οργανισμούς/επιχιρήσεις έχετε εργαστεί σε 

ολόκληρη την επαγγελματική σας σταδιοδρομία; (μόνο για άνεργους που έχουν 

εργαστεί στο παρελθόν) 

 

Γράφημα 5.2.1h Αριθμός οργανισμών/επιχειρήσεων απασχόλησης ανέργων 

 

Στο Γράφημα 5.2.1h διακρίνεται ότι από τους 75 άνεργους νέους (100%) που 

έχουν εργαστεί στο παρελθόν, 34 άτομα (45,30%) έχουν εργαστεί σε 1 

οργανισμό/επιχείρηση, 31 άτομα (41,30%) έχουν εργαστεί σε 2-4 

οργανισμούς/επιχειρήσεις, 8 άτομα (10,70%) έχουν εργαστεί σε  5-6 επιχειρήσεις και 

μόνο 2 άτομα (2,70%) έχουν εργαστεί σε 7-8 επιχειρήσεις/οργανισμούς. Η 

προηγούμενη απασχόληση των άνεργων αποφοίτων σε διαφορετικούς οργανισμούς, 

αναμένεται να επηρεάσει την μελλοντική εύρεση εργασίας. 
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5.2.2 Αναζήτηση εργασίας 
Η ένταση και ο τρόπος αναζήτησης εργασίας αναφέρεται από τους McQuaid and 

Linsay (2005), ως ένας απ΄τους ατομικούς παράγοντες απασχολησιμότητας.  

 

5.2.2a Αυτή την εποχή ψάχνετε για εργασία; 

 

Γράφημα 5.2.2a Αναζήτηση εργασίας σήμερα 
 

Από το σύνολο του δείγματος της έρευνας (178 άτομα, 100%), οι 120 (67,4%) 

δήλωσαν ότι αυτή την περίοδο ψάχνουν για εργασία, ενώ οι 58 (32,6%) δήλωσαν ότι 

αυτή την περίοδο δεν ψάχνουν για εργασία. Η ενεργός αναζήτηση εργασίας επηρεάζει 

την απασχολησιμότητα του ατόμου, αφού έτσι γίνεται ενεργό άτομο στην αναζήτηση 

εργασίας. 
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5.2.2b Παρακάτω είναι μία λίστα με μερικά πράγματα που κάνουν οι άνθρωποι όταν 

ψάχνουν μία νέα θέση εργασίας. Πόσο συχνά έχετε κάνει κάθε ένα από τα παρακάτω 

τον τελευταίο μήνα; (Ένταση αναζήτησης εργασίας) 

 Στο άρθρο των Sacks et al. (2014) η ένταση αναζήτησης εργασίας αναφέρεται ως 

δείκτης της συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας του ατόμου. 

 

Γράφημα 5.2.2b Ένταση αναζήτησης εργασίας 
 

Στο σύνολο των ατόμων που αυτή τη στιγμή ψάχνουν για εργασία (120 άτομα, 100%) 

δηλώνουν τη συχνότητα με την οποία ψάχνουν για εργασία ως εξής (υπολογίζονται οι 

απαντήσεις που οι απόφοιτοι απάντησαν ότι σε μεγάλο βαθμό και σε πολύ μεγάλο βαθμό 

έχουν κάνει καθένα από τα παραπάνω τον τελευταίο μήνα): Σύμφωνα με το Γράφημα 

5.2.2b, 82 άτομα από τα 120 (68,4%) δηλώνουν ότι ελέγχουν ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης για πιθανές θέσεις εργασίας, 81 από τα 120 (67,5%) άτομα δήλωσαν ότι 

συμπληρώνουν αιτήσεις για θέσεις εργασίας, ενώ 80 άτομα από τα 120 (66,7%) μιλούν 

με φίλους για το αν γνωρίζουν ενδεχόμενα ανοίγματα θέσεων εργασίας. 

Παράλληλα, 74 άτομα από τα 120 (61,7%) επισκέπτονται εταιρικές ιστοσελίδες για 

την παρακολούθηση νέων θέσεων εργασίας, 72 άτομα από τα 120 (60%) δήλωσαν ότι 

εμπλέκονται σε δραστηριότητες που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την 



απασχολησιμότητά τους (π.χ. σεμινάρια), και το ίδιο ποσοστό ατόμων δήλωσε ότι 

διαβάζει αγγελίες θέσεων σε εφημερίδες ή άλλα έντυπα.  

Αρκετά μικρότερα είναι τα ποσοστά των ατόμων που δηλώνουν ότι επικοινωνούν με 

τους εργοδότες για πιθανά ανοίγματα θέσεων εργασίας (41,60%) ή αποστέλλουν 

βιογραφικό απευθείας στους εργοδότες (38,3%). Φαίνεται ότι οι απόφοιτοι δεν είναι 

αρκετά εξοικειωμένο μ’ αυτή τη διαδικασία. 

 

5.2.3 Πεποίθηση εύρεσης εργασίας 
Σύμφωνα με το άρθρο των Sacks et al. (2014) ένας από τους σημαντικούς 

παράγοντες που συνδέονται με την συμπειροφορά στην αναζήτηση εργασίας, είναι η 

αυτοαποτελεσματικότητα-πεποίθηση (self-efficacy) στην αναζήτηση εργασίας από το ίδιο 

το άτομο. Η πεποίθηση εύρεσης εργασιας εκτιμάται ότι είναι ένας παράγοντας που 

επηρεάζει την απασχολησιμότητα του ατόμου. 

 

5.2.3a Πόσο σίγουροι αισθάνεστε ότι είστε σε θέση να κάνετε τα ακόλουθα πράγματα 

με επιτυχία; 

 

Γράφημα 5.2.3a Πεποίθηση εύρεσης εργασίας 
 

Η παραπάνω ερώτηση ερευνά την πεποίθηση του ατόμου στην εύρεση εργασίας, 

η  οποία εξετάζεται ως παράγοντας απασχολησιμότητας. Από τα 120 άτομα (100%) 

δηλώνουν την πεποίθηση τους για την εύρεση εργασίας ως εξής (υπολογίζονται οι 
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απαντήσεις που οι απόφοιτοι απάντησαν ότι σε μεγάλο βαθμό και σε πολύ μεγάλο βαθμό 

αισθάνονται σίγουροι ότι μπορούν να κάνουν κάποιες ενέργειες για ην αναζήτηση 

εργασίας): Από το Γράφημα 5.2.3a διακρίνεται ότι 98 άτομα από τα 120 (81,7%) 

δήλωσαν ότι αισθάνονται σίγουροι να συμπληρώσουν μια καλή αίτηση εργασίας και 

να συντάξουν το βιογραφικό τους.  

Αρκετά λιγότεροι, 73 άτομα από τα 120 (60,8%) δήλωσαν ότι είναι σίγουροι να 

κάνουν λίστα με δεξιότητες που διαθέτουν και να τις χρησιμοποιήσουν για να βρουν 

μία θέση εργασίας, ενώ λιγότεροι από τους μισούς - 52 άτομα από τα 120 (43,3%) 

πιστεύουν ότι μπορούν να έχουν ένα καλό κι ενημερωμένο προφίλ στο Linkedin για να 

προσελκύσουν τους εργοδότες.  

Τέλος, μόνο 41 άτομα από τα 120 (34,5%) δήλωσαν ότι νιώθουν σίγουροι να 

επικοινωνήσουν με πιθανούς εργοδότες και να τους πείσουν για μία συνένετευξη για 

ενδεχόμενη θέση εργασίας. Διακρίνεται εδώ ότι αρκετοί απόφοιτοι δεν έχουν την 

πεποίθηση να έρθουν απευθείας σε επαφή με τους εργοδότες. 
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5.2.4 Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων καριέρας 
Η ερώτηση ερευνά τον προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων καριέρας. 

Σύμφωνα με τον Derr (1986) οι άνθρωποι έχουν διαφορετικούς προσανατολισμούς για 

την επιτυχία της σταδιοδρομίας τους, άλλοι προτιμούν την ασφάλεια, άλλοι την 

οικονομική επιτυχία και άλλοι προσπαθούν να έχουν μία καριέρα ελέυθερη ή αυτόνομη. 

Οι στόχοι όμως είναι πρόκληση για όσους θέλουν να ανέβουν ψηλά. Έτσι και ο 

προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων εκτιμάται ότι έχει θετικό αντίκτυπο στην 

απασχολησιμότητα του αποφοίτου.  

 
5.2.4a Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τα παραπάνω; 

 

Γράφημα 5.2.4a Προσανατολισμός στην επίτευξη εύρεσης εργασίας 

 

Τα 120 άτομα (100%) δηλώνουν τον προσανατολισμό τους για την εύρεση 

εργασίας ως εξής (υπολογίζονται οι απαντήσεις που οι απόφοιτοι απάντησαν ότι σε 

μεγάλο βαθμό και σε πολύ μεγάλο βαθμό συμφωνούν με τα ερωτήματα που τους 

τέθηκαν): Από το Γράφημα 5.2.4a φαίνεται ότι πολύ υψηλό ποσοστό αποφοίτων 116 στα 

120 άτομα (96,7%) θεωρεί πολύ σημαντικό η καριέρα τους να τους προσφέρει ευκαιρίες 

για ενδιαφέρουσα εργασία, όπως επίσης σημαντικό θεωρούν 113 άτομα από τα 120 

(93,3%) να συνεχίσουν να μαθαίνουν και να αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της 
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καριέρας τους. 109 άτομα από τα 120 (90,8%) δηλώνουν ότι θέλουν να έχουν θετικό 

αντίκτυπο σε άλλους ανθρώπους μέσα στη δουλειά.  

Όσον αφορά το ενδιαφέρον των αποφοίτων να αναπτύξουν τεχνικές/λειτουργικές 

ικανότητες κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, δήλωσαν 105 από τα 120 άτομα (87,5%) 

ότι συμφωνούν.  

Οι 75 από τους 120 απόφοιτους (79,20%) δηλώνουν ότι θεωρούν σημαντικό να 

πετύχουν οικονομική επιτυχία στην καριέρα τους και 90 απόφοιτοι (75%) θεωρούν 

σημαντικό για τους ίδιους να τους αντιμετωπίζουν ως επιτυχημένους επαγγελματικά. 

Επίσης, 74,20% των αποφοίτων (89 άτομα) είναι πρόθυμοι να αποκτήσουν 

επαγγελματική εμπειρία από μία ευρεία ποικιλία θέσεων εργασίας ή αναθέσεις έργου, 

ακόμη κι αν αυτό επιβραδύνει την «προς τα πάνω» εξέλιξη σταδιοδρομίας τους. 

Ποσοστό 64,2% των αποφοίτων (77 άτομα) δηλώνουν ότι είναι σημαντικό για 

τους ίδιους να έχουν τη δυνατότητα μέσα από τη δουλειά τους, να συνεργάζονται με 

ανθρώπους από διαφορετικούς οργανισμούς, ενώ 71 άτομα (59,20%) θέλουν να 

αντιμετωπίζονται ως ισχυρά άτομα στον οργανισμό που θα εργάζονται. 

Αρκετά μικρότερο ποσοστό ατόμων 40,8%, (49 άτομα) σημειώνουν ότι θέλουν 

μία καριέρα που να τους εξασφαλίζει υψηλό κοινωνικό στάτους. 

Τέλος, σχετικά μικρό ποσοστό 26,6% (32 άτομα) θεωρούν ιδανική καριέρα να 

αλλάζουν εταιρεία κάθε 3-4 χρόνια, και μικρότερο ποσοστό αποφοίτων 19 από τα 120 

άτομα (15,9%), δηλώνουν ότι η ιδανική καριέρα για τους ίδιους θα ήταν να δούλευαν 

στον ίδιο οργανισμό για όλη τους τη ζωή. 
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5.2.5 Υποστηρικτικό πλαίσιο 
Η απασχολησιμότητα όμως δεν εξαρτάται μόνο από τους ατομικούς παράγοντες 

του αποφοίτου πανεπιστημίου. Η εξωτερική υποστήριξη και οι συνθήκες στην αγορά 

εργασίας επηρεάζουν άμεσα την απασχολησιμότητά τους.  

 

5.2.5a Υπήρχαν 5 ερωτήσεις, που η κάθε μία από αυτές εξέταζε την ικανοποίηση  του 

ατόμου ή τη βοήθεια που του πρόσφερε η κάθε υπηρεσία, στην εξεύρεση θέσης εργασίας. 

 
Γράφημα 5.2.5a Υποστηρικτικό πλαίσιο 

 

Σύμφωνα με το Γράφημα 5.2.5a από τους 120 (100%) απόφοιτους που ψάχνουν 

για εργασία, οι 44 (36,70%) δεν έχουν κάνει πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους, 42 άτομα (35%) δηλώνουν ότι η πρακτική άσκηση ήταν βοηθητική σε 

μεγάλο και πολύ μεγάλο βαθμό για την απόκτηση εφοδίων για την εύρεση εργασίας, ενώ 

μόνο 8 άτομα (6,7%) δήλωσαν ότι δε τους βοήθησε καθόλου η πρακτική άσκηση.  

Επίσης, από τους 120 (100%) απόφοιτους που ψάχνουν για εργασία, οι 68 

(56,70%) δεν έχουν κάνει αίτηση για το πρόγραμμα Voucher, οι 36 (30%) δηλώνουν ότι 

δεν είναι καθόλου ή είναι μόνο σε κάποιο βαθμό ευχαριστημένοι από το πρόγραμμα, ενώ 
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μόνο 10 άτομα (8,3%) δηλώνουν ότι είναι σε μεγάλο και πολύ μεγάλο βαθμό 

ευχαριστημένοι από το πρόγραμμα Voucher.  

Στο σύνολο των 120 (100%) απόφοιτων που ψάχνουν για εργασία, οι 51 (42,5%) 

δεν έχουν ζητήσει βοήθεια από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ,  οι 43 (35,80%) 

δηλώνουν ικανοποιημένοι σε μεγάλο και πολύ μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίες του 

Γραφείου Διασύνδεσης ΑΠΘ, ενώ μόνο 10 (8,4%) δηλώνουν ότι δεν είναι καθόλου ή 

μόνο σε κάποιο βαθμό ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης 

ΑΠΘ. Τα υπόλοιπα 13 άτομα (25%) δηλώνουν ότι είναι μέτρια ικανοποιημένοι.  

Παράλληλα, από τους 120 (100%) απόφοιτους που ψάχνουν για εργασία, οι 76 

(63,30%) δεν έχουν χρησιμοποιήσει υπηρεσίες από εταιρίες επιλογής προσωπικού, οι 

32 (26,70%) δηλώνουν ότι δεν είναι καθόλου ή είναι μόνο σε κάποιο βαθμό 

ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες που έλαβαν από αυτές τις εταιρείες. Μόνο 3 άτομα 

(2,5%) δήλωσαν ότι είναι σε μεγάλο βαθμό ευχαριστημένοι από τις εταιρίες επιλογής 

προσωπικού. 

Τέλος, από τους 120 (100%) αποφοίτους που ψάχνουν για εργασία, οι 48 (40%) 

δήλωσαν ότι δεν έχουν χρησιμοποιήσει βοήθεια από το τοπικό γραφείο του ΟΑΕΔ, 48 

άτομα (40%) δηλώνουν ότι δεν είναι καθόλου ή μόνο σε κάποιο βαθμό ικανοποιημένοι 

από τις υπηρεσίες τους ΟΑΕΔ, 14,2% είναι μέτρια ικανοποιημένοι, ενώ μόνο 5,8% 

δηλώνουν ότι είναι σε μεγάλο και πολύ μεγάλο βαθμό ικανοποιημένοι. 

Απ’ όλα τα παραπάνω φαίνεται ότι οι απόφοιτοι είναι πιο πολύ ικανοποιημένοι 

από τις υπηρεσίες που έλαβαν από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ σε σύγκριση με 

τους άλλους φορείς & δράσεις. Επίσης, θεωρούν την πρακτική άσκηση πιο βοηθητική 

από τα υπόλοιπα, για την απόκτηση σημαντικών εφοδίων στην εύρεση εργασίας.  

Άρα η βοήθεια από το υποστηρικτικό πλαίσιο, (όπως Πρακτική άσκηση, Γραφείο 

Διασύνδεσης κλπ.) είναι πιθανό να επηρεάσουν την απασχολησιμότητα των αποφοίτων. 

Μάλιστα, οι Finch et al. (2013) κάνουν λόγω για τις ιδανικές οργανωτικές δομές και τις 

διαδικασίες που συμβάλλουν στην οργάνωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των 

ατόμων στην αγορά εργασίας. Επίσης, ο Harvey (2001) κάνει λόγο για τη Θεσμική 

απασχολησιμότητα και αναφέρει ότι η απασχολησιμότητα αποδίδεται στα ιδρύματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υποδεικνύοντας τους πίνακες κατάταξης (rankings) και την 

κατάταξη των ιδρυμάτων με βάση τα ποσοστά απασχόλησης των αποφοίτων τους. Τέλος, 

η ΕΟΚΕ στην γνωμοδότηση του 2014 για την απασχολησιμότητα των νέων επισημαίνει 

ότι η ευθύνη της απασχολησιμότητας δεν έγκειται μόνο στο άτομο, αλλά είναι ζήτημα 

 56 



που πρέπει να αντιμετωπιστεί από κοινού από τις κυβερνήσεις, τους κοινωνικούς 

εταίρους, τα πανεπιστήμια, τα σχολεία, τις τοπικές αρχές κ.α.. 

