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Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ. 

 

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αποτελεί τμήμα 

της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Δ.Π.Θ.. Πρωταρχικός σκοπός του 

ήταν να αποτελέσει κέντρο πληροφόρησης των φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου 

μας, φιλοδοξώντας να γίνει συνδετικός κρίκος μεταξύ της Πανεπιστημιακής και Παραγωγικής 

Κοινότητας. Πιο συγκεκριμένα, το Γραφείο Διασύνδεσης σήμερα  

 Ενημερώνει τους φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου μας για τις 

διαθέσιμες θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης σε εταιρείες του ευρύτερου 

Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό. 

 Παρέχει πληροφόρηση σχετικά με μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών 

ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων. 

 Ενημερώνει για τις διαθέσιμες υποτροφίες και κληροδοτήματα στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό. 

 Συμβάλλει στην ενημέρωση σχετικά με προγράμματα κινητικότητας. 

 Πληροφορεί για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων και συνεδρίων. 

 Παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, 

μέσω συμβούλων σταδιοδρομίας. 

 Παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης σε θέματα σύνταξης βιογραφικού σημειώματος. 

 Διοργανώνει ημερίδες και σεμινάρια εκπαιδευτικού και επαγγελματικού 

ενδιαφέροντος καθώς και ημέρες σταδιοδρομίας.  

 Διενεργεί μελέτες απορρόφησης για την ένταξη των αποφοίτων του στην αγορά 

εργασίας.  

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο του Γραφείου 

Διασύνδεσης career.duth.gr. 

Ως προϊστάμενος της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ., θα ήθελα 

να ευχαριστήσω θερμά τους συνεργάτες του Γραφείου Διασύνδεσης για την άρτια 

συνεργασία στη διεξαγωγή της παρούσας μελέτης και τους αποφοίτους του Δ.Π.Θ για τον 

πολύτιμο χρόνο που αφιέρωσαν στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.  

Δημήτρης Τσιτσής,   

Προϊστάμενος Δ.Α.ΣΤΑ. Δ.Π.Θ.  

http://career.duth.gr/portal/
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 Εισαγωγή 

 

Ως συνδετικός κρίκος της Πανεπιστημιακής κοινότητας και της αγοράς εργασίας, το 

Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην προσπάθειά του για 

συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει στους φοιτητές και αποφοίτους του 

Πανεπιστημίου, διεξήγαγε μελέτη απορρόφησης από την αγορά εργασίας των ατόμων που 

αποφοίτησαν από το Δ.Π.Θ. τα έτη 2009, 2010 και 2011, με πρωταρχικό σκοπό την εκτίμηση 

του βαθμού απασχόλησης των αποφοίτων για κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου.  

Μέσω της παρούσας μελέτης απορρόφησης διερευνάται η επαγγελματική πορεία 

και εξέλιξη των αποφοίτων, εκτιμάται το χρονικό διάστημα από  την αποφοίτησή τους έως 

την εύρεση της πρώτης τους εργασίας, καταγράφεται το αντικείμενο εργασίας τους σήμερα 

αλλά και ο συσχετισμός του με το αντικείμενο σπουδών τους, εκτιμάται το ποσοστό ανεργίας 

των αποφοίτων ανά Τμήμα και προσδιορίζεται το επίπεδο ικανοποίησής τους από τη 

φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ. Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτών, δίνει στο Γραφείο 

Διασύνδεσης  τη δυνατότητα παρακολούθησης και καταγραφής των αναγκών των 

αποφοίτων του Ιδρύματος, επιδιώκοντας τη διαρκή υποστήριξή τους για την ένταξη στην 

αγορά εργασίας. 