 

5.2.5b Σε ποιο βαθμό (συχνότητα) χρησιμοποιείτε τις παρακάτω υπηρεσίες όταν 

αναζητείτε νέους εργαζόμενους; (ερώτηση προς επιχειρήσεις) 

 

Γράφημα 5.2.5b Συχνότητα χρήσης υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις 

  

 Στην έρευνα συμμετείχαν 29 επιχειρήσεις (100%) και δηλώνουν το βαθμό που 

χρησιμοποιούν κάποιες υπηρεσίες για την εύρεση προσωπικού (υπολογίζονται οι 

απαντήσεις που οι επιχειρήσεις απάντησαν ότι σε μεγάλο βαθμό χρησιμοποιούν τις 

υπηρεσίες – σε πολύ μεγάλο βαθμό δε δήλωσε καμία εταιρία για καμία υπηρεσία) 

(Γράφημα 5.2.5b).  

 Συνεπώς, 16 εταιρίες (55,2%) δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τις 

υπηρεσίες κυρίως από τα Γραφεία Σταδιοδρομίας των Πανεπιστημίων και τις 

ιστοσελίδες αναζήτησης εργασίας.  

 Ακόμα, 12 εταιρίες (41,40%) ανακοινώνουν αγγελίες στην ιστοσελίδα τους, 11 

εταιρίες (37,9%) χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Linkedin), 

6 επιχειρήσεις (20,70%) απευθύνονται στις εφημερίδες, ενώ μόνο 3 εταιρίες (10,3%) 

χρησιμοποιούν τον ΟΑΕΔ και τα Γραφεία εξεύρεσης εργασίας αντίστοιχα.  
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5.2.5c Πόσο αποτελεσματικές θα χαρακτηρίζατε τις παρακάτω υπηρεσίες όταν 

αναζητείτε νέους εργαζόμενους; (ερώτηση προς επιχειρήσεις) 

 

 

Γράφημα 5.2.5c Αποτελεσματικότητα χρήσης υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις 
 

Οι 29 επιχειρήσεις (100%), που συμμετείχαν στην έρευνα, δηλώνουν το βαθμό 

στον οποίο χαρακτηρίζουν αποτελεσματικές τις υπηρεσίες όταν αναζητούν προσωπικό ως 

εξής (υπολογίζονται οι απαντήσεις που έδωσαν στο μεγάλο βαθμό, μιας και δεν έχουν 

δηλώσει αποτελεσματική σε πολύ μεγάλο βαθμό καμία υπηρεσία): Στο Γράφημα 5.2.5c 

παρουσιάζεται ότι 14 εταιρίες (48,30%) χαρακτηρίζουν αποτελεσματικές τις υπηρεσίες 

από Ιστοσελίδες αναζήτησης εργασίας  και 12 εταιρίες (41,40%) δηλώνουν ότι είναι 

αποτελεσματικές οι υπηρεσίες από Σελίδες Κοινωνικής δικτύωσης (Linkedin κλπ.). 

Από το σύνολο των 29 επιχειρήσεων, 12 εταιρίες (41,40%) θεωρούν 

αποτελεσματικές τις ανακοινώσεις που βάζουν στην ιστοσελίδα τους, ενώ 11 εταιρίες 

(37,90%) πιστεύουν στην αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών των Γραφείων 

Σταδιοδρομίας των πανεπιστημίων.  

 58 



Παράλληλα, 7 εταιρίες (24,10%) θεωρούν αποτελεσματικές τις υπηρεσίες από τους 

Συμβούλους εύρεσης εργασίας και μόνο 4 εταιρίες (13,80%) δηλώνουν 

αποτελεσματικές τις υπηρεσίες από τα Γραφεία εύρεσης εργασίας. Αντίθετα, για τα 

τοπικά γραφεία του ΟΑΕΔ χαρακτηρίζουν τις υπηρεσίες ως «καθόλου» 

αποτελεσματικές 14 εταιρίες (48,30%). 
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5.2.6 Εμπόδια στην εύρεση εργασίας 
Η απασχολησιμότητα είναι ζήτημα που αφορά όλους τους ενδιαφερομένους: 

κυβερνήσεις, κοινωνικούς εταίρους, πανεπιστήμια, σχολεία, τοπικές αρχές, 

μεμονωμένους εργαζομένους κ.ά. (ΕΟΚΕ, 2014). 

5.2.6a Ποια είναι τα κυριότερα εμπόδια που αντιμετωπίζετε την παρούσα στιγμή 
στην εύρεση εργασίας; (ερώτηση προς απόφοιτους) 
 

 

Γράφημα 5.2.6a Εμπόδια στην εύρεση εργασίας (απόφοιτοι) 

 

Από τα 120 άτομα (100%) που ψάχνουν για εργασία, θεωρούν τα κυριότερα 

εμπόδια στην εύρεση εργασίας ως εξής (υπολογίζονται οι απαντήσεις που δόθηκαν ότι 

θεωρούν σε μεγάλο βαθμό και σε πολύ μεγάλο βαθμό ως εμπόδια στην εύρεση εργασίας): 

Όπως φαίνεται στο Γράφημα 5.2.6a, 111 άτομα (92,5%) δήλωσαν το πάγωμα 

προσλήψεων/λιγότερες διαθέσιμες θέσεις εργασίας, 101 άτομα (84,10%) δήλωσαν την 

οικονομική κρίση, 72 άτομα (60,90%) θεωρούν ως εμπόδιο τις χαμηλές οικονομικές 

απολαβές για τις θέσεις που προσφέρονται και 71 άτομα (59,20%) αναφέρουν την 

έλλειψη υποστήριξης από κρατικούς φορείς (π.χ. ΟΑΕΔ). 
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Επιπρόσθετα, 66 άτομα (55%) θεωρούν ως εμπόδιο τις πολύ υψηλές απαιτήσεις 

προσόντων και εμπειρίας για τις θέσεις που προσφέρονται, 62 άτομα (51,70%) δηλώνουν 

ως εμπόδιο την έλλειψη εμπιστοσύνης για την τήρηση των υποσχέσεων από την 

πλευρά του εργοδότη, 53 άτομα (44,20%) θεωρούν εμπόδιο την ασάφεια/ραγδαίες 

αλλαγές στο νομικό εργασιακό πλαίσιο και 38 άτομα (31,60%) δηλώνουν την έλλειψη 

πληροφόρησης όσον αφορά τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας ως εμπόδιο.  

Σχετικά με την έλλειψη υποστήριξης από ιδιωτικούς φορείς (π.χ. τα γραφεία 

εύρεσης εργασίας και συμβούλοι), χαρακτηρίζεται από 37 άτομα (30,90%)  ως εμπόδιο 

στην εύρεση εργασίας, ενώ μόνο 35 άτομα (29,10%) θεωρούν ότι είναι ανεπαρκής η 

κατάρτιση και υπάρχει χάσμα μεταξύ των ικανοτήτων που απαιτεί η θέση και των 

δικών τους γνώσεων και ικανοτήτων.  

Τέλος, λίγα άτομα 32 (26,60%) θεωρούν ως εμπόδιο την έλλειψη υποστήριξης 

από τα Γραφεία Σταδιοδρομίας των πανεπιστημίων και 26 άτομα (21,7%) θεωρούν 

ότι έχουν περιορισμένες δυνατότητες συνεχούς κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης. 

Το πάγωμα των προσλήψεων λόγω οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης 

έφερε σε πολλές χώρες της ΕΕ υψηλά ποσοστά ανεργίας σύμφωνα με το ενημερωτικό 

σημείωμα του CEDEFOP (2014) και επομένως, αποτελούν εμπόδια στην εύρεση 

εργασίας και επηρεάζουν αρνητικά την απασχολησιμότητα των αποφοίτων 

πανεπιστημίων. 
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5.2.6b Ποια πιστεύετε ότι είναι τα σημαντικότερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 

νέοι στην αναζήτηση εργασίας την παρούσα χρονική στιγμή; (ερώτηση προς 

επιχειρήσεις) 

 

Γράφημα 5.2.6b Εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νέοι (επιχειρήσεις) 

 

Από την άλλη πλευρά 29 επιχειρήσεις (100%) θεωρούν ως εμπόδια που 

αντιμετωπίζουν οι νέοι τα εξής (υπολογίζονται οι απαντήσεις που έδωσαν ότι θεωρούν σε 

μεγάλο βαθμό ως εμπόδια αφού σε πολύ μεγάλο βαθμό υπήρξαν μόνο λίγες απαντήσεις 

οι οποίες θα σημειωθούν παρακάτω) (Γράφημα 5.2.6b): 20 επιχειρήσεις (69%) δήλωσαν 

ως εμπόδιο για την εύρεση εργασίας των νέων, το πάγωμα των προσλήψεων/λιγότερες 

διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην αγορά ενώ 19 επιχειρήσεις (65,50%) δηλώνουν την 

οικονομική κρίση.  

Οι μισές περίπου επιχειρήσεις 15 (51,70%) τονίζουν την ανεπαρκή κατάρτιση 

και το χάσμα των ικανοτήτων που απαιτεί η θέση και των γνώσεων και ικανοτήτων 

των νέων. Αξιοσημείωτο είναι ότι 1 από τις 15 επιχειρήσεις 3,40% σ’ αυτή την ερώτηση 

δήλωσε ότι αυτό ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό.  

Ακόμα, 15 επιχειρήσεις θεωρούν ως σημαντικό εμπόδιο τις χαμηλές οικονομικές 

απολαβές και 13 επιχειρήσεις (44,80%) πιστεύουν ότι η έλλειψη υποστήριξης από 

κρατικούς φορείς (π.χ. ΟΑΕΔ) αποτελεί εμπόδιο στην εύρεση εργασίας των νέων. 

Οι 11 επιχειρήσεις (37,90%) υπογραμμίζουν ότι οι περιορισμένες δυνατότητες 

συνεχούς κατάρτισης και δια-βίου εκπαίδευσης αποτελούν βασικό εμπόδιο στην 

 62 



εύρεση εργασίας και 10 επιχειρήσεις (34,50%) θεωρούν ως εμπόδιο την έλλειψη 

πληροφόρησης από την πλευρά των επιχειρήσεων για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας 

Από το σύνολο των 29 επιχειρήσεων, 9 επιχειρήσεις (31%) δήλωσαν την έλλειψη 

υποστήριξης από τα Γραφεία Σταδιοδρομίας των πανεπιστημίων και μόνο οι 6 

επιχειρήσεις (20,70%) θεωρούν εμπόδιο τις πολύ υψηλές απαιτήσεις προσόντων και 

εμπειρίας για τις θέσεις που προσφέρονται. 

Επίσης, 4 επιχειρήσεις (13,80%) αναφέρουν ως εμπόδιο για τους νέους την 

έλλειψη υποστήριξης από ιδιωτικούς φορείς (π.χ γραφεία εύρεσης εργασίας και 

σύμβουλοι) και 3 επιχειρήσεις (10,30%) δηλώνουν την έλλειψη εμπιστοσύνης για την 

τήρηση υποσχέσεων από την πλευρά τους εργοδότη και την ασάφεια/ραγδαίες 

αλλαγές στο νομικό εργασιακό πλαίσιο αντίστοιχα. 
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5.2.7 Διαφορά απόψεων αποφοίτων & επιχειρήσεων σχετικά με τις δεξιότητες που 

απαιτούνται από την αγορά εργασίας (skills gap) 

Ο Clark (2013) περιγράφει με πολύ απλά λόγια τη διαφορά ανάμεσα σε 

απόφοιτους & επιχειρήσεις ως τη διαφορά μεταξύ των δεξιοτήτων που απαιτούνται για 

μία θέση εργασίας κα εκείνες τις δεξιότητες που κατέχονται από έναν υποψήφιο 

εργαζόμενο. Οι ικανότητες τις οποίες κλήθηκαν να αξιολογήσουν οι απόφοιτοι του ΑΠΘ 

και οι επιχειρήσεις, περιγράφονται παραπάνω στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, στο 

κεφάλαιο «Δεξιότητες απασχολησιμότητας». 

 

5.2.7a Ποιες ικανότητες και χαρακτηριστικά πιστεύετε ότι αναζητούν οι 

επιχειρήσεις αυτή τη χρονική συγκυρία; (ερώτηση προς απόφοιτους) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Γράφημα 5.2.7a Δεξιότητες που πιστεύουν οι απόφοιτοι ότι ζητούν οι επιχειρήσεις 

 

Οι απόφοιτοι που απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση (178 άτομα, 100%) 

θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις αναζητούν (σε μεγάλο βαθμό και πολύ μεγάλο βαθμό) 

κυρίως τις εξής 10 ικανότητες: 

1) 166 (93,30%), Προθυμία για δουλειά και παραπάνω προσπάθεια 
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2) 157 (88,20%), Προσαρμοστικότητα/ευελιξία 

3) 154 (86,50%), Επικοινωνία 

4) 154 (86,50%), Επαγγελματισμός 

5) 150 (84,30%), Πειθώ και ικανότητες πώλησης 

6) 149 (83,7%), Στοχοθεσία/προσανατολισμό στο αποτέλεσμα 

7) 138 (77,50%), Ομαδικό πνεύμα 

8) 129 (72,50%), Υψηλή τεχνική κατάρτιση  

9) 125 (70,20%), Διάθεση για μάθηση 

10) 122 (68,50%), Διαχείριση αλλαγών 

  

5.2.7b Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι διαθέτετε τις παραπάνω ικανότητες και 

χαρακτηριστικά; (ερώτηση προς απόφοιτους) 

 

 

Γράφημα 5.2.7b Δεξιότητες που πιστεύουν ότι διαθέτουν οι απόφοιτοι 
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Οι απόφοιτοι που απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση (178 άτομα, 100%) 

θεωρούν ότι οι ίδιοι διαθέτουν (σε μεγάλο βαθμό και πολύ μεγάλο βαθμό) κυρίως τις 

εξής 10 ικανότητες (Γράφημα 5.2.7b) : 

1) 173 (97,20%) Διάθεση για μάθηση 

2) 172 (96,60%) Προθυμία για δουλειά και παραπάνω προσπάθεια 

3) 169 (94,90%) Επαγγελματισμό 

4) 167 (93,80%) Ηθική ακεραιότητα 

5) 151 (84,80%) Προσαρμοστικότητα/ευελιξία 

6) 150 (84,20%) Στοχοθεσία/προσαντολισμό στο αποτέλεσμα 

7) 149 (83,70%) Ομαδικό πνεύμα 

8) 148 (83,10%) Επικοινωνία 

9) 141 (79,30%) Αυτογνωσία 

10) 135 (75,8%) Αυτό-κινητοποίηση 

           Γενικά, πάνω από το 50% των αποφοίτων θεωρούν ότι διαθέτουν (σε μεγάλο 

βαθμό και πολύ μεγάλο βαθμό) όλες τις δεξιότητες που κλήθηκαν να απαντήσουν. 

 

5.2.7c Με ποιο τρόπο έχετε αποκτήσει τις παραπάνω δεξιότητες κατά τη διάρκεια 

των σπουδών σας; (ερώτηση προς απόφοιτους) 

 

Γράφημα 5.2.7c  Τρόπος απόκτησης δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια των σπουδών 
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Οι απόφοιτοι (178 άτομα 100%) εκτιμούν ότι απέκτησαν τις δεξιότητες που 

διαθέτουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους κυρίως από (είχαν τη δυνατότητα 

πολλαπλής επιλογής στην απάντησή τους) (Γράφημα 5.2.7c): τις ακαδημαϊκές εργασίες 

(126 άτομα 71,60%), την προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (122 άτομα, 69,30%), 

το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος φοίτησης (111 άτομα, 63,10%), τη συμμετοχή 

σε συνέδρια (διοργάνωση ή ομιλία)  (79 άτομα, 44,9%) και την εθελοντική εργασία (77 

άτομα, 43,80%). 

Ο τρόπος απόκτησης δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια των σπουδών αναφέρεται ως 

σημαντικός παράγοντας στη βιβλιογραφία για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των 

αποφοίτων πανεπιστημίων (βλ. κεφ. 2 & 3 της παρούσας έρευνας). 

 

 

5.2.7d Ποιες ικανότητες και χαρακτηριστικά αναζητείτε σε νέους εργαζόμενους αυτή 

τη χρονική συγκυρία; (ερώτηση προς επιχειρήσεις) 
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Γράφημα 5.2.7d Δεξιότητες που αναζητούν οι επιχειρήσεις  

 

Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις (29, 100%) δηλώνουν ότι αναζητούν (σε 

μεγάλο βαθμό και πολύ μεγάλο βαθμό) κυρίως τις εξής 10 ικανότητες: 

1) 28 επιχειρήσεις  (96,60%) αναζητούν Διάθεση για μάθηση  

2) 27 επιχειρήσεις (96,50%) αναζητούν Προθυμία 

3) 26 επιχειρήσεις (89,70%) αναζητούν Ομαδικό πνεύμα 

4) 26 επιχειρήσεις (89,70%) αναζητούν Ηθική ακεραιότητα 

5) 25 επιχειρήσεις (89,60%) αναζητούν Επικοινωνία 

6) 24 επιχειρήσεις (86,20%) αναζητούν Προσαρμοστικότητα  

7) 23 επιχειρήσεις (82,70%) αναζητούν Στοχοθεσία 

8) 22 επιχειρήσεις (79,30%) αναζητούν Συναισθηματική νοημοσύνη 

9) 21 επιχειρήσεις (72,40%) αναζητούν Αυτό-κινητοποίηση 

10) 20 επιχειρήσεις (69%) αναζητούν Αυτογνωσία, Πρωτοβουλία και 

Δημιουργικότητα 

Τα παραπάνω αποτελέσματα συμφωνούν και με τα ευρήματα της έρευνας της 

Manpower (2013), όπου σημαντικά ποσοστά των ερωτηθέντων εργοδοτών, δήλωσαν ότι 

για την πρόσληψη στις εταιρείες τους είναι σημαντική η ικανότητα καλής συνεργασίας 

στο πλαίσιο της ομάδας (98%), η ικανότητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις (97%), οι 

επικοινωνιακές δεξιότητες (96%) και η γνώση ξένων γλωσσών (67%). Επίσης, στην 

έρευνα του ALBA (2013) ως σημαντικότερες δεξιότητες από την πλευρά των 

επιχειρήσεων, αναδεικνύονται, η διάθεση για μάθηση, η ηθική ακεραιότητα, τα 

ακαδημαϊκά προσόντα, η πρωτοβουλία, η προσαρμοστικότητα, και η αποτελεσματική 

διαχείριση αλλαγών. 
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5.2.7e Ποιο ποσοστό των νέων υποψηφίων πιστεύετε ότι πραγματικά διαθέτουν τις 

παραπάνω ικανότητες και χαρακτηριστικά; (ερώτηση προς επιχειρήσεις) 

 

 

Γράφημα 5.2.7e Δεξιότητες που πιστεύουν οι επιχειρήσεις ότι διαθέτουν οι απόφοιτοι  

 

Επίσης, οι επιχειρήσεις (29, 100%) δηλώνουν ότι πιστεύουν πως οι νέοι 

πραγματικά διαθέτουν σε μεγάλο βαθμό (σε πολύ μεγάλο βαθμό δε δήλωσε καμία εταιρία 

για καμία ικανότητα) κυρίως τις εξής 10 ικανότητες: 

1) 22 επιχειρήσεις (75,9%) πιστεύουν ότι οι νέοι διαθέτουν Ακαδημαϊκά προσόντα 

2) 14 επιχειρήσεις (48,3%) πιστεύουν ότι οι νέοι διαθέτουν Διάθεση για μάθηση 

3) 14 επιχειρήσεις (48,3%) πιστεύουν ότι οι νέοι διαθέτουν Ηθική ακεραιότητα 

4) 12 επιχειρήσεις (41,40%) πιστεύουν ότι οι νέοι διαθέτουν Τεχνική κατάρτιση 

5) 11 επιχειρήσεις (37,90%) πιστεύουν ότι οι νέοι διαθέτουν Προθυμία για δουλειά και 

παραπάνω προσπάθεια 
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6) 11 επιχειρήεις (37,90%) πιστεύουν ότι οι νέοι διαθέτουν Προσαρμοστικότητα / 

Ευελιξία 

7) 10 επιχειρήσεις (34,50%) πιστεύουν ότι οι νέοι διαθέτουν Ομαδικό πνεύμα 

8) 8 επιχειρήσεις (27,60%) πιστεύουν ότι οι νέοι διαθέτουν Επικοινωνία 

9) 6 επιχειρήσεις (20,70%) πιστεύουν ότι οι νέοι διαθέτουν Δημιουργικότητα και 

καινοτομία 

10) 5 επιχειρήσεις (17,20%) πιστεύουν ότι οι νέοι διαθέτουν Διεθνή προσανατολισμό 
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5.2.7f Skills gap 1: Σύγκριση ανάμεσα στις δεξιότητες που ζητούν οι επιχειρήσεις και 

τις δεξιότητες που πιστεύουν οι απόφοιτοι ότι ζητούν οι επιχειρήσεις; 

 

Γράφημα 5.2.7f Δεξιότητες θεωρούν οι απόφοιτοι ότι αναζητούν οι επιχειρήσεις  #              
Δεξιότητες που αναζητούν οι επιχειρήσεις 
 

Στην σύγκριση ανάμεσα στις ικανότητες που ζητούν οι επιχειρήσεις (σε μεγάλο 

βαθμό και πολύ μεγάλο βαθμό) κι αυτές που πιστεύουν οι νέοι ότι ζητούν οι επιχειρήσεις 

(σε μεγάλο βαθμό και πολύ μεγάλο βαθμό), παρατηρούνται σημαντικές διαφορές.  
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Οι πιο σημαντικές διαφορές παρατηρούνται στις ικανότητες της 

συναισθηματικής νοημοσύνης όπου φαίνεται ότι 79,30% των επιχειρήσεων την 

αναζητούν αλλά μόνο το 38,70% των αποφοίτων θεωρεί ότι είναι απαραίτητη για τους 

εργοδότες. Όπως αναφέρει ο Cooper (1997), άνθρωποι με υψηλά επίπεδα 

συναισθηματικής νοημοσύνης έχουν περισσότερα κίνητρα για επίτευξη και μπορούν να 

έχουν μεγαλύτερη επιτυχία στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία όπως επίσης και στη 

δημιουργία ισχυρών διαπροσωπικών σχέσεων και απολαμβάνουν καλύτερη υγεία σε 

σχέση με ανθρώπους με χαμηλότερα επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης. 

Επίσης, μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους απόφοιτους και τις επιχειρήσεις 

παρατηρείται στην ικανότητα της ηθικής ακεραιότητας όπου 89,70% των επιχειρήσεων 

την αναζητούν ενώ μόνο 48,30% των αποφοίτων θεωρούν ότι είναι απαραίτητη για τις 

επιχειρήσεις. Η διαφορά αυτή επισημάνθηκε και στην έρευνα της McKinsey (2013) για 

τα ελληνικά δεδομένα. Η διάθεση για μάθηση είναι άλλη μία ικανότητα την οποία 

αναζητούν οι επιχειρήσεις (96,60%), αλλά μόνο το 70,20% των νέων πιστεύει ότι 

ζητείται από τους εργοδότες. Η συναισθηματική νοημοσύνη, η ηθική ακεραιότητα και η 

διάθεση για μάθηση βαθμολογούνται υψηλότερα  από τις επιχειρήσεις και στην έρευνα 

του ALBA (2013). 

Από την άλλη πλευρά, οι νέοι βαθμολογούν υψηλότερα δεξιότητες όπως την 

τεχνική κατάρτιση (72,50%), ενώ μόνο 55,20% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι 

αναζητούν αυτή την ικανότητα. Επιπλέον, οι απόφοιτοι 84,30% πιστεύουν ότι οι 

επιχειρήσεις αναζητούν πειθώ και ικανότητες πώλησης, αλλά μόνο το 62% των 

επιχειρήσεων δήλωσαν ότι την αναζητούν. Επίσης, οι ηγετικές ικανότητες πιστεύουν οι 

απόφοιτοι κατά 42,70% ότι αναζητούνται από τις επιχειρήσεις, αλλά μόνο το 24,10% των 

επιχειρήσεων δηλώνουν ότι τις αναζητούν. Αντίθετα με την έρευνα του ALBA (2013), 

όπου φαίνεται ότι οι νέοι βαθμολογούν χαμηλότερα τις ηγετικές ικανότητες σε σχέση με 

τις επιχειρήσεις. 

 Τέλος, σύγκλιση φαίνεται να υπάρχει σε δεξιότητες όπως, στοχοθεσία, 

προσαρμοστικότητα, επικοινωνία, προθυμία, επαγγελματισμός. Η σύγκλιση για τις 

δεξιότητες της προσαρμοστικότητας, επικοινωνίας διαπιστώνεται και στην έρευνα του 

ALBA (2013). 
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5.2.7g Skills gap 2: Σύγκριση ανάμεσα στις δεξιότητες που πιστεύουν ότι διαθέτουν 

οι υποψήφιοι και τις δεξιότητες πιστεύουν οι επιχειρήσεις ότι διαθέτουν οι νέοι; 

 

Γράφημα 5.2.7g Δεξιότητες που πιστεύουν ότι διαθέτουν οι νέοι  # δεξιότητες που 
πιστεύουν οι επιχειρήσεις ότι διαθέτουν οι νέοι  
  

 Μεγαλύτερες διαφορές παρατηρούνται στις ικανότητες που πιστεύουν ότι 

διαθέτουν οι νέοι, σε σχέση με τις ικανότητες που πιστεύουν οι επιχειρήσεις ότι 

διαθέτουν οι νέοι (Γράφημα 5.2.7g). Έτσι, παρατηρείται ότι η συναισθηματική 

νοημοσύνη, ο επαγγελματισμός, η στοχοθεσία, η πειθώ και ικανότητες πώλησης, οι 

ηγετικές ικανότητες, η ηθική ακεραιότητα βαθμολογούνται πολύ υψηλότερα από τους 

απόφοιτους, οι οποίοι πιστεύουν ότι διαθέτουν τις συγκεκριμένες ικανότητες, σε σχέση 

με τις επιχειρήσεις οι οποίες τις βαθμολογούν πολύ λιγότερο, πιστεύοντας ότι δεν τις 

διαθέτουν οι νέοι σε μεγάλο βαθμό.  
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 Ουσιαστική σύγκλιση ανάμεσα στην άποψη των νέων για τις δεξιότητές τους και 

την άποψη των επιχειρήσεων για τις δεξιότητες των νέων φαίνεται να υπάρχει μόνο για 

τα ακαδημαϊκά προσόντα των νέων. 

 

5.2.7h Skills gap3: Σύγκριση ανάμεσα στις δεξιότητες που πιστεύουν ότι διαθέτουν 

οι νέοι και τις δεξιότητες που ζητούν οι επιχειρήσεις; 

 

Γράφημα 5.2.7h Δεξιότητες που πιστεύουν ότι διαθέτουν οι νέοι # δεξιότητες που 
αναζητούν οι επιχειρήσεις  

  

Στη σύγκριση ανάμεσα στις δεξιότητες που πιστεύουν ότι διαθέτουν οι νέοι σε 

σχέση με τις δεξιότητες που δηλώνουν ότι αναζητούν οι επιχειρήσεις, διαπιστώνεται ότι 

62,10% των επιχειρήσειων ζητούν την πειθώ και ικανότητες πώλησης αλλά 42,10% 

από τους νέους πιστεύουν ότι τις διαθέτουν. Επίσης, η δημιουργικότητα ζητείται από 

την αγορά εργασίας σύμφωνα με το 68,90 % των επιχειρήσεων, αλλά μικρότερο ποσοστό 

(59,60%) των νέων πιστεύουν ότι τη διαθέτουν. 

 Από την άλλη πλευρά, αξιοσημείωτη είναι η διαφορά ανάμεσα στους νέους και τις 

επιχειρήσεις σχετικά με τα ακαδημαϊκά προσόντα. Ενώ, 71,30% των νέων δηλώνουν ότι 
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διαθέτουν ακαδημαϊκά προσόντα, 55,20% των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι αναζητούν τα 

ακαδημαϊκά προσόντα. Επίσης, η ευρυμάθεια είναι μία δεξιότητα την οποία πιστεύουν 

74,10% των νέων ότι διαθέτουν, αλλά ζητείται σε μικρότερο ποσοστό από τις 

επιχειρήσεις (55,20%).  

  Τέλος, η μεγαλύτερη διαφορά διαπιστώνεται στις ηγετικές ικανότητες όπου οι 

νέοι (52,20%) θεωρούν ότι διαθέτουν, αλλά μόνο 24,10% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι 

αναζητούν τις ηγετικές ικανότητες.  

 Η διαφορά απόψεων σχετικά με τις δεξιότητες, ανάμεσα στις επιχειρήσεις και 

τους απόφοιτους των επιχειρήσεων εκτιμάται ότι επηράζει αρνητικά την 

απασχολησιμότητα των νέων. 

 

5.2.7i Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε όταν προσπαθείτε 

να προσλάβετε νέους εργαζόμενους; (ερώτηση προς επιχειρήσεις) 

 

 

Γράφημα 5.2.7i Προκλήσεις-Δυσκολίες στην Πρόσληψη αποφοίτων (από επιχειρήσεις) 
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Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που πιστεύουν (σε μεγάλο βαθμό και πολύ μεγάλο 

βαθμό) ότι αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις (29, 100%), όταν προσπαθούν να προσλάβουν 

νέους εργαζόμενους, σύμφωνα με το Γράφημα 5.2.7i, είναι η έλλειψη υποψηφίων με τις 

σωστές δεξιότητες, ικανότητες και χαρακτηριστικά (17 επιχειρήσεις, 58,60%), η 

έλλειψη πόρων και δυνατοτήτων από την πλευρά των επιχειρήσεων να προωθήσουν 

τα ανοίγματα εργασίας αποτελεσματικά στον πληθυσμό (15 επιχειρήσεις, 51,70%), η 

αδυναμία των επιχειρήσεων να προσφέρουν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για νέους 

απόφοιτους (11 επιχειρήσεις, 37,90%), η έλλειψη υποψηφίων με αρκετή εργασιακή 

εμπειρία (10 επιχειρήσεις, 34,4%), η αδυναμία των εργοδοτών να προσφέρουν 

ικανοποιητικό μισθό (9 επιχειρήσεις, 31%). 
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5.2.8 Συνεργασία επιχειρήσεων με πανεπιστήμια 

Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 2 της παρούσας έρευνας, σχετικά με το χάσμα 

δεξιοτήτων ανάμεσα στους υποψήφιους εργαζόμενους και τους εργοδότες (skills gap) 

είναι απαραίτητη η συνεργασία των εργοδοτών με τα πανεπιστήμια προκειμένου να 

συμβάλλουν στην απασχολησιμότητα των ατόμων. 

 
5.2.8.a Με ποιους τρόπους έχετε προσπαθήσει να συνεργαστείτε με τα πανεπιστήμια 

για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων τους; (ερώτηση για 

επιχειρήσεις) 

 

 
Γράφημα 5.2.8.a Συνεργασία επιχειρήσεων με πανεπιστήμια 

 
Όπως φαίνεται στο Γράφημα 5.2.8.a, οι επιχειρήσεις (29, 100%) δηλώνουν ότι 

έχουν προσπαθήσει να συνεργαστούν με τα πανεπιστήμια (σε μεγάλο βαθμό), 

συμμετέχοντας στις Ημέρες Καριέρας (21, επιχειρήσεις 72,40%), προσφέροντας 

πρακτική άσκηση σε φοιτητές (17 επιχειρήσεις 58,60%), συμμετέχοντας σε Ημερίδες 

και σεμινάρια (14 επιχειρήσεις 48,30%), προσλαμβάνοντας απόφοιτους μέσω των 

γραφείων σταδιοδρομίας (ανάρτηση αγγελίας ή λήψη βιογραφικών) (13 επιχειρήσεις, 

44,80%), συμμετέχοντας σε έρευνες (10 επιχειρήσεις 34,50%) και μόνο 3 επιχειρήσεις 

(10,3%) προσπάθησαν να συνεργαστούν με τα πανεπιστήμια συζητώντας με 

ακαδημαϊκούς διευθυντές για τη διαμόρφωση προγραμμάτων σπουδών.  
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5.2.9 Παράγοντες ενίσχυσης απασχολησιμότητας από τα πανεπιστήμια 

Ο Ballard (1995) υποστηρίζει ότι τα πανεπιστήμια δε μπορούν να εγγυηθούν ότι οι 

φοιτητές τους θα αποφοιτήσουν έχοντας όλες τις επιθυμητές δεξιότητες και ικανότητες. 

Κανονικά όλα τα πανεπιστήμια πρέπει να δίνουν την ευκαιρία στους φοιτητές να 

αναπτύξουν τις δεξιότητές τους κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους. Η 

επιτυχία αυτού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ατομικές συμπεριφορές, και κίνητρα από 

το διδακτικό προσωπικό αλλά και από τους ίδιους. Όπως αναφέρει η έρευνα της 

Mckinsey (2013) και οι επιχειρήσεις πρέπει να συμβάλλουν στην εξάλειψη του χάσματος 

προβλέποντας προγράμματα πρακτικής άσκησης ή κατάρτισης προκειμένου να 

βελτιώσουν την ετοιμότητα των αποφοίτων για τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους. 

 

5.2.9a Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουν τα πανεπιστήμια για να ενισχύσουν την 

απασχολησιμότητα των αποφοίτων τους; (ερώτηση για επιχειρήσεις) 

 

  

Γράφημα 5.2.9.a Παράγοντες ενίσχυσης απασχολησιμότητας από τα πανεπιστήμια 
 

Την άποψή τους έχουν εκφράσει οι 29 επιχειρήσεις (100%) που συμμετείχαν για 

τους παράγοντες ενίσχυσης απασχολησιμότητας από τα πανεπιστήμια. Σύμφωνα με το 

Γράφημα 5.2.9.a, 27 (93,10%) πιστεύουν (σε μεγάλο βαθμό) ότι τα πανεπιστήμια πρέπει 

να προσφέρουν πρακτική άσκηση στους φοιτητές και να κάνουν προγράμματα 

σπουδών πιο σχετικά με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, 16 (55,20%) προτείνουν ότι τα 

πανεπιστήμια πρέπει να ενθαρρύνουν τους φοιτητές να συμμετέχουν σε exchange 

προγράμματα με πανεπιστήμια του εξωτερικού, ενώ 14 (48,30%) πιστεύουν ότι τα 
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πανεπιστήμια πρέπει να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης 

φοιτητών σε άλλες χώρες.  