Η έρευνα διενεργείται εφτά έως εννιά χρόνια μετά την ολοκλήρωση των 

προπτυχιακών σπουδών των αποφοίτων ελπίζοντας σε ένα πρώτο καταστάλαγμα της 

επαγγελματικής τους πορείας, διαπερνώντας παράγοντες που παρεμποδίζουν την άμεση 

έναρξη της επαγγελματικής δραστηριότητας των νέων, όπως για παράδειγμα μεταπτυχιακές 

σπουδές, στρατιωτικές υποχρεώσεις κ.α. Η αποτύπωση της γνώμης των αποφοίτων μετά την 

είσοδό τους στην αγορά εργασίας κρίνεται κρίσιμη για την ποιότητα των προσφερόμενων 

ακαδημαϊκών υπηρεσιών του Δ.Π.Θ. και βασικό στοιχείο ανάδρασης για τη συνεχή βελτίωση 

των προγραμμάτων σπουδών με στόχο την άριστη ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις της 

αγοράς εργασίας και άλλων παραγωγικών φορέων της κοινωνίας μας.  

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων οι απόφοιτοι που συμμετείχαν στο δείγμα της 

μελέτης απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με: 

 γενικά στοιχεία  

 στοιχεία επικοινωνίας 

 φύλο 

 τόπος διαμονής 
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 εκπαίδευση  

 Τμήμα αποφοίτησης του Δ.Π.Θ. 

 έτος αποφοίτησης  

 ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης 

 βαθμός ικανοποίησης των αποφοίτων από το πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό 

προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική υποστήριξη του 

εκάστοτε Τμήματος αποφοίτησης 

 απορρόφηση από την αγορά εργασίας 

  χρόνος αναμονής για την είσοδο στην αγορά εργασίας 

 αντιστοιχία αντικειμένου σπουδών και αντικειμένου πρώτης απασχόλησης 

 τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση 

 συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών 

 τομέας απασχόλησης  

 αντικείμενο απασχόλησης 

 βαθμός ικανοποίησης από τη σημερινή απασχόληση όσον αφορά το αίσθημα 

ασφάλειας και σταθερότητας, τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης, την 

ανταπόκριση στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες και 

τέλος τις οικονομικές απολαβές 

 επίπεδο ανεργίας – αεργίας  

 χρονικό διάστημα ανεργίας  

 λόγοι ανεργίας 

 ενέργειες για την εύρεση απασχόλησης  

 επιθυμία εύρεσης εργασίας στο εξωτερικό 

 πιθανές αιτίες αποχής από την αγορά εργασίας 

 πληροφορίες για το Γραφείο Διασύνδεσης 

 γνώση και χρήση των υπηρεσιών του Γ.Δ. 

Βάσει των παραπάνω στοιχείων  επιχειρείται η εξαγωγή συμπερασμάτων και η απάντηση 

ερωτημάτων σχετικά με:     

 την επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων σήμερα 

 την αμεσότητα απορρόφησής τους από την αγορά εργασίας 

 το επίπεδο ικανοποίησής τους από τη φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ιδιαιτερότητες και οι επιμέρους συνθήκες που σχετίζονται με 

το Τμήμα αποφοίτησης, το αντικείμενο σπουδών και τον επαγγελματικό χώρο που συνδέεται 

με τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών, επιφέρουν μεγάλη ανομοιογένεια στον πληθυσμό όσον 
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αφορά την επαγγελματική αποκατάσταση. Για το λόγο αυτό, τα ευρήματα της παρούσας 

έρευνας παρουσιάζονται για το σύνολο των αποφοίτων του Δ.Π.Θ. τα έτη 2009, 2010 & 2011 

αλλά και επιμέρους, για κάθε ένα από τα δεκαοχτώ Τμήματα του Πανεπιστημίου: 

1. Αγροτικής Ανάπτυξης 

2. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

3. Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

4. Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 

5. Ελληνικής Φιλολογίας 

6. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

7. Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία 

8. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

9. Ιατρικής 

10. Ιστορίας και Εθνολογίας 

11. Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης 

12. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

13. Μηχανικών Περιβάλλοντος 

14. Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 

15. Νομικής 

16. Οικονομικών Επιστημών 

17. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

18. Πολιτικών Μηχανικών 

 

Στη συνέχεια, ακολουθεί η περιγραφή της μεθοδολογίας για τη διεξαγωγή της  έρευνας, 

η παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν το σύνολο του δείγματος των αποφοίτων 

του Δ.Π.Θ. τα έτη 2009, 2010 & 2011, η περιγραφή των ευρημάτων για κάθε επιμέρους Τμήμα 

και, τέλος, η εξαγωγή συμπερασμάτων.  