 

5.2.9b Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ με έχει βοηθήσει στην αναζήτηση 

εργασίας να: (ερώτηση για απόφοιτους) 

 

Γράφημα 5.2.9b Συμβολή Γραφείου Διασύνδεσης ΑΠΘ στην απασχολησιμότητα των 
αποφοίτων 

 

Όσον αφορά τη γνώμη των αποφοίτων για τη συμβολή του Γραφείου 

Διασύνδεσης του ΑΠΘ στην απασχολησιμότητά τους, από το σύνολο των αποφοίτων που 

συμμετείχαν στην έρευνα (178, 100%), σύμφωνα με το Γράφημα 5.2.9b, δηλώνουν ότι το 

Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ τους έχει βοηθήσει να έρθουν σε επαφή με εργοδότες 

μέσα από τις Ημέρες Καριέρας (142 απόφοιτοι 80,7%), να συντάξουν βιογραφικό 

σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (95 απόφοιτοι 54%), να αναζητήσουν 

αποτελεσματικά θέσεις στην αγορά εργασίας (τεχνικές αναζήτησης εργασίας) (61 

απόφοιτοι 34,70%), να παρακολουθήσουν κάποιο σεμινάριο κατάρτισης (52 απόφοιτοι 

29,5%), να αναπτύξουν δεξιότητες συνέντευξης επιλογής προσωπικού (45 απόφοιτοι 

25,6%), να βρουν θέση εργασίας στην Ελλάδα (39 απόφοιτοι 22,2%). 

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες που προσφέρει το Γραφείο Διασύνδεσης (κεφ. 2.4) 

φαίνεται ότι ασκεί μεγάλη βοήθεια στους φοιτητές και απόφοιτους ώστε να 

προετοιμαστούν κατάλληλα με το βιογραφικό σημείωμα, τις τεχνικές αναζήτησης 
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εργασίας, τις δεξιότητες συνέντευξης επιλογής προκειμένου να βρουν μία θέση εργασίας. 

Όπως αναφέρουν οι Hillage και Pollard (1998) και ο Little (2001) στο άρθρο των Lees, 

D., & Co-ordinator, E. (2002), η απασχολησιμότητα εξαρτάται από στοιχεία όπως 

γνώσεις, δεξιότητες & συμπεριφορές αλλά εξίσου σημαντική είναι η παρουσίαση των 

ατομικών χαρακτηριστικών σε πιθανούς εργοδότες. Το Γραφείο Διασύνδεσης συμβάλλει 

στην προετοιμασία για τη σωστή παρουσίαση των χαρακτηριστικών που διαθέτουν οι 

απόφοιτοι, προς τους εργοδότες, μέσω του βιογραφικού σημειώματος, των δεξιοτήτων 

συνέντευξης επιλογής και των σωστών τεχνικών αναζήτησης εργασίας και επαφών με 

εργοδότες. 
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6. Αξιολόγηση ευρημάτων έρευνας-Συμπεράσματα 

6.1  Γενικά Συμπεράσματα 
Στη σημερινή εποχή όπου οι ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα η Ελλάδα 

αντιμετωπίζουν την οικονομική κρίση σε περίοδο παγκοσμιοποίησης, το πρόβλημα της 

ανεργίας των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κυριαρχεί πολύ έντονα. Η 

απασχολησιμότητα των νέων και η μετάβαση των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

από τις σπουδές στην αγορά εργασίας, είναι ανάγκη να ενισχυθούν.  

Το ζήτημα της απασχολησιμότητας των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης την 

τελευταία δεκαετία κυριαρχεί στη χώρα μας αλλά και διεθνώς και συνδέεται άμεσα με τη 

μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, καθώς και το πρόβλημα της 

ανεργίας. Υπάρχουν ατομικοί και θεσμικοί (περιβαλλοντικοί) παράγοντες που 

επηρεάζουν την απασχολησιμότητα. Οι ατομικοί παράγοντες αφορούν κυρίως τα ατομικά 

χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά του ατόμου, ενώ οι θεσμικοί παράγοντες αφορούν 

κυρίες τις οργανωτικές και εκπαιδευτικές δομές, αλλά και την γενικότερη κατάσταση 

στην αγορά εργασίας. Ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την 

απασχολησιμότητα των αποφοίτων, είναι η έλλειψη δεξιοτήτων από την πλευρά των 

νέων, όπως αναφέρεται και στην έρευνα της McKinsey (2013), όπου οι εργοδότες 

δηλώνουν ότι παρόλο που τα ποσοστά ανεργίας είναι υψηλά στην Ευρώπη, 

δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό με τις κατάλληλες δεξιότητες. 

Στην παρούσα έρευνα ερευνήθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν την 

απασχολησιμότητα και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αναντιστοιχία δεξιοτήτων 

ανάμεσα στους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις ως τον κυριότερο παράγοντα της 

απασχολησιμότητας. Το ανθρώπινο κεφάλαιο που περιλαμβάνει το φύλο, την 

εκπαίδευση και την επαγγελματική εμπειρία του ατόμου εκτιμάται ότι επηρεάζει την 

απασχολησιμότητα των αποφοίτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Εξετάζοντας το φύλο, διαπιστώνεται ότι η ανεργία των γυναικών είναι υψηλότερη από 

την ανεργία των ανδρών κι αυτό επιβεβαιώνεται από τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 

για το β΄ τρίμηνο του 2014, όπου το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (30,4%) ήταν 

σημαντικά υψηλότερο από των ανδρών (23,5%). Επίσης, το επίπεδο εκπαίδευσης των 

αποφοίτων φαίνεται να επηρεάζει την απασχολησιμότητά τους, αφού οι άνεργοι 

πτυχιούχοι είναι πολύ περισσότεροι από τους εργαζόμενους πτυχιούχους, ενώ οι 

εργαζόμενοι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ξεπερνούν κατά πολύ τους άνεργους 

κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου. Το επίπεδο εκπαίδευσης των νέων είναι άλλος ένας 
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παράγοντας απασχολησιμότητας που αναφέρεται στη βιβλιογραφία. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή (1999) ορίζει την εκπαίδευση ως ένα δείκτη απασχολησιμότητας και ο Harvey 

(2001) ανάμεσα στους παράγοντες που επηρεάζουν την απασχολησιμότητα των νέων, 

περιλαμβάνει τον τύπο της ανώτατης εκπαίδευσης και τον τύπο σπουδών. Άλλος ένας 

παράγοντας του ανθρώπινου κεφαλαίου είναι η επαγγελματική εμπειρία των 

αποφοίτων. Σύμφωνα με τον Harvey (2001) υπάρχουν πανεπιστήμια ή τμήματα 

πανεπιστημίων στα οποία η ανάπτυξη απασχολησιμότητας μέσω πρακτικής άσκησης 

είναι ρητή και αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης, όπως είναι η Ιατρική, η 

Νοσηλευτική, η Κοινωνική εργασία, τα Τμήματα Εκπαίδευσης και συνδέεται άμεσα με 

τη μελλοντική τους εργασία η οποία φαίνεται να επηρεάζει την απασχολησιμότητά τους 

και αποτελεί όχι μόνο ατομικό αλλά και θεσμικό παράγοντα. Από την έρευνα που 

διεξήχθη φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι απόφοιτοι του ΑΠΘ, έχουν αρκετή επαγγελματική 

εμπειρία και οι μισοί έχουν εργαστεί σε 2 έως 4 οργανισμούς. Αντίθετα, η μικρότερη 

επαγγελματική εμπειρία των ανέργων είναι ένας παράγοντας ο οποίος μπορεί να 

επηρεάζει αρνητικά την απασχολησιμότητά τους. 

Η επαγγελματική εμπειρία των νεοεισερχόμενων αποφοίτων πανεπιστημίου στην 

αγορά εργασίας είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια 

των σπουδών. Η προπτυχιακή επαγγελματική εμπειρία θα βοηθήσει τους απόφοιτους να 

αναπτύξουν τις δεξιότητες απασχολησιμότητας που ζητά η αγορά εργασίας. Σήμερα, οι 

φοιτητές των πανεπιστημίων μπορούν να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία κατά τη 

διάρκεια των σπουδών τους μέσω πρακτικής άσκησης, η οποία υπάρχει θεσμοθετημένη 

μέσα από κάποια προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων. Επιπλέον, τα Τμήματα των 

Πανεπιστημίων έχουν τη δυνατότητα να έχουν χρηματοδότηση για πρακτική άσκηση 

μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. Μάλιστα, υπάρχει το Γραφείο Πρακτικής άσκησης, το 

οποίο συντονίζει την πρακτική άσκηση των Τμημάτων του Ιδρύματος. Σύμφωνα με την 

έρευνα του Mihail (2006) για την αξιολόγηση του προγράμματος πρακτικής άσκησης του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η ενίσχυση της 

απασχολησιμότητας των νέων στην Ελλάδα, μέσα από τη σύνδεση των θεωρητικών 

γνώσεων και της πρακτικής. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα του Mihail (2006)  

αντιλαμβάνονται τις βασικές δεξιότητες που αποκτούν και τις προοπτικές απασχόλησης 

που έχουν από την πρακτική άσκηση και αναφέρουν ότι μέσα από την πρακτική άσκηση 

είχαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες όπως: ομαδική εργασία, 

επικοινωνία, διαχείριση του χρόνου, ιεράρχηση καθηκόντων, βελτίωση της 
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αυτοπεποίθησης, γνώσεις πληροφορικής και λογιστικής και ικανότητα να ιεραρχούν τους 

στόχους τους.  

Επίσης, μέσα από τα πανεπιστήμια υπάρχει η δυνατότητα πρακτικής άσκησης στο 

εξωτερικό και ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα ονομαζόμενα internships, καθώς και το 

πρόγραμμα Erasmus placement του Erasmus+. Μάλιστα, πρόσφατη έρευνα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014) για τον αντίκτυπο του προγράμματος Erasmus αποδεικνύει 

ότι οι απόφοιτοι με διεθνή πείρα έχουν πολύ καλύτερες προοπτικές στην αγορά εργασίας. 

Έχουν 50% λιγότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν μακροχρόνια ανεργία σε σύγκριση 

με εκείνους που δεν έχουν σπουδάσει ή δεν έχουν παρακολουθήσει κατάρτιση στο 

εξωτερικό και, πέντε χρόνια μετά την αποφοίτησή τους, το ποσοστό ανεργίας τους είναι 

κατά 23% χαμηλότερο. Η παραπάνω έρευνα αναφέρει ότι είναι σημαντικό για κάθε 

πτυχιούχο να έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί πρακτικά και αποτελεσματικά τις 

γνώσεις και τις δεξιότητές του σύμφωνα με τις απαιτήσεις μιας θέσης εργασίας.  

Πέρα όμως από την πρακτική άσκηση, κατά τη διάρκεια των σπουδών οι φοιτητές 

του ΑΠΘ έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν μέσα στο πανεπιστήμιο το οποίο φοιτούν 

μέσω των ανταποδοτικών υποτροφιών, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να 

εργαστούν σε υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, και με ένα οικονομικό αντάλλαγμα, να  

αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες και την εργασιακή κουλτούρα. Αλλά και 

οποιαδήποτε επαγγελματική εμπειρία σχετική ή άσχετη με το πρόγραμμα σπουδών 

πλήρους ή μερικής απασχόλησης μπορεί να δώσει τις κατάλληλες δεξιότητες στους 

φοιτητές για την περαιτέρω σταδιοδρομία τους. Σημαντική όμως, είναι και η συμβολή της 

εθελοντικής εργασίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων φοιτητών 

και αποφοίτων πανεπιστημίων. 

Το θέμα της απασχολησιμότητας φαίνεται ότι εξαρτάται και από τη διαδικασία 

αναζήτησης εργασίας, η οποία συνδέεται άμεσα και με τη συμπεριφορά του ατόμου στη 

διαδικασία αναζήτησης εργασίας και την εξεύρεση απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 

των Sacks et al. (2014). Μέσα από την παρούσα έρευνα εξετάζεται ο τρόπος αναζήτησης 

εργασίας και η ένταση αναζήτησης εργασίας ως παράγοντας που επηρεάζει την 

εξεύρεση εργασίας για τους άνεργους απόφοιτους του ΑΠΘ. Διαπιστώνεται ότι οι 

περισσότεροι αναζητούν εργασία μέσα από ιστοσελίδες και τα Social media, κάνουν 

συχνά αιτήσεις για διάφορες θέσεις εργασίας που βρίσκουν διαθέσιμες, και μιλούν με 

φίλους για το αν γνωρίζουν ενδεχόμενα ανοίγματα θέσεων εργασίας. Σημαντικός αριθμός 

αποφοίτων φαίνεται ότι αναζητά θέσεις εργασίας μέσα από τις ιστοσελίδες των εταιριών 

και διαβάζει αγγελίες από εφημερίδες, ενώ παράλληλα εμπλέκεται σε δραστηριότητες 
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που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την απασχολησιμότητά τους. Οι άνεργοι απόφοιτοι του 

ΑΠΘ που αναζητούν εργασία επικοινωνώντας απευθείας με τους εργοδότες για πιθανά 

ανοίγματα θέσεων εργασίας ή για να αποστείλουν βιογραφικό, είναι αρκετά λιγότεροι κι 

έτσι φαίνεται ότι δεν είναι εξοικειωμένοι μ’ αυτό τον τρόπο αναζήτησης εργασίας.  

Εκτιμάται ότι δεν έχουν την πεποίθηση εύρεσης εργασίας, μέσω της άμεσης επαφής με 

τους εργοδότες. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε έδειξε σχετικά με την πεποίθηση 

εύρεσης εργασίας των αποφοίτων, ότι νιώθουν πολύ σίγουροι να συμπληρώσουν μια 

καλή αίτηση και να συντάξουν το βιογραφικό τους, αλλά αρκετά λιγότεροι αισθάνονται 

σίγουροι να συντάξουν μία λίστα με τις δεξιότητες που διαθέτουν και να τις 

χρησιμοποιήσουν για να βρουν μία θέση εργασίας. Επίσης, λιγότεροι απόφοιτοι φαίνεται 

να είναι εξοικειωμένοι με το Linkedin και πολύ λίγοι νιώθουν σίγουροι να 

επικοινωνήσουν με πιθανούς εργοδότες και να τους πείσουν για μία συνέντευξη για 

ενδεχόμενη θέση εργασίας. Η πεποίθηση εύρεσης εργασίας δε φαίνεται να είναι 

συνδεδεμένη με την άμεση επαφή των αποφοίτων με τον εργοδότη. Τα άτομα όμως, 

πρέπει να είναι ικανά να αξιοποιήσουν τα προσόντα τους, να τα προωθήσουν και να τα 

πωλήσουν στους εργοδότες που αναζητούν προσωπικό, όπως αναφέρουν οι Hillage & 

Pollard (1998). Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ μέσα από τα ομαδικά εργαστήρια 

«Τεχνικές αναζήτησης εργασίας» και «Ενίσχυση αυτογνωσίας & λήψης απόφασης», 

παροτρύνει τους απόφοιτους να τολμούν να επιδιώκουν την άμεση επαφή με τους 

εργοδότες δίνοντας αυτοπροσώπως το βιογραφικό του σημείωμα με σκοπό να επιτύχουν 

μία συνάντηση για συνέντευξη με τον αρμόδιο υπεύθυνο του τμήματος προσωπικού της 

εταιρίας. Επίσης, το Γραφείο Διασύνδεσης, δίνει τη δυνατότητα στους απόφοιτους να 

έρθουν σε επαφή με τους εργοδότες μέσα από τη διοργάνωση των «Ημερών Καριέρας», 

τα τελευταία δύο χρόνια σε συνεργασία με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του 

ΑΠΘ. 

Ένα άλλο θέμα που διερευνάται μέσα από την παρούσα έρευνα, είναι ο 

προσανατολισμός του ατόμου στην επίτευξη στόχων καριέρας, που σύμφωνα με τον 

Derr (1986) οι άνθρωποι έχουν διαφορετικούς προσανατολισμούς για την επιτυχία της 

σταδιοδρομίας τους, όπως είναι η ασφάλεια, η οικονομική επιτυχία, η αυτονομία κ.α.. Το 

σημαντικό όμως είναι να είναι προσανατολισμένοι σε συγκεκριμένους στόχους οι οποίοι 

είναι πρόκληση για άτομα τα οποία θέλουν να εξελιχθούν στην καριέρα τους. Έτσι, 

διερευνήθηκαν οι στόχοι καριέρας των αποφοίτων και φάνηκε ότι οι απόφοιτοι του ΑΠΘ 

θεωρούν σημαντικό η καριέρα τους να τους προσφέρει ευκαιρίες για ενδιαφέρουσα 

εργασία, επιθυμούν να συνεχίσουν να μαθαίνουν και να αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια 

 84 



της καριέρας τους και θέλουν να έχουν θετικό αντίκτυπο σε άλλους ανθρώπους μέσα στη 

δουλειά. Επίσης, οι απόφοιτοι θεωρούν σημαντικό να έχουν οικονομική επιτυχία στην 

καριέρα τους και να αντιμετωπίζονται από τους άλλους επιτυχημένοι επαγγελματικά. 

Περισσότερα άτομα χαρακτηρίζουν ιδανική καριέρα για τους ίδιους να δουλεύουν στον 

ίδιο οργανισμό για όλη τους τη ζωή, -δηλ. αναζητούν την ασφάλεια- σε σχέση με τα 

άτομα που θεωρούν ιδανική καριέρα να αλλάζουν εταιρεία κάθε 3-4 χρόνια. Επομένως, 

επιβεβαιώνεται η αναφορά του Derr (1986) για τον προσανατολισμό στην επίτευξη 

στόχων καριέρας ως προς την ασφάλεια και την οικονομική επιτυχία. 

Πέρα όμως από τους ατομικούς παράγοντες απασχολησιμότητας των νέων, 

σημαντικό μερίδιο ευθύνης έχουν και θεσμικοί παράγοντες, όπως αναφέρεται και στο 

άρθρο των Finch et al. (2013), οι οποίοι δηλώνουν ότι οργανωτικές δομές και διαδικασίες 

συμβάλλουν στην οργάνωση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά εργασίας. 

Στην έρευνά μας αναφέρονται ως «Υποστηρικτικό πλαίσιο» και συμπεριλαμβάνονται 

φορείς και διαδικασίες όπως ο ΟΑΕΔ και οι ιδιωτικές εταιρίες εύρεσης θέσεων εργασίας, 

τα Γραφεία Διασύνδεσης των πανεπιστημίων, η πρακτική άσκηση που προσφέρεται από 

τα πανεπιστήμια και το πρόγραμμα επιταγής εισόδου Voucher που προσφέρεται από το 

Υπουργείο Εργασίας της Ελλάδας. Ερευνήθηκε η χρήση ή μη αυτών των φορέων από 

τους απόφοιτους κατά τη διάρκεια της αναζήτησης εργασίας, καθώς και ο βαθμός 

ικανοποίησής τους από τις υπηρεσίες των φορέων. Έτσι, διαπιστώθηκε ότι περισσότεροι 

από τους μισούς απόφοιτους που συμμετείχαν στην έρευνα, έχουν κάνει πρακτική 

άσκηση και δήλωσαν ότι η πρακτική άσκηση ήταν βοηθητική για τους ίδιους, στην 

απόκτηση εφοδίων για την εύρεση εργασίας. Περισσότεροι από τους μισούς απόφοιτους 

έχουν ζητήσει βοήθεια από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ κατά την αναζήτηση 

εργασίας και δηλώνουν αρκετά ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που έλαβαν. Επομένως, 

φαίνεται ότι το ΑΠΘ μέσω της πρακτικής άσκησης και των υπηρεσιών του Γραφείου 

Διασύνδεσης προσπαθεί να στηρίξει τους φοιτητές σχετικά με την απασχολησιμότητά 

τους και οι απόφοιτοι δείχνουν ότι είναι αρκετά ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που 

λαμβάνουν. Λιγότεροι από τους μισούς που αναζητούν εργασία αυτή την περίοδο έχουν 

συμμετέχει σε πρόγραμμα voucher και αυτοί που συμμετείχαν φαίνεται να μην είναι 

ευχαριστημένοι από το πρόγραμμα. Λίγοι απόφοιτοι φαίνεται να έχουν χρησιμοποιήσει 

τις εταιρίες επιλογής προσωπικού κατά την αναζήτηση εργασίας και τα ποσοστά 

ικανοποίησης από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες φαίνεται να είναι αρκετά χαμηλά για τους 

απόφοιτους του ΑΠΘ. Αρκετά απογοητευμένοι από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ είναι οι 

απόφοιτοι, παρόλο που αρκετά μεγάλο ποσοστό αυτών έχει χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες 
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του. Φαίνεται επομένως, ότι υποστηρικτικές υπηρεσίες και ευκαιρίες που παρέχονται 

μέσα στα τριτοβάθμια ιδρύματα ικανοποιούν τους φοιτητές ενώ δημόσιοι φορείς και 

δράσεις δεν αξιολογούνται ως ιδιαίτερα ενισχυτικοί. 

Από την πλευρά τους οι εργοδότες, σχετικά με το Υποστηρικτικό πλαίσιο, 

δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν κυρίως τα Γραφεία Διασύνδεσης των πανεπιστημίων και 

ιστοσελίδες καριέρας όταν αναζητούν νέους εργαζόμενους. Λιγότεροι ανακοινώνουν 

θέσεις εργασίας στην ιστοσελίδα τους και χρησιμοποιούν ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης, ενώ πολύ λίγοι ανακοινώνουν θέσεις εργασίας σε εφημερίδες ή 

χρησιμοποιούν τον ΟΑΕΔ και τα γραφεία εύρεσης εργασίας. Ως προς το βαθμό 

ικανοποίησής τους, θεωρούν αποτελεσματικές τις υπηρεσίες που τους παρέχουν οι 

ιστοσελίδες καριέρας, την ανάρτηση των αγγελιών στην ιστοσελίδα τους και τις 

υπηρεσίες που παίρνουν από τα Γραφεία Σταδιοδρομίας, ενώ δεν είναι ικανοποιημένοι 

από τα Γραφεία ευρέσεως εργασίας και σχεδόν καθόλου από τον ΟΑΕΔ. Φαίνεται κι εδώ 

ότι ο ΟΑΕΔ που είναι κρατικός φορέας δε συμβάλλει αποτελεσματικά στη σύνδεση των 

ανέργων με την αγορά εργασίας.     

Μέσα από την έρευνα αναζητήθηκαν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι 

στην προσπάθεια αναζήτησης εργασίας, καθώς και τα εμπόδια που πιστεύουν οι 

επιχειρήσεις ότι αντιμετωπίζουν οι νέοι κατά την αναζήτηση εργασίας. Απόφοιτοι και 

επιχειρήσεις θεωρούν ως κυριότερα εμπόδια στην εύρεσης εργασίας το πάγωμα των 

προσλήψεων και την οικονομική κρίση, καθώς και την έλλειψη υποστήριξης από 

κρατικούς φορείς (π.χ. ΟΑΕΔ). Οι απόφοιτοι επίσης, θεωρούν ως εμπόδιο τις χαμηλές 

απολαβές, ενώ οι επιχειρήσεις πιστεύουν ότι η εύρεση εργασίας επηρεάζεται πολύ λίγο 

από τις αλλαγές του οικονομικού και νομικού πλαισίου. 

Όσον αφορά τη ζήτηση δεξιοτήτων από την αγορά εργασίας, έρευνα του 

Ευρωβαρόμετρου (2010) που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των εργοδοτών σε όλη την 

Ευρώπη δείχνει ότι, εκτιμώνται οι «ήπιες» δεξιότητες (εννοώντας τις δεξιότητες 

απασχολησιμότητας) κατά την πρόσληψη αποφοίτων. Στην παρούσα έρευνα οι απόφοιτοι 

θεωρούν ως σημαντικές δεξιότητες που απαιτούνται από τις επιχειρήσεις, την προθυμία 

για δουλειά και παραπάνω προσπάθεια, την προσαρμοστικότητα/ευελιξία, την 

επικοινωνία, τον επαγγελματισμό, την πειθώ. Οι ίδιοι πιστεύουν ότι οι δεξιότητες που 

διαθέτουν κυρίως, είναι η διάθεση για μάθηση, η προθυμία για δουλειά και παραπάνω 

προσπάθεια, ο επαγγελματισμός, η ηθική ακεραιότητα, η προσαρμοστικότητα/ευελιξία, η 

στοχοθεσία και το ομαδικό πνεύμα.  
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Από την πλευρά των επιχειρήσεων, οι κυριότερες δεξιότητες που αναζητούν σε 

νέους εργαζόμενους, είναι η διάθεση για μάθηση, η προθυμία για δουλειά και παραπάνω 

προσπάθεια, το ομαδικό πνεύμα η ηθική ακεραιότητα, η επικοινωνία, ο επαγγελματισμός, 

η προσαρμοστικότητα/ευελιξία, η στοχοθεσία και η συναισθηματική νοημοσύνη. Όσον 

αφορά τις δεξιότητες που πιστεύουν οι επιχειρήσεις ότι διαθέτουν οι νέοι, δηλώνουν ότι 

είναι τα ακαδημαϊκά προσόντα, η διάθεση για μάθηση, η ηθική ακεραιότητα, η τεχνική 

κατάρτιση, η προθυμία για δουλειά και παραπάνω προσπάθεια, η 

προσαρμοστικότητα/ευελιξία και το ομαδικό πνεύμα. 

Ένα μεγάλο πρόβλημα της απασχολησιμότητας και της ανεργίας είναι η διαφορά 

απόψεων ανάμεσα στους απόφοιτους και τις επιχειρήσεις σχετικά με τις δεξιότητες 

που απαιτούνται από την αγορά εργασίας. Ο Clark (2013) περιγράφει με πολύ απλά 

λόγια τη διαφορά απόψεων σχετικά με τις δεξιότητες (skill gap), ως τη διαφορά μεταξύ 

των δεξιοτήτων που απαιτούνται για μία θέση εργασίας και εκείνες τις δεξιότητες που 

κατέχονται από έναν υποψήφιο εργαζόμενο. Το πρόβλημα της διαφοράς απόψεων 

αποφοίτων και επιχειρήσεων σχετικά με τις δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά 

εργασίας διαπιστώνεται, και από άλλα ερευνητικά δεδομένα. Συγκεκριμένα, στην έρευνα 

της McKinsey (2013), βρέθηκε ότι το 40% των εργοδοτών έδειξαν ότι υπάρχει ένα 

σημαντικό χάσμα δεξιοτήτων μεταξύ των νεοεισερχόμενων αποφοίτων στην αγορά 

εργασίας και των απαιτήσεων των εργοδοτών. Η έρευνα του ALBA (2013) επίσης 

διαπιστώνει το χάσμα δεξιοτήτων και αντιλήψεων όσον αφορά στις κρίσιμες ικανότητες 

και χαρακτηριστικά που απαιτεί η τωρινή αγορά εργασίας. Στην έρευνα της Manpower 

(2013), βρέθηκε ότι εργοδότες από 17 κράτη μέλη, κατά μέσο όρο πάνω από 25% 

αναφέρουν δυσκολίες στελέχωσης. Το 34% των εργοδοτών αυτών τις αποδίδει σε 

έλλειψη τεχνικών δεξιοτήτων, ενώ το 19% θεωρεί ότι οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν ούτε 

εργασιακές δεξιότητες.  

Ένα μεγάλο κομμάτι της παρούσας έρευνας, αφορά τη διερεύνηση του 

συγκεκριμένου χάσματος, προκειμένου να διαπιστωθούν οι έντονες διαφορές και να 

υπάρξει σύγκλιση μεταξύ αποφοίτων και επιχειρήσεων για να ενισχυθεί η 

απασχολησιμότητα των αποφοίτων ΑΕΙ. Συγκρίνοντας τις δεξιότητες που πιστεύουν οι 

νέοι ότι ζητούν οι επιχειρήσεις και τις δεξιότητες που δηλώνουν οι επιχειρήσεις ότι 

ζητούν από τους απόφοιτους, διαπιστώνεται ότι οι μεγαλύτερες διαφορές 

παρατηρούνται στην ικανότητα της συναισθηματικής νοημοσύνης, της ηθικής 

ακεραιότητας, της διάθεσης για μάθηση, της τεχνικής κατάρτισης. Οι ικανότητες αυτές 

φαίνεται ότι ζητούνται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις επιχειρήσεις, ενώ οι νέοι πιστεύουν 
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σε μικρότερο βαθμό ότι είναι αναγκαίες για την αγορά εργασίας. Επίσης, διαφορά 

παρατηρείται στις δεξιότητες όπως πειθώ κα ικανότητες πώλησης, και ηγετικές 

ικανότητες για τις οποίες οι απόφοιτοι πιστεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι ζητούνται από 

τις επιχειρήσεις, σε σχέση με τις δηλώσεις των εργοδοτών. Σύγκλιση ανάμεσα σε νέους 

και επιχειρήσεις φαίνεται να υπάρχει σε δεξιότητες όπως στοχοθεσία, 

προσαρμοστικότητα, επικοινωνία, προθυμία για δουλειά και παραπάνω προσπάθεια και 

τον επαγγελματισμό. 

Μέσα από την έρευνα επίσης, έγινε σύγκριση ανάμεσα στις ικανότητες που 

πιστεύουν οι απόφοιτοι ότι διαθέτουν και τις ικανότητες που πιστεύουν οι 

επιχειρήσεις ότι διαθέτουν ο νέοι. Στη σύγκριση αυτή φαίνονται μεγάλες διαφορές σε 

όλες τις ικανότητες ανάμεσα σε απόφοιτους και εργοδότες. Η μεγαλύτερη απόκλιση 

αφορούσε τις ικανότητες όπως η συναισθηματική νοημοσύνη, ο επαγγελματισμός, η 

στοχοθεσία, η πειθώ και ικανότητες πώλησης και οι ηγετικές ικανότητες, τις οποίες οι 

απόφοιτοι θεωρούν ότι διαθέτουν σε μεγάλο βαθμό, σε αντίθεση με τους εργοδότες οι 

οποίοι θεωρούν ότι αυτές οι ικανότητες λείπουν από τους νέους απόφοιτους. Ουσιαστική 

σύγκλιση ανάμεσα σε απόφοιτους και εργοδότες υπάρχει μόνο ως προς τα ακαδημαϊκά 

προσόντα των αποφοίτων. 

Τέλος, διερευνώντας το χάσμα μεταξύ των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

και επιχειρήσεων, έγινε σύγκριση ανάμεσα στις δεξιότητες που πιστεύουν ότι 

διαθέτουν οι νέοι και τις δεξιότητες που ζητούν οι επιχειρήσεις. Ενώ φαίνεται ότι οι 

επιχειρήσεις αναζητούν την πειθώ και ικανότητες πώλησης, καθώς και τη 

δημιουργικότητα, οι νέοι πιστεύουν ότι διαθέτουν σε πολύ μικρότερο βαθμό τις 

συγκεκριμένες ικανότητες. Αξιοσημείωτο είναι, ότι ικανότητες όπως ακαδημαϊκά 

προσόντα, ευρυμάθεια και ηγετικές ικανότητες δεν τυγχάνουν μεγάλου ενδιαφέροντος 

από τις επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην άποψη των επιχειρήσεων οι 

οποίες δηλώνουν ότι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν όταν προσπαθούν να 

προσλάβουν νέους είναι η έλλειψη σωστών δεξιοτήτων.  

Το ζήτημα της απασχολησιμότητας των νέων και της γεφύρωσης του χάσματος 

ανάμεσα στους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων εξαρτάται 

σε μεγάλο βαθμό από τη συνεργασία των εργοδοτών με τα πανεπιστήμια. Αυτό 

διαπιστώθηκε και από την έρευνα της McKinsey (2013) η οποία κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι υπάρχει πρόβλημα με τα εκπαιδευτικά συστήματα που αποτυγχάνουν να 

παράγουν μελλοντικούς εργαζόμενους με τις δεξιότητες που απαιτούνται από τους 

σημερινούς εργοδότες - πόσο μάλλον εκείνες του αύριο. Σύμφωνα όμως με την ίδια 
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έρευνα, οι εργοδότες που επιλέγουν το ταλέντο που επιθυμούν, αποτελούν το 31% των 

επιχειρήσεων που πήραν μέρος και η επιτυχία τους οφείλεται στην τακτική επαφή τους με 

τους φορείς εκπαίδευσης, προσφέροντάς τους χρόνο, δεξιότητες και χρήματα. Οι 

περισσότερες επιχειρήσεις (44%) που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι ελάχιστα 

ασχολούνται με τους φορείς εκπαίδευσης, ενώ οι υπόλοιπες (22%) χαρακτήρισαν 

αναποτελεσματική την επαφή τους.  

Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα, δήλωσαν ότι 

συνεργάζονται με τα πανεπιστήμια συμμετέχοντας στις Ημέρες Καριέρας που 

διοργανώνονται από τα Γραφεία Διασύνδεσης, προσφέρουν πρακτική άσκηση σε 

φοιτητές, συμμετέχουν σε Ημερίδες και σεμινάρια που διοργανώνει το Γραφείο 

Διασύνδεσης ΑΠΘ και γενικά απευθύνονται στα Γραφεία Σταδιοδρομίας όταν αναζητούν 

προσωπικό. Τέλος, οι εργοδότες πιστεύουν ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να προσφέρουν 

προγράμματα πρακτικής άσκησης και να δημιουργούν προγράμματα σπουδών με βάση 

τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, προκειμένου να ενισχύσουν την απασχολησιμότητα των 

φοιτητών τους. Σύμφωνα όμως με το άρθρο των Kochan et al. (2012) μεγάλο ρόλο πρέπει 

να παίξουν οι επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει να αναλάβουν την κατάρτιση των 

εργαζομένων έτσι ώστε να μειωθεί το middle-skill gap, καθώς δεν υπάρχει κρατική 

επιχορήγηση. 

Οι απόφοιτοι από την άλλη πλευρά αναγνωρίζουν, ότι το πανεπιστήμιο τους δίνει 

τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δεξιότητες που αναζητά η αγορά εργασίας, μέσα από 

τις ακαδημαϊκές εργασίες που εκπονούν, από προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, από 

το πρόγραμμα σπουδών φοίτησης, την πρακτική άσκηση που εκπονούν στα πλαίσια των 

σπουδών τους, τη συμμετοχή τους σε συνέδρια και την εθελοντική εργασία. Επιπλέον, οι 

απόφοιτοι του ΑΠΘ πιστεύουν ότι έχουν λάβει βοήθεια από το Γραφείο Διασύνδεσης του 

ΑΠΘ κατά την αναζήτηση εργασίας και συγκεκριμένα, τους έχει βοηθήσει να έρθουν σε 

επαφή με εργοδότες μέσα από τις Ημέρες Καριέρας, να συντάξουν βιογραφικό σημείωμα 

και συνοδευτική επιστολή, να αναζητήσουν θέσεις εργασίας χρησιμοποιώντας τις σωστές 

τεχνικές, να συμμετέχουν σε σεμινάρια κατάρτισης, να αποκτήσουν δεξιότητες 

συνέντευξης και να βρουν θέση εργασία στην Ελλάδα.  
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6.2 Περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 
 

Ο βασικός περιορισμός της παρούσας έρευνας ήταν η δυσκολία συγκέντρωσης του 

απαιτούμενου δείγματος, τόσο από τους απόφοιτους, όσο και από τις επιχειρήσεις. 