Στο Παράρτημα Ι της μελέτης παρατίθενται συγκεντρωτικοί πίνακες με τα σημαντικότερα 

σημεία της μελέτης, που επιτρέπουν την αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων μεταξύ των 

διαφόρων Τμημάτων του Δ.Π.Θ., ενώ στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθεται το ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήθηκε από την ομάδα συνεντευκτών για τη συλλογή των δεδομένων μέσω 

τηλεφωνικών συνεντεύξεων. 
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Μεθοδολογία της έρευνας 

 

Στην παρούσα ενότητα γίνεται περιγραφή των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν κατά 

τη διενέργεια της έρευνας. Η μελέτη αφορά τους αποφοίτους  των δεκαοκτώ Τμημάτων του 

Δ.Π.Θ. που αποφοίτησαν τα έτη 2009, 2010 και 2011, το πλήθος των οποίων ανέρχεται σε 

6.130 άτομα (πληθυσμός αναφοράς). Η άντληση των στοιχείων επικοινωνίας με τους 

αποφοίτους, έγινε μέσω δεδομένων  που διατηρούν οι Γραμματείες των Τμημάτων του 

Δ.Π.Θ. Με τη συγκέντρωση των δεδομένων για το σύνολο των αποφοίτων, διαμορφώθηκε το 

δειγματοληπτικό πλαίσιο της μελέτης ανά Τμήμα και έτος αποφοίτησης. 

Το μέγεθος του δείγματος καθορίστηκε με βάση το μέγεθος του πληθυσμού των 

αποφοίτων ανά Τμήμα. Για τα Τμήματα που είχαν περισσότερους από εκατό πενήντα 

αποφοίτους στο διάστημα αναφοράς καθορίστηκε δείγμα που ανέρχεται στο 30% του 

συνόλου των αποφοίτων τους ανά έτος, ενώ για τα Τμήματα με λιγότερους από εκατό 

πενήντα αποφοίτους  καθορίστηκε δείγμα το οποίο ανέρχεται στο 50%  του συνόλου των 

αποφοίτων ανά έτος. Εξαίρεση αποτελεί το Τμ. Νομικής για το οποίο καθορίστηκε δείγμα σε 

ποσοστό 10% επί του συνόλου των αποφοίτων του, λόγω του μεγάλου αριθμού των ατόμων 

που αποφοίτησαν από το εν λόγω Τμήμα τα έτη 2009 έως 2011. Βάση των παραπάνω 

υπολογισμών, το δείγμα της μελέτης αποτελείται από 1673 μέλη, δείγμα που ανέρχεται στο 

27,3% του πληθυσμού των αποφοίτων. Το ελάχιστο σφάλμα εκτίμησης ενός ποσοστού σε 

επίπεδο σημαντικότητας 95% στην παρούσα έρευνα είναι 2,4%. 

Στη συνέχεια, διενεργήθηκε απλή στρωματοποιημένη δειγματοληψία, επιλέγοντας ανά 

Τμήμα και έτος αποφοίτησης με χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών τα άτομα που 

συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα. Το πρόβλημα της μη ανταπόκρισης των αποφοίτων στην 

έρευνα αντιμετωπίστηκε με επανάληψη της δειγματοληψίας μέχρις ότου επιτευχθεί ο 

αριθμός συμπληρωμένων ερωτηματολογίων που αντιστοιχούσε στο προκαθορισμένο 

μέγεθος  δείγματος, γεγονός που επηρεάζει την αρχική τυχαιότητα του δείγματος.  

Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων που 

πραγματοποίησαν συνεργάτες του Γραφείου Διασύνδεσης στις εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστημίου συμπληρώνοντας ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για το 

σκοπό αυτό (βλ. Παράρτημα ΙΙ) αποτελούμενο από ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου. 

Επιπλέον, δημιουργήθηκε ηλεκτρονική φόρμα συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου η οποία 

στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη του δείγματος που αδυνατούσαν να 

απαντήσουν τηλεφωνικώς, είτε λόγω έλλειψης χρόνου, είτε λόγω απουσίας στο εξωτερικό.  
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Οι συνεντευκτές εκπαιδεύτηκαν κατάλληλα για τη διενέργεια των συνεντεύξεων με 

έμφαση στην αρχική προσέγγιση του αποφοίτου, την αμερόληπτη εκμαίευση των 

απαντήσεων και την ορθή χρήση της εφαρμογής συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. Οι 

τηλεφωνικές συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο του 

2017 έως τον Ιανουάριο του 2018. Κατόπιν, πραγματοποιήθηκε επεξεργασία των δεδομένων 

που συλλέχθηκαν από τα δεκαοχτώ Τμήματα του Δ.Π.Θ. με χρήση του στατιστικού πακέτου 

SPSS Statistics 20.  

Η μελέτη απορρόφησης των αποφοίτων αποτελεί ποιοτική έρευνα και οι μεταβλητές 

που εξετάζονται είναι κατηγορικές και διατακτικές. Συνεπώς, τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται σε ραβδογράμματα και πίνακες συχνοτήτων, ενώ πραγματοποιούνται 

επιπλέον έλεγχοι Χ2 για τον έλεγχο συσχέτισης μεταξύ ορισμένων ποιοτικών μεταβλητών, 

όπως για παράδειγμα του φύλου και της επαγγελματικής κατάστασης των αποφοίτων.  

Παρακάτω, γίνεται περιγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας για το σύνολο των 

αποφοίτων του Δ.Π.Θ. και στη συνέχεια παρατίθεται αναλυτικότερη περιγραφή για κάθε ένα 

από τα δεκαοχτώ Τμήματα του Πανεπιστημίου.
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1. Ανάλυση αποτελεσμάτων για το σύνολο των αποφοίτων  

Στην παρούσα ενότητα γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν 

από την επεξεργασία των δεδομένων για το σύνολο των αποφοίτων του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης. Παρουσιάζονται περιγραφικά στατιστικά για τις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου χρησιμοποιώντας κυρίως πίνακες συχνοτήτων και ραβδογράμματα. 

Αρχικά παρατίθενται ορισμένα γενικά στοιχεία, όπως το έτος αποφοίτησης και ο τόπος 

διαμονής των αποφοίτων σήμερα, ενώ  στη συνέχεια τα αποτελέσματα για την 

επαγγελματική κατάσταση, την εύρεση της πρώτης εργασίας καθώς και  τα ευρήματα για 

τους απασχολούμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους ανέργους και τους μη ενεργούς 

επαγγελματικά (άεργους). 

1.1 Γενικά στοιχεία 

  Το μέγεθος του δείγματος ορίστηκε αναλογικά ως προς το πλήθος των αποφοίτων 

ανά Τμήμα, όπως περιεγράφηκε στη μεθοδολογία της έρευνας. Το σύνολο του πληθυσμού 

ανέρχεται στους 6130 αποφοίτους τα έτη 2009, 2010 και 2011, ενώ το σύνολο του δείγματος 

στα 1673 μέλη που αντιστοιχεί στο 27,3% του συνολικού πληθυσμού. Στον παρακάτω πίνακα 

συνοψίζεται η κατανομή του δείγματος ανά Σχολή και Τμήμα του Δ.Π.Θ. (Πίνακας 1, Γράφημα 

1).  Παρατηρούμε ότι το Τμ. Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού συμμετέχει στο 

δείγμα με το μεγαλύτερο ποσοστό (10,5%), ενώ με το μικρότερο ποσοστό (2,9%) συμμετέχει 

το Τμ. Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. 