Πολλοί απόφοιτοι δεν απάντησαν στο ερωτηματολόγιο παρόλο που δόθηκε και επιπλέον 

χρόνος από αυτόν που είχε τεθεί αρχικά. Ο αριθμός των επιχειρήσεων θα ήταν ιδανικό να 

ήταν μεγαλύτερος, αλλά παρόλη την επιπλέον επικοινωνία με τους υπεύθυνους για 

υπενθύμιση συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό. Τέλος, 

θα μπορούσαν να εξετασθούν επιπλέον παράγοντες, καθώς και ο βαθμός επιρροής των 

παραγόντων στην απασχολησιμότητας των νέων, αλλά δεν κρίθηκε απαραίτητο για την 

έκταση και τις ανάγκες της διπλωματικής εργασίας. 

Μέσα από την παρούσα εργασία δίνεται το έναυσμα, ώστε να εξετασθεί περαιτέρω 

το θέμα της απασχολησιμότητας των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θα 

μπορούσε να γίνει μία έρευνα που θα περιλαμβάνει αποφοίτους απ’ όλα τα τμήματα 

φοίτησης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ελλάδας, καθώς και επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα σε διαφορετικούς κλάδους απασχόλησης. Έτσι, 

θα υπήρχε η δυνατότητα να εξετασθεί το θέμα της απασχολησιμότητας σύμφωνα με το 

τμήμα αποφοίτησης και τον κλάδο απασχόλησης των επιχειρήσεων. Επίσης, θα ήταν 

καλό να εξετασθεί πιο αναλυτικά η παρούσα εργασιακή κατάσταση των αποφοίτων και  

να συγκριθούν τα αποτελέσματα της έρευνας, ανάλογα με τις συνθήκες εργασίας ή 

ανεργίας τους. Τέλος, πολύ ενδιαφέρον θα είχε να διερευνηθεί ο τρόπος αναγνώρισης & 

αξιολόγησης των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας των αποφοίτων, από την πλευρά των 

εργοδοτών. 

6.3 Προτάσεις ενίσχυσης απασχολησιμότητας 
 

Όπως διαπιστώνεται από τα παραπάνω, είναι αναγκαία η συνεργασία των 

πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις, προκειμένου να ενισχύσουν την απασχολησιμότητα 

των νέων. Πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι ο ρόλος του Πανεπιστήμιου δεν είναι να 

προσφέρει σπουδές επαγγελματικής κατάρτισης προσαρμοσμένης αποκλειστικά στις 

ανάγκες της αγοράς εργασίας. Σκοπός των πανεπιστημιακών σπουδών είναι διαμόρφωση 

υπεύθυνων ανθρώπων με επιστημονική κοινωνική, πολιτισμική και πολιτική συνείδηση 

και να παρέχει τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για 

επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.  Ένας τέτοιος επιστήμονας είναι σε θέση 
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να ανταποκριθεί στις όποιες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και να είναι αρκετά 

ευέλικτος ώστε να προσαρμόζεται στις συνεχείς αλλαγές και εξελίξεις. Σε συνδυασμό με 

επιπλέον προγράμματα κατάρτισης, συμβουλευτικής στήριξης, εμπειρίες κινητικότητας 

και πρακτική άσκηση, ένας νέος απόφοιτος ενισχύει την απασχολησιμότητά του και 

διεκδικεί με δυναμισμό θέσεις εργασίας. Αυτό που πρέπει να επιτευχθεί στα 

πανεπιστήμια είναι ο συνδυασμός της προσφοράς την γνώσης με ταυτόχρονη ανάπτυξη 

της επαγγελματικής συμπεριφοράς και προσωπικότητας το οποίο πρέπει να ξεκινάει από 

το πρώτο έτος σπουδών. Τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων βέβαια δεν είναι 

δυνατό να ικανοποιούν όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων, εργοδοτών και της αγοράς 

εργασίας γενικότερα. Είναι φυσικό και αναμενόμενο ότι οι απαιτήσεις της αγοράς 

εργασίας αλλάζουν κι έτσι αλλάζουν οι απαιτήσεις των εργοδοτών. Δεν είναι δυνατό, 

αλλά ούτε και επιθυμητό τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων να 

μεταβάλλονται ώστε να ανταποκρίνονται σε αυτές. Η συνεργασία εργοδοτών μιας 

περιοχής ή ενός κλάδου με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα επιβάλλεται για το σχεδιασμό 

και τη χρηματοδότηση κοινών δράσεων, την κατάρτιση των φοιτητών/αποφοίτων και την 

απασχόλησή τους (Kochan et al, 2012). Επομένως, η συνεργασία πανεπιστημίων και 

εταιριών μπορούν να ενισχύσουν και να εξελίξουν την απασχολησιμότητα των νέων 

αποφοίτων. 

  Η θεσμοθέτηση της πρακτικής άσκησης σε όλα τα Τμήματα των Πανεπιστημίων 

θα ενισχύσει σημαντικά  την απασχολησιμότητα των αποφοίτων ΑΕΙ. Ήδη στα 

πανεπιστήμια λειτουργούν τα Γραφεία Πρακτικής άσκησης. Επιπλέον, χρειάζεται η 

ενίσχυση των δομών απασχόλησης μέσα στα πανεπιστήμια (όπως είναι τα Γραφεία 

Διασύνδεσης), τα οποία θα αποτελέσουν το σύνδεσμο του πανεπιστημίου με την αγορά 

εργασίας στα πλαίσια συνεργασίας. Όσον αφορά την κατάρτιση, ήδη τα ιδρύματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν δημιουργήσεις τις Δομές Δια βίου μάθησης που 

διοργανώνουν προγράμματα κατάρτισης για διάφορες ειδικότητες και απόφοιτους. 

Σημαντική πρέπει να είναι η συμβολή των πανεπιστημίων στην ενίσχυση της καινοτομίας 

και επιχειρηματικότητας. Στα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν δημιουργηθεί δομές 

επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στα πλαίσια της χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ και 

πάρα πολλοί φοιτητές συμμετέχουν σε διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας και 

προσπαθούν να υλοποιήσουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες με τη βοήθεια των 

Γραφείων Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Τα τελευταία 4 χρόνια, τα  Γραφεία 

Διασύνδεσης, Πρακτικής άσκησης και Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας των 
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Πανεπιστημίων, λειτουργούν με το συντονισμό των ΔΑΣΤΑ (Δομές Απασχόλησης & 

Σταδιοδρομίας) με στόχο την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων. 

Πέρα από τη συμβολή των πανεπιστημίων και τη συνεργασία τους με τις 

επιχειρήσεις, υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες που θα ενισχύσουν την απασχολησιμότητα 

των αποφοίτων. Η συνεργασία κυβερνήσεων, κοινωνικών εταίρων, πανεπιστημίων, 

σχολείων, τοπικών αρχών αλλά και των ατόμων είναι απαραίτητη προκειμένου να 

δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες που θα οδηγήσουν στην ενίσχυση της 

απασχολησιμότητας. Η υγιής οικονομία είναι πολύ σημαντική, αφού θα βοηθήσει στη 

μείωση της ανεργίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Επίσης, οι καλά οργανωμένες 

κρατικές δομές εκπαίδευσης, κατάρτισης και εύρεσης εργασίας, συμβάλλουν στην ομαλή 

ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας. Η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας μέσω 

πρακτικής άσκησης ή «μαθητείας» σε επιχειρήσεις βοηθά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που 

σχετίζονται άμεσα με την εργασία. Προς την κατεύθυνση αυτή απαραίτητη είναι η 

συμβολή των επιχειρήσεων ώστε να χρηματοδοτούν ένα μέρος της πρακτικής άσκησης 

ως αμειβόμενη εργασία. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις πρέπει να συνεργαστούν με κρατικούς 

και τοπικούς φορείς του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται. Τέλος, η ανάγκη για 

προγράμματα κατάρτισης προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας είναι 

πολύ σημαντική για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας. 

Επιτακτική όμως είναι η ανάγκη το κάθε άτομο ξεχωριστά, να συνειδητοποιήσει ότι 

το πτυχίο και το περιεχόμενο σπουδών, του δίνουν τη δυνατότητα να διεκδικήσει μία 

θέση εργασίας. Η πρωτοβουλία ανάπτυξης δεξιοτήτων από την πλευρά του ατόμου κατά 

τη διάρκεια των σπουδών και η σωστή παρουσίασή αυτών στους εργοδότες, αποτελούν 

απαραίτητα στοιχεία για την απασχολησιμότητα των ατόμων. Η ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων μπορεί να επιτευχθεί με τη συμμετοχή των φοιτητών σε προγράμματα 

πρακτικής άσκησης, προγράμματα εθελοντισμού, συμμετοχή σε ομάδες, συνέδρια, 

σεμινάρια, προγράμματα ανταλλαγών κ.α.. Όπως αναφέρει και ο Harvey (2001) 

απασχολησιμότητα είναι η τάση του ατόμου να επιδείξει χαρακτηριστικά και 

συμπεριφορές που οι εργοδότες περιμένουν ότι θα είναι σημαντικά για την 

αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων στο μέλλον. Όλα αυτά βέβαια, 

προϋποθέτουν την θέσπιση στόχων από τους απόφοιτους και το σωστό προσανατολισμό 

στην επίτευξη των στόχων. Επίσης, αναγκαία είναι η πεποίθηση εύρεσης εργασίας αλλά 

και οι σωστές τεχνικές αναζήτησης εργασίας από την πλευρά του ατόμου προκειμένου να 

αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, 

σημαντική είναι η βοήθεια που μπορεί να λάβει από τα Γραφεία Διασύνδεσης των 
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πανεπιστημίων, σχετικά με τη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος, την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων συνέντευξης, την ανάπτυξη τεχνικών αναζήτησης εργασίας, την ενίσχυση 

αυτογνωσίας και τη διαδικασία λήψης απόφασης. 
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Παράρτημα Πινάκων 

Πίνακας 5.1: Απασχολησιμότητα αποφοίτων 
 

Απασχολησιμότητα Καθόλου 

Σε κάποιο 

βαθμό Μέτρια 

Σε 

μεγάλο 

βαθμό 

Σε πολύ 

μεγάλο 

βαθμό Σύνολο 

Προοπτικές 6 22 69 67 14 178 

Ποσοστό %  3,40% 12,40% 38,80% 37,60% 7,90% 100% 

Αξίες Οργανισμού 4 20 39 92 23 178 

Ποσοστό %  2,20% 11,20% 21,90% 51,70% 12,90% 100% 

Σχετική Δουλειά 2 12 22 77 65 178 

Ποσοστό %  1,10% 6,70% 12,40% 43,30% 36,50% 100% 

Δουλειά Εύκολα 36 58 60 22 2 178 

Ποσοστό %  20,20% 32,60% 33,70% 12,40% 1,10% 100% 

Επαγ. Δεξιότητες 20 42 64 41 11 178 

Ποσοστό %  11,20% 23,60% 36% 23% 6,20% 100% 

Αλλαγή Περιοχής 8 31 28 57 54 178 

Ποσοστό %  4,50% 17,40% 15,70% 32% 30,30% 100% 

Περιζήτητος 19 32 73 50 4 178 

Ποσοστό %  10,70% 18% 41% 28,10% 2,20% 100% 

Ταιριάζω σε Οργαν. 2 26 55 80 15 178 

Ποσοστό %  1,10% 14,60% 30,90% 44,90% 8,40% 100% 

Μη Απαραίτητη 

Εμπειρία 45 59 36 27 11 178 

Ποσοστό %  25,30% 33,10% 20,20% 15,20% 6,20% 100% 

Επαγ. Δίκτυα 12 47 58 49 12 178 

Ποσοστό %  6,70% 26,40% 32,60% 27,50% 6,70% 100% 

Καλή Δουλειά 45 50 61 16 6 178 

Ποσοστό %  25,30% 28,10% 34,30% 9% 3,40% 100% 
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Πίνακας 5.2.1a  Χρόνος επαγγελματικής εμπειρίας εργαζομένων 

Χρόνος Εργασίας Συχνότητα 

Ποσοστό 

% 

Έως 6 μήνες 15 20,30% 

7 μήνες – 1 χρόνος 5 6,80% 

1 - 2 χρόνια 11 14,90% 

2 - 4 χρόνια 17 23,00% 

4 χρόνια και άνω 26 35,10% 

Σύνολο 74 100% 

 

Πίνακας 5.2.1b Αριθμός οργανισμών/επιχειρήσεων απασχόλησης 
εργαζομένων 

Αριθμός 

Οργανισμών/Επιχειρήσεων  

Εργαζομένων 

Συχνότητα Ποσοστό 

% 

1 17 23% 

2 με 4 37 50% 

5 με 6 16 21,60% 

7 με 8 4 5,40% 

Σύνολο 74 100% 

Ευκαιρίες 9 30 38 68 33 178 

Ποσοστό %  5,10% 16,90% 21,30% 38,20% 18,50% 100% 

Ενεργή Αναζήτηση 21 20 38 58 41 178 

Ποσοστό %  11,80% 11,20% 21,30% 32,60% 23% 100% 

Εκτός Ελλάδας 28 40 29 40 41 178 

Ποσοστό %  15,70% 22,50% 16,30% 22,50% 23% 100% 

Ανταγ. 

Πλεονέκτημα 25 41 63 37 12 178 

Ποσοστό %  14% 23% 35,40% 20,80% 6,70% 100% 

Δεξιότητες 4 16 45 78 35 178 

Ποσοστό %  2,20% 9% 25,30% 43,80% 19,70% 100% 
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Πίνακας 5.2.1c Αριθμός ανέργων που έχουν εργαστεί στο παρελθόν 
 

Εργασία στο 

Παρελθόν Συχνότητα 

Ποσοστό 

% 

Ναι 75 72,10% 

Όχι 29 27,90% 

Σύνολο 104 100% 

 
 

Πίνακας 5.2.1d Χρόνος εργασίας ανέργων με εργασία στο παρελθόν 
Χρόνος Εργασίας στο 

Παρελθόν 

Συχνότητα Ποσοστό 

% 

έως 6 μήνες 23 30,70% 

7 μήνες - 1 χρόνο 17 22,70% 

2- 3 χρόνια 8 10,70% 

4-5 χρόνια 7 9,30% 

5 και άνω 20 26,70% 

Σύνολο 75 100% 

 

Πίνακας 5.2.1e Αριθμός οργανισμών/επιχειρήσεων απασχόλησης 
ανέργων 

 
Αριθμός 

Οργανισμών/Επιχειρήσεων  

Συχνότητα Ποσοστό % 

1 34 45,30% 

2 με 4 31 41,30% 

5 με 6 8 10,70% 

7 με 8 2 2,70% 

Σύνολο 75 100% 
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5.2.2 Τρόποι αναζήτησης εργασίας-Ένταση αναζήτηση εργασίας 

Πίνακας 5.2.2a Ένταση αναζήτησης εργασίας 
 

 

Πίνακας 5.2.3a Πεποίθηση εύρεσης εργασίας 

Ένταση Αναζήτησης Καθόλου 

Σε κάποιο 

βαθμό Μέτρια 

Σε μεγάλο 

βαθμό 

Σε πολύ 

μεγάλο βαθμό Σύνολο 

Βάζετε Αγγελία 83 18 9 6 4 120 

Ποσοστό % 69,20% 15% 7,50% 5% 3,30% 100% 

Προηγούμενοι Εργοδότες 19 32 33 24 12 120 

Ποσοστό % 15,80% 26,70% 27,50% 20% 10% 100% 

Εργοδότες - Τηλέφωνο 23 18 33 22 24 120 

Ποσοστό % 19,20% 15% 27,50% 18,30% 20% 100% 

Εργοδότες - Βιογραφικό 26 18 26 28 22 120 

Ποσοστό % 21,70% 15% 21,70% 23,30% 18,30% 100% 

Αγγελίες 12 13 23 37 35 120 

 Ποσοστό %  10% 10,80% 19,20% 30,80% 29,20% 100% 

Δραστηριότητες 12 11 25 45 27 120 

Ποσοστό % 10% 9,20% 20,80% 37,50% 22,50% 100% 

Ιστοσελίδες Eταιριών 6 13 27 39 35 120 

Ποσοστό % 5% 10,80% 22,50% 32,50% 29,20% 100% 

Φίλοι 3 9 28 47 33 120 

Ποσοστό % 2,50% 7,50% 23,30% 39,20% 27,50% 100% 

Αιτήσεις 10 8 21 43 38 120 

Ποσοστό % 8,30% 6,70% 17,50% 35,80% 31,70% 100% 

Ιστοσελίδες Social Media 11 9 18 44 38 120 

Ποσοστό % 9,20% 7,50% 15% 36,70% 31,70% 100% 

Πεποίθηση 

Εύρεσης 

Εργασίας Καθόλου 

Σε κάποιο 

βαθμό Μέτρια 

Σε 

μεγάλο 

βαθμό 

Σε πολύ 

μεγάλο 

βαθμό Σύνολο 

Συνέντευξη 3 17 59 31 10 120 
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Ποσοστό % 2,50% 14,20% 49,20% 25,80% 8,30% 100% 

Linkedin 7 22 39 43 9 120 

Ποσοστό % 5,80% 18,30% 32,50% 35,80% 7,50% 100% 

Λίστα Δεξιοτήτων 0 11 36 61 12 120 

Ποσοστό % 0% 9,20% 30% 50,80% 10% 100% 

Αίτηση & 

Βιογραφικό 0 1 21 78 20 120 

Ποσοστό % 0% 0,80% 17,60% 65% 16,70% 100% 
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Πίνακας 5.2.4a Προσανατολισμός στην επίτευξη εύρεσης εργασίας 

Προσανατολισμός 

στην Επίτευξη Καθόλου 

Σε κάποιο 

βαθμό Μέτρια 

Σε 

μεγάλο 

βαθμό 

Σε πολύ 

μεγάλο βαθμό Σύνολο 

Ιδανική Καριέρα 

Χρόνια 13 26 49 22 10 120 

Ποσοστό % 10,80% 21,70% 40,80% 18,30% 8,30%  100% 

Ιδανική Καριέρα 

Όλη τη Ζωή 30 34 37 11 8 120 

Ποσοστό % 25% 28,30% 30,80% 9,20% 6,70% 100% 

Κοινωνικό Status 6 24 41 36 13 120 

Ποσοστό % 5% 20% 34,20% 30% 10,80% 100% 

Ισχυρός 3 14 32 47 24 120 

Ποσοστό % 2,50% 11,70% 26,70% 39,20% 20% 100% 

Συνεργάζομαι 3 3 37 56 21 120 

Ποσοστό % 2,50% 2,50% 30,80% 46,70% 17,50% 100% 

Ποικιλία Θέσεων 5 4 22 53 36 120 

Ποσοστό % 4,20% 3,30% 18,30% 44,20% 30% 100% 

Επιτυχημένος 2 6 22 54 36 120 

Ποσοστό % 1,70% 5% 18,30% 45% 30% 100% 

Οικονομική 

Επιτυχία 1 4 20 63 32 120 

Ποσοστό % 0,80% 3,30% 16,70% 52,50% 26,70% 100% 

Τεχνικές 

Ικανότητες 1 4 10 62 43 120 

Ποσοστό % 0,80% 3,30% 8,30% 51,70% 35,80% 100% 

Θετικό Αντίκτυπο 0 2 9 54 55 120 

Ποσοστό % 0% 1,70% 7,50% 45% 45,80% 100% 

Μαθαίνω 0 1 7 42 70 120 

Ποσοστό % 0% 0,80% 5,80% 35% 58,30% 100% 

Ενδιαφέρουσα 0 1 3 47 69 120 
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Πίνακας 5.2.5a Υποστηρικτικό πλαίσιο 
 

Εργασία 

Ποσοστό % 0% 0,80% 2,50% 39,20% 57,50% 100% 

Υποστηρικτικό 

Πλαίσιο Καθόλου 

Σε 

κάποιο 

βαθμό Μέτρια 

Σε 

μεγάλο 

βαθμό 

Σε πολύ 

μεγάλο 

βαθμό 

Δεν  

χρησιμοποί

ησε Σύνολο 

ΟΑΕΔ 28 20 17 6 1 48 120 

Ποσοστό % 23,30% 16,70% 14,20% 5% 0,80% 40% 100% 

Εταιρίες 

Επιλογής 

Προσωπικού 11 21 9 3 0 76 120 

Ποσοστό % 9,20% 17,50% 7,50% 2,50% 0% 63,30% 100% 

Γραφείο 

Διασύνδεσης 5 5 16 30 13 51 120 

Ποσοστό % 4,20% 4,20% 13,30% 25% 10,80% 42,50% 100% 

Voucher 18 18 6 6 4 68 120 

Ποσοστό % 15% 15% 5% 5% 3,30% 56,70% 100% 

Πρακτική 

Άσκηση 8 16 10 25 17 44 120 

Ποσοστό % 6,70% 13,30% 8,30% 20,80% 14,20% 36,70% 100% 
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Πίνακας 5.2.5b Συχνότητα χρήσης υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις 
 
 
 

 

 

Υπηρεσίες 

 

Καθόλου 

Σε κάποιο 

βαθμό 

Μέτρια Σε 

μεγάλο 

βαθμό 

Σε πολύ 

μεγάλο 

βαθμό 

Σύνολο 

Σύμβουλοι 12 6 9 2 0 29 

Ποσοστό % 41,4% 20,7% 31,0% 6,9% 0,0% 100,0% 

Γραφ. Eργασίας 12 10 4 3 0 29 

Ποσοστό % 41,4 34,5 13,8 10,30% 0% 100% 

ΟΑΕΔ 9 7 10 3 0 29 

Ποσοστό % 31% 24,10% 34,50% 10,30% 0% 100% 

Εφημερίδες 17 1 5 6 0 29 

Ποσοστό % 58,60% 3,40% 17,20% 20,70% 0% 100% 

Κοιν. Δικτύωση 3 3 12 11 0 29 

Ποσοστό % 10,30% 10,30% 41,40% 37,90% 0% 100% 

Ιστ. Εταιρίας 3 7 7 12 0 29 

Ποσοστό % 10,30% 24,10% 24,10% 41,40% 0% 100% 

Ιστοσελίδες 3 5 5 16 0 29 

Ποσοστό % 10,30% 17,20% 17,20% 55,20% 0% 100% 

Γραφ.Σταδιοδρομίας 3 2 8 16 0 29 

Ποσοστό % 10,30% 6,90% 27,60% 55,20% 0% 100% 
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Πίνακας 5.2.5c Αποτελεσματικότητα χρήσης υπηρεσιών από τις 
επιχειρήσεις 

 
 

 

Αποτελεσματικότητα Καθόλου 

Σε 

κάποιο 

Βαθμό Μέτρια 

Σε 

μεγάλο 

βαθμό 

Σε πολύ 

μεγάλο 

βαθμό Σύνολο 

Συμβούλους 6 8 8 7 0 29 

Ποσοστό % 20,70% 27,60% 27,60% 24,10% 0% 100% 

Γραφεία Εργασίας 7 10 8 4 0 29 

Ποσοστό % 24,10% 34,50% 27,60% 13,80% 0% 100% 

Ιστοσελίδες 3 6 6 14 0 29 

Ποσοστό % 10,30% 20,70% 20,70% 48,30% 0% 100% 

Κοινωνική Δικτύωση 1 6 10 12 0 29 

Ποσοστό % 3,40% 20,70% 34,50% 41,40% 0% 100% 

ΟΑΕΔ 14 7 8 0 0 29 

Ποσοστό % 48,30% 24,10% 27,60% 0% 0% 100% 

Γραφεία 

Σταδιοδρομίας 2 5 11 11 0 29 

Ποσοστό % 6,90% 17,20% 37,90% 37,90% 0% 100% 

Εφημερίδες 14 5 6 4 0 29 

Ποσοστό % 48,30% 17,20% 20,70% 13,80% 0% 100% 

Ιστοσελίδες Εταιρίας 4 4 9 12 0 29 

Ποσοστό % 13,80% 13,80% 31% 41,40% 0% 100% 
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Πίνακας 5.2.6a Εμπόδια στην εύρεση εργασίας (απόφοιτοι) 

Εμπόδια στην Εύρεση 

Εργασίας 

Καθόλου Σε κάποιο 

βαθμό 

Μέτρια Σε μεγάλο 

βαθμό 

Σε πολύ 

μεγάλο 

βαθμό 

Σύνολο 

Κατάρτιση Δια Βίου 

Εκπαίδευση 

23 23 48 20 6 120 

Ποσοστό % 19,20% 19,20% 40% 16,70% 5% 100% 

Γραφεία Σταδιοδρομίας 18 25 45 22 10 120 

Ποσοστό % 15% 20,80% 37,50% 18,30% 8,30% 100% 

Ανεπαρκής Κατάρτιση 20 23 42 31 4 120 

Ποσοστό % 16,70% 19,20% 35% 25,80% 3,30% 100% 

Ιδιωτικοί Φορείς 19 24 40 23 14 120 

Ποσοστό % 15,80% 20% 33,30% 19,20% 11,70% 100 

Πληροφόρηση 20 26 36 28 10 120 

Ποσοστό % 16,70% 21,70% 30% 23,30% 8,30% 100% 

Ασάφεια 13 22 32 36 17 120 

Ποσοστό % 10,80% 18,30% 26,70% 30% 14,20% 100% 

Έλλειψη Εμπιστοσύνης 10 18 30 38 24 120 

Ποσοστό % 8,30% 15% 25% 31,70% 20% 100% 

Απαιτήσεις 9 21 24 39 27 120 

Ποσοστό % 7,50% 17,50% 20% 32,50% 22,50% 100% 

ΟΑΕΔ – Κρατικοί 

Φορείς 

9 14 26 41 30 120 

Ποσοστό % 7,50% 11,70% 21,70% 34,20% 25% 100% 

Χαμηλές Απολαβές 5 16 26 38 35 120 

Ποσοστό % 4,20% 13,30% 21,70% 31,70% 29,20% 100% 

Οικονομική Κρίση 0 4 15 40 61 120 

Ποσοστό % 0% 3,30% 12,50% 33,30% 50,80% 100% 

Πάγωμα Προσλήψεων 1 1 7 46 65 120 

Ποσοστό % 0,80% 0,80% 5,80% 38,30% 54,20% 100% 
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Πίνακας 5.2.6b Εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις 

Εμπόδια Καθόλου 

Σε κάποιο 

βαθμό Μέτρια 

Σε μεγάλο 

βαθμό 

Σε πολύ 

μεγάλο βαθμό Σύνολο 

Αλλαγές Οικονομικού & 

Νομικού Πλαισίου 
2 14 10 3 0 

29 

Ποσοστό % 6,90% 48,30% 34,50% 10,30% 0% 100% 

Εμπιστοσύνη 3 9 14 3 0 29 

Ποσοστό % 10,30% 31% 48,30% 10,30% 0% 100% 

Ιδιωτικοί Φορείς 3 10 12 4 0 29 

Ποσοστό % 10,30% 34,50% 41,40% 13,80% 0% 100% 

Υψηλές Απαιτήσεις 

Προσόντων 
1 8 14 6 0 

29 

Ποσοστό % 3,40% 27,60% 48,30% 20,70% 0% 100% 

Γραφεία Σταδιοδρομίας 2 10 8 9 0 29 

Ποσοστό % 6,90% 34,50% 27,60% 31% 0% 100% 

Έλλειψη Πληροφόρησης 1 9 9 10 0 29 

Ποσοστό % 3,40% 31% 31% 34,50% 0% 100% 

Περιορισμένες 

Δυνατότητες Δια βίου 
3 7 8 11 0 

29 

Ποσοστό % 10,30% 24,10% 27,60% 37,90% 0% 100% 

Κρατικοί Φορείς 1 6 9 13 0 29 

Ποσοστό % 3,40% 20,70% 31% 44,80% 0% 100% 

Χαμηλές Οικονομικές 

Απολαβές 
0 4 10 15 0 

29 

Ποσοστό % 0% 13,80% 34,50% 51,70% 0% 100% 

Ανεπαρκής Κατάρτιση 1 4 9 14 1 29 

Ποσοστό % 3,40% 13,80% 31% 48,30% 3,40% 100% 

Οικονομική Κρίση 1 3 6 19 0 29 

Ποσοστό % 3,40% 10,30% 20,70% 65,50% 0% 100% 

Πάγωμα Προσλήψεων 1 3 5 20 0 29 

Ποσοστό % 3,40% 10,30% 17,20% 69% 0% 100% 
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Πίνακας 5.2.7a Δεξιότητες που πιστεύουν οι απόφοιτοι ότι ζητούν οι 
επιχειρήσεις 

Δεξιότητες 

Επιχειρήσεων 

Καθόλου Σε 

κάποιο 

βαθμό 

Μέτρια Σε 

μεγάλο 

βαθμό 

Σε πολύ 

μεγάλο 

βαθμό 

Σύνολο 

Προσαρμοστικότητα 0 9 12 87 70 178 

Ποσοστό % 0,0% 5,1% 6,7% 48,9% 39,3% 100% 

Διεθ.Προσανατολισμός 5 21 58 63 31 178 

Ποσοστό % 2,8% 11,8% 32,6% 35,4% 17,4% 100% 

Στοχοθεσία 0 6 23 88 61 178 

Ποσοστό % 0,0% 3,4% 12,9% 49,4% 34,3% 100% 

Επαγγελματισμός 0 7 17 73 81 178 

Ποσοστό % 0,0% 3,9% 9,6% 41,0% 45,5% 100% 

Προθυμία 0 2 10 47 119 178 

Ποσοστό % 0,0% 1,1% 5,6% 26,4% 66,9% 100% 

Διαχείριση Αλλαγών 1 11 44 80 42 178 

Ποσοστό % 0,6% 6,2% 24,7% 44,9% 23,6% 100% 

Δημιουργικότητα 4 19 45 60 50 178 

Ποσοστό % 2,2% 10,7% 25,3% 33,7% 28,1% 100% 

Ηγετικές Ικανότητες 9 28 65 56 20 178 

Ποσοστό % 5,1% 15,7% 36,5% 31,5% 11,2% 100% 

Τεχνική Κατάρτιση 3 12 34 79 50 178 

Ποσοστό % 1,7% 6,7% 19,1% 44,4% 28,1% 100% 

Ακαδημαϊκά 

Προσόντα 

8 29 60 53 28 178 

Ποσοστό % 4,5% 16,3% 33,7% 29,8% 15,7% 100% 

Ηθική Ακεραιότητα 15 30 47 46 40 178 

Ποσοστό % 8,4% 16,9% 26,4% 25,8% 22,5% 100% 

Αυτοκινητοποίηση 5 23 51 64 35 178 

Ποσοστό % 2,8% 12,9% 28,7% 36,0% 19,7% 100% 

Πρωτοβουλία 9 15 52 72 30 178 

Ποσοστό % 5,1% 8,4% 29,2% 40,4% 16,9% 100% 
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Αυτογνωσία 15 32 46 59 26 178 

Ποσοστό % 8,4% 18,0% 25,8% 33,1% 14,6% 100% 

Ευρυμάθεια 17 37 37 52 35 178 

Ποσοστό % 9,6% 20,8% 20,8% 29,2% 19,7% 100% 

Διάθεση για Μάθηση 5 16 32 72 53 178 

Ποσοστό % 2,8% 9,0% 18,0% 40,4% 29,8% 100% 

Επικοινωνία 1 6 17 65 89 178 

Ποσοστό % 0,6% 3,4% 9,6% 36,5% 50,0% 100% 

Πειθώ 0 10 18 61 89 178 

Ποσοστό % 0,0% 5,6% 10,1% 34,3% 50,0% 100% 

Συν/κη Νοημοσύνη 22 37 50 44 25 178 

Ποσοστό % 12,4% 20,8% 28,1% 24,7% 14,0% 100% 

Ομαδικό Πνεύμα 3 11 26 83 55 178 

Ποσοστό % 1,7% 6,2% 14,6% 46,6% 30,9% 100% 
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Πίνακας 5.2.7b Δεξιότητες που πιστεύουν ότι διαθέτουν οι 
απόφοιτοι 

 

Δεξιότητες 

Επιχειρήσεων Καθόλου 

Σε 

κάποιο 

βαθμό Μέτρια 

Σε 

μεγάλο 

βαθμό 

Σε 

πολύ 

μεγάλο 

βαθμό Σύνολο 

Προσαρμοστικότητα 0 1 26 102 49 178 

Ποσοστό % 0,0% 0,6% 14,6% 57,3% 27,5% 100% 

Διεθνής 

Προσανατολισμός 16 18 52 46 46 178 

Ποσοστό % 9,0% 10,1% 29,2% 25,8% 25,8% 100% 

Στοχοθεσία 0 3 25 91 59 178 

Ποσοστό % 0,0% 1,7% 14,0% 51,1% 33,1% 100% 

Επαγγελματισμός 0 0 9 81 88 178 

Ποσοστό % 0,0% 0,0% 5,1% 45,5% 49,4% 100% 

Προθυμία 0 0 6 70 102 178 

Ποσοστό % 0,0% 0,0% 3,4% 39,3% 57,3% 100% 

Διαχείριση 

Αλλαγών 0 4 51 83 40 178 

Ποσοστό % 0,0% 2,2% 28,7% 46,6% 22,5% 100% 

Δημιουργικότητα 2 21 49 66 40 178 

Ποσοστό % 1,1% 11,8% 27,5% 37,1% 22,5% 100% 

Ηγετικές Ικανότητες 5 29 51 65 28 178 

Ποσοστό % 2,8% 16,3% 28,7% 36,5% 15,7% 100% 

Τεχνική Κατάρτιση 4 17 66 66 25 178 

Ποσοστό % 2,2% 9,6% 37,1% 37,1% 14,0% 100% 

Ακαδημαϊκά 

Προσόντα 0 9 42 81 46 178 

Ποσοστό % 0,0% 5,1% 23,6% 45,5% 25,8% 100% 

Ηθική Ακεραιότητα 0 1 10 52 115 178 

Ποσοστό % 0,0% 0,6% 5,6% 29,2% 64,6% 100% 
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Αυτοκινητοποίηση 0 5 38 76 59 178 

Ποσοστό % 0,0% 2,8% 21,3% 42,7% 33,1% 100% 

Πρωτοβουλία 1 10 43 83 41 178 

Ποσοστό % 0,6% 5,6% 24,2% 46,6% 23,0% 100% 

Αυτογνωσία 0 9 28 90 51 178 

Ποσοστό % 0,0% 5,1% 15,7% 50,6% 28,7% 100% 

Ευρυμάθεια 0 4 42 86 46 178 

Ποσοστό % 0,0% 2,2% 23,6% 48,3% 25,8% 100% 

Διάθεση για 

Μάθηση 0 0 5 47 126 178 

Ποσοστό % 0,0% 0,0% 2,8% 26,4% 70,8% 100% 

Επικοινωνία 4 7 19 75 73 178 

Ποσοστό % 2,2% 3,9% 10,7% 42,1% 41,0% 100% 

Πειθώ 10 33 60 54 21 178 

Ποσοστό % 5,6% 18,5% 33,7% 30,3% 11,8% 100% 

Συναισθηματική 

Νοημοσύνη 2 10 33 84 49 178 

Ποσοστό % 1,1% 5,6% 18,5% 47,2% 27,5% 100% 

Ομαδικό Πνεύμα 2 5 22 72 77 178 

Ποσοστό % 1,1% 2,8% 12,4% 40,4% 43,3% 100% 
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Πίνακας 5.2.7c  Τρόπος απόκτησης δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια των 
σπουδών 

 
Τρόποι Απόκτησης Δεξιοτήτων Συχνότητα Ποσοστό 

% 

Ποσοστό επί 

του συνόλου 

Erasmus Placement 1 0,10% 0,60% 

Προγράμματα Ανταλλαγών μέσω 

Φοιτητικών Οργανισμών 

4 0,60% 2,30% 

Ανταποδοτικές Υποτροφίες 9 1,30% 5,10% 

Internship 11 1,60% 6,30% 

Πρόγραμμα Voucher 21 3,10% 11,90% 

Erasmus Studies 23 3,40% 13,10% 

Πρακτική Άσκηση Τμήματος ΕΣΠΑ 42 6,20% 23,90% 

Υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση Τμήματος 51 7,50% 29,00% 

Εθελοντική Εργασία 77 11,40% 43,80% 

Συμμετοχή σε Συνέδρια 79 11,70% 44,90% 

Πρόγραμμα Σπουδών Φοίτησης 111 16,40% 63,10% 

Προηγούμενη Επαγγελματική Εμπειρία 122 18,00% 69,30% 

Ακαδημαϊκές Εργασίες 126 18,60% 71,60% 

Σύνολο 677 100,00% 384,70% 
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Πίνακας 5.2.7d Δεξιότητες που αναζητούν οι επιχειρήσεις 
 

Δεξιότητες 

Επιχειρήσεων 

Καθόλου Σε κάποιο 

βαθμό 

Μέτρια Σε μεγάλο 

βαθμό 

Σε πολύ 

μεγάλο 

βαθμό 

Σύνολο 

Προσαρμοστικότητα 0 2 2 24 1 29 

Ποσοστό % 0,0% 6,9% 6,9% 82,8% 3,4% 100,0% 

Διεθνής 

Προσανατολισμός 

2 4 9 14 0 29 

Ποσοστό % 6,9% 13,8% 31,0% 48,3% 0,0% 100,0% 

Στοχοθεσία 0 0 5 23 1 29 

Ποσοστό % 0,0% 0,0% 17,2% 79,3% 3,4% 100,0% 

Επαγγελματισμός 0 0 4 24 1 29 

Ποσοστό % 0,0% 0,0% 13,8% 82,8% 3,4% 100,0% 

Προθυμία 0 0 1 27 1 29 

Ποσοστό % 0,0% 0,0% 3,4% 93,1% 3,4% 100,0% 

Διαχείριση 

Αλλαγών 

0 1 11 17 0 29 

Ποσοστό % 0,0% 3,4% 37,9% 58,6% 0,0% 100,0% 

Δημιουργικότητα 0 3 6 19 1 29 

Ποσοστό % 0,0% 10,3% 20,7% 65,5% 3,4% 100,0% 

Ηγετικές Ικανότητες 1 8 13 7 0 29 

Ποσοστό % 3,4% 27,6% 44,8% 24,1% 0,0% 100,0% 

Τεχνική Κατάρτιση 0 2 11 16 0 29 

Ποσοστό % 0,0% 6,9% 37,9% 55,2% 0,0% 100,0% 

Ακαδημαϊκά 

Προσόντα 

1 3 9 16 0 29 

Ποσοστό % 3,4% 10,3% 31,0% 55,2% 0,0% 100,0% 

Ηθική Ακεραιότητα 0 0 3 26 0 29 

Ποσοστό % 0,0% 0,0% 10,3% 89,7% 0,0% 100,0% 

Αυτοκινητοποίηση 0 2 6 21 0 29 

Ποσοστό % 0,0% 6,9% 20,7% 72,4% 0,0% 100,0% 
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Πρωτοβουλία 0 1 8 20 0 29 

Ποσοστό % 0,0% 3,4% 27,6% 69,0% 0,0% 100,0% 

Αυτογνωσία 0 1 8 20 0 29 

Ποσοστό % 0,0% 3,4% 27,6% 69,0% 0,0% 100,0% 

Ευρυμάθεια 1 2 10 16 0 29 

Ποσοστό % 3,4% 6,9% 34,5% 55,2% 0,0% 100,0% 

Διάθεση για 

Μάθηση 

0 0 1 28 0 29 

Ποσοστό % 0,0% 0,0% 3,4% 96,6% 0,0% 100,0% 

Επικοινωνία 0 1 2 25 1 29 

Ποσοστό % 0,0% 3,4% 6,9% 86,2% 3,4% 100,0% 

Πειθώ 3 2 6 17 1 29 

Ποσοστό % 10,3% 6,9% 20,7% 58,6% 3,4% 100,0% 

Συναισθηματική 

Νοημοσύνη 

0 3 3 22 1 29 

Ποσοστό % 0,0% 10,3% 10,3% 75,9% 3,4% 100,0% 

Ομαδικό Πνεύμα 0 0 3 26 0 29 

Ποσοστό % 0,0% 0,0% 10,3% 89,7% 0,0% 100,0% 
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Πίνακας 5.2.7e Δεξιότητες που πιστεύουν οι επιχειρήσεις ότι 
διαθέτουν οι απόφοιτοι 

 
Δεξιότητες 

Επιχειρήσεων 

Καθόλου Σε κάποιο 

βαθμό 

Μέτρια Σε μεγάλο 

βαθμό 

Σε πολύ 

μεγάλο 

βαθμό 

Σύνολο 

Προσαρμοστικότητα 0 8 10 11 0 29 

Ποσοστό % 0,0% 27,6% 34,5% 37,9% 0,0% 100,0% 

Διεθνής 

Προσανατολισμός 

2 10 12 5 0 29 

Ποσοστό % 6,9% 34,5% 41,4% 17,2% 0,0% 100,0% 

Στοχοθεσία 0 7 21 1 0 29 

Ποσοστό % 0,0% 24,1% 72,4% 3,4% 0,0% 100,0% 

Επαγγελματισμός 2 9 14 4 0 29 

Ποσοστό % 6,9% 31,0% 48,3% 13,8% 0,0% 100,0% 

Προθυμία 1 6 11 11 0 29 

Ποσοστό % 3,4% 20,7% 37,9% 37,9% 0,0% 100,0% 

Διαχείριση 

Αλλαγών 

1 13 12 3 0 29 

Ποσοστό % 3,4% 44,8% 41,4% 10,3% 0,0% 100,0% 

Δημιουργικότητα 1 8 14 6 0 29 

Ποσοστό % 3,4% 27,6% 48,3% 20,7% 0,0% 100,0% 

Ηγετικές Ικανότητες 2 18 7 2 0 29 

Ποσοστό % 6,9% 62,1% 24,1% 6,9% 0,0% 100,0% 

Τεχνική Κατάρτιση 2 5 10 12 0 29 

Ποσοστό % 6,9% 17,2% 34,5% 41,4% 0,0% 100,0% 

Ακαδημαϊκά 

Προσόντα 

1 2 4 22 0 29 

Ποσοστό % 3,4% 6,9% 13,8% 75,9% 0,0% 100,0% 

Ηθική Ακεραιότητα 0 2 13 14 0 29 

Ποσοστό % 0,0% 6,9% 44,8% 48,3% 0,0% 100,0% 

Αυτοκινητοποίηση 1 6 18 4 0 29 
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Ποσοστό % 3,4% 20,7% 62,1% 13,8% 0,0% 100,0% 

Πρωτοβουλία 0 12 13 4 0 29 

Ποσοστό % 0,0% 41,4% 44,8% 13,8% 0,0% 100,0% 

Αυτογνωσία 0 12 14 3 0 29 

Ποσοστό % 0,0% 41,4% 48,3% 10,3% 0,0% 100,0% 

Ευρυμάθεια 0 10 16 3 0 29 

Ποσοστό % 0,0% 34,5% 55,2% 10,3% 0,0% 100,0% 

Διάθεση για 

Μάθηση 

0 4 11 14 0 29 

Ποσοστό % 0,0% 13,8% 37,9% 48,3% 0,0% 100,0% 

Επικοινωνία 0 1 20 8 0 29 

Ποσοστό % 0,0% 3,4% 69,0% 27,6% 0,0% 100,0% 

Πειθώ 4 9 15 1 0 29 

Ποσοστό % 13,8% 31,0% 51,7% 3,4% 0,0% 100,0% 

Συναισθηματική 

Νοημοσύνη 

0 7 18 4 0 29 

Ποσοστό % 0,0% 24,1% 62,1% 13,8% 0,0% 100,0% 

Ομαδικό Πνεύμα 0 3 16 10 0 29 

Ποσοστό % 0,0% 10,3% 55,2% 34,5% 0,0% 100,0% 
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Πίνακας 5.2.7f Δεξιότητες θεωρούν οι απόφοιτοι ότι αναζητούν οι 
επιχειρήσεις # Δεξιότητες που αναζητούν οι επιχειρήσεις 

 
Δεξιότητες  Απόφοιτοι Επιχειρήσεις 

Προσαρμοστικότητα 88,20% 86,20% 

Διεθνής 

Προσανατολισμός 52,80% 48,30% 

Στοχοθεσία 83,70% 82,70% 

Επαγγελματισμός 86,50% 86,20% 

Προθυμία 93,30% 96,50% 

Διαχείριση Αλλαγών 68,50% 58,60% 

Δημιουργικότητα 61,80% 68,90% 

Ηγετικές Ικανότητες 42,70% 24,10% 

Τεχνική Κατάρτιση 72,50% 55,20% 

Ακαδημαϊκά Προσόντα 45,50% 55,20% 

Ηθική Ακεραιότητα 48,30% 89,70% 

Αυτοκινητοποίηση 55,70% 72,40% 

Πρωτοβουλία 57,30% 69,00% 

Αυτογνωσία 47,70% 69,00% 

Ευρυμάθεια 48,90% 55,20% 

Διάθεση για Μάθηση 70,20% 96,60% 

Επικοινωνία 86,50% 89,60% 

Πειθώ 84,30% 62,00% 

Συναισθηματική 

Νοημοσύνη 38,70% 79,30% 

Ομαδικό Πνεύμα 77,50% 89,70% 
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Πίνακας 5.2.7g Δεξιότητες που πιστεύουν ότι διαθέτουν οι νέοι  # 
δεξιότητες που πιστεύουν οι επιχειρήσεις ότι διαθέτουν οι νέοι 

 
Δεξιότητες  Επιχειρήσεις Απόφοιτοι 

Προσαρμοστικότητα 37,90% 84,80% 

Διεθνής 

Προσανατολισμός 17,20% 51,60% 

Στοχοθεσία 3,40% 84,20% 

Επαγγελματισμός 13,80% 94,90% 

Προθυμία 37,90% 96,60% 

Διαχείριση Αλλαγών 10,30% 69,10% 

Δημιουργικότητα 20,70% 59,60% 

Ηγετικές Ικανότητες 6,90% 52,20% 

Τεχνική Κατάρτιση 41,40% 51,10% 

Ακαδημαϊκά Προσόντα 75,90% 71,30% 

Ηθική Ακεραιότητα 48,30% 93,80% 

Αυτοκινητοποίηση 13,80% 75,80% 

Πρωτοβουλία 13,80% 69,60% 

Αυτογνωσία 10,30% 79,30% 

Ευρυμάθεια 10,30% 74,10% 

Διάθεση για Μάθηση 48,30% 97,20% 

Επικοινωνία 27,60% 83,10% 

Πειθώ 3,40% 42,10% 

Συναισθηματική 

Νοημοσύνη 13,80% 74,70% 

Ομαδικό Πνεύμα 34,50% 83,70% 
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Πίνακας 5.2.7h Δεξιότητες που πιστεύουν ότι διαθέτουν οι νέοι # 
δεξιότητες που αναζητούν οι επιχειρήσεις 

 
Δεξιότητες Απόφοιτοι Επιχειρήσεις 

Προσαρμοστικότητα 84,80% 86,20% 

Διεθνής Προσανατολισμός 51,60% 48,30% 

Στοχοθεσία 84,20% 82,70% 

Επαγγελματισμός 94,90% 86,20% 

Προθυμία 96,60% 96,50% 

Διαχείριση Αλλαγών 69,10% 58,60% 

Δημιουργικότητα 59,60% 68,90% 

Ηγετικές Ικανότητες 52,20% 24,10% 

Τεχνική Κατάρτιση 51,10% 55,20% 

Ακαδημαϊκά Προσόντα 71,30% 55,20% 

Ηθική Ακεραιότητα 93,80% 89,70% 

Αυτοκινητοποίηση 75,80% 72,40% 

Πρωτοβουλία 69,60% 69,00% 

Αυτογνωσία 79,30% 69,00% 

Ευρυμάθεια 74,10% 55,20% 

Διάθεση για Μάθηση 97,20% 96,60% 

Επικοινωνία 83,10% 89,60% 

Πειθώ 42,10% 62,00% 

Συναισθηματική 

Νοημοσύνη 74,70% 79,30% 

Ομαδικό Πνεύμα 83,70% 89,70% 
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Πίνακας 5.2.7i Προκλήσεις-Δυσκολίες στην Πρόσληψη αποφοίτων 
(από επιχειρήσεις) 

 
Προκλήσεις - 

Δυσκολίες στην 

Πρόσληψη 

Καθόλο

 

Σε 

κάποιο 

βαθμό 

Μέτρια Σε 

μεγάλο 

βαθμό 

Σε πολύ 

μεγάλο 

βαθμό 

Σύνολο 

Φήμη Εργοδότη 10 7 8 4 0 29 

Ποσοστό % 34,50% 24,10% 27,60% 13,80% 0% 100% 

Ικανοποιητικός Μισθός 5 5 10 9 0 29 

Ποσοστό % 17,20% 17,20% 34,50% 31% 0% 100% 

Εργασιακή Εμπειρία 0 6 13 9 1 29 

Ποσοστό % 0,0% 20,70% 44,80% 31% 3,40% 100% 

Πρόγραμμα 

Εκπαίδευσης 

6 6 6 11 0 29 

Ποσοστό % 20,70% 20,70% 20,70% 37,90% 0% 100% 

Έλλειψη Πόρων 4 1 9 15 0 29 

Ποσοστό % 13,80% 3,40% 31% 51,70% 0,0% 100% 

Έλλειψη Σωστών 

Δεξιοτήτων 

1 3 8 16 1 29 

Ποσοστό % 3,40% 10,30% 27,60% 55,20% 3,40% 100% 
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Πίνακας 5.2.8.a Συνεργασία επιχειρήσεων με πανεπιστήμια 
 

Συνεργασία με 

Πανεπιστήμια 

Καθόλου Σε 

κάποιο 

βαθμό 

Μέτρια Σε 

μεγάλο 

βαθμό 

Σε 

πολύ 

μεγάλο 

βαθμό 

Σύνολο 

Διαμόρφωση 

Προγ/των 

13 8 5 3 0 29 

Ποσοστό % 44,80% 27,60% 17,20% 10,30% 0% 100,0% 

Έρευνες 4 7 8 10 0 29 

Ποσοστό % 13,80% 24,10% 27,60% 34,50% 0% 100% 

Γραφεία 

Σταδιοδρομίας 

1 8 7 13 0 29 

Ποσοστό % 3,40% 27,60% 24,10% 44,80% 0% 100% 

Ημερίδες 4 3 8 14 0 29 

Ποσοστό % 13,80% 10,30% 27,60% 48,30% 0% 100% 

Πρακτική Άσκηση 5 1 6 17 0 29 

Ποσοστό % 17,20% 3,40% 20,70% 58,60% 0% 100% 

Ημέρες Καριέρας 2 3 3 21 0 29 

Ποσοστό % 6,90% 10,30% 10,30% 72,40% 0% 100% 

 

Πίνακας 5.2.9.a Παράγοντες ενίσχυσης απασχολησιμότητας από τα 
πανεπιστήμια 

Ενίσχυση 

Απασχολησιμότητας Συχνότητα Ποσοστό % 

Ποσοστό επί 

του συνόλου 

Πρόγραμμα Σχετικό 27 32,10% 93,10% 

Πρακτική Φοιτητών 27 32,10% 93,10% 

Πρακτική exchange 16 19% 55,20% 

Θέσεις Πρακτικής 14 16,70% 48,30% 

Σύνολο 84 100% 289,70% 
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Πίνακας 5.2.9b Συμβολή Γραφείου Διασύνδεσης ΑΠΘ στην 
απασχολησιμότητα των αποφοίτων 

 
 

Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ 
Συχνότητες 

Ποσοστό 

% 

Ποσοστό επί 

του συνόλου 

Πρακτική Εξωτερικό 4 0,82% 2,3% 

Έναρξη Επιχείρησης 5 1,0% 2,8% 

Θέση Εξωτερικό 7 1,4% 4,0% 

Πρόγραμμα Ανταλλαγής 9 1,9% 5,1% 

Πρακτική Ελλάδα 12 2,5% 6,8% 

Εθελοντική Εργασία 12 2,5% 6,8% 

Θέση Ελλάδα 39 8,1% 22,2% 

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων 

Συνέντευξης 
45 9,3% 25,6% 

Σεμινάριο Κατάρτισης 52 10,8% 29,5% 

Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας 61 12,6% 34,7% 

Βιογραφικό 95 19,7% 54,0% 

Ημέρες Καριέρας 142 29,4% 80,7% 

Σύνολο 483 100,0% 274,4% 
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