Πίνακας 1: Κατανομή αποφοίτων ανά Σχολή και Τμήμα του Δ.Π.Θ. 

Σχολή Τμήμα 
Μέγεθος 

Πληθυσμού 
Μέγεθος 

δείγματος 

Ποσοστό 
επί του 

δείγματος 

Πολυτεχνική 
 

22,7% 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 203 61 3,6% 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών 

279 83 5% 

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 167 50 3% 

Μηχανικών Περιβάλλοντος 123 62 3,7% 

Πολιτικών Μηχανικών 410 123 7,4% 

Επιστημών 
Υγείας 

8,6% 

Ιατρικής 268 80 4,8% 

Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 214 64 3,8% 
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Σχολή Τμήμα 
Μέγεθος 

Πληθυσμού 
Μέγεθος 

δείγματος 

Ποσοστό 
επί του 

δείγματος 

Επιστημών 
Αγωγής 

16,2% 

Επιστημών της Εκπαίδευσης στην 
Προσχολική Ηλικία 

401 120 7,2% 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 503 150 9% 

Κοινωνικών, 
Πολιτικών & 
Οικονομικών 
Επιστημών 

12,8% 

Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής 
Επιστήμης 

335 100 6% 

Οικονομικών Επιστημών 378 113 6,8% 

Κλασικών & 
Ανθρωπιστικών 

Επιστημών 

15,1% 

Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού 
Παρευξείνιων Χωρών 

267 80 4,8% 

Ελληνικής Φιλολογίας 258 77 4,6% 

Ιστορίας και Εθνολογίας 319 95 5,7% 

Επιστημών 
Γεωπονίας & 
Δασολογίας  

7,3% 

Αγροτικής Ανάπτυξης 145 73 4,4% 

Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και 
Φυσικών Πόρων 

95 49 2,9% 

Επιστήμης 
Φυσικής 

Αγωγής & 
Αθλητισμού  

10,5% 

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 600 175 10,5% 

Νομικής 

7,1% 
Νομικής 1165 118 7,1% 

Σύνολο   6130 1673 27,3% 
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Γράφημα 1: Κατανομή αποφοίτων ανά Τμήμα του Δ.Π.Θ. 

 

Γράφημα 2: Φύλο αποφοίτων 

 

Όσον αφορά το φύλο των 

αποφοίτων το 37,2% (622 άτομα 

από τα 1673 του δείγματος) είναι 

άνδρες και το 62,8% (1051 

άτομα) είναι γυναίκες.  
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Γράφημα 3: Τόπος διαμονής των αποφοίτων σήμερα 

Η πλειοψηφία των αποφοίτων 

που συμμετείχαν στο δείγμα, σε 

ποσοστό 93,1%, κατοικεί στην 

Ελλάδα και μόλις το 6,9% 

κατοικεί στο εξωτερικό. Τα 

ποσοστά αυτά ενδεχομένως να 

μην ανταποκρίνονται πλήρως στο 

σύνολο του πληθυσμού των 

αποφοίτων, καθώς τα στοιχεία 

επικοινωνίας που δόθηκαν από 

τις Γραμματείες των Τμημάτων 

αφορούσαν ελληνικά κινητά και σταθερά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν οι απόφοιτοι 

κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Δ.Π.Θ., γεγονός που καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό 

όσων  διαμένουν σήμερα στο εξωτερικό ή έχουν αλλάξει προσωπικό αριθμό, πέραν 

ορισμένων εξαιρέσεων στις οποίες δόθηκε η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο 

τηλεφωνικός αριθμός  που χρησιμοποιούν σήμερα οι απόφοιτοι κατόπιν επικοινωνίας με 

συγγενικά τους πρόσωπα. 

 

1.2 Στοιχεία εκπαίδευσης 

 

Γράφημα 4: Έτος αποφοίτησης από το Δ.Π.Θ. 

Από τους αποφοίτους του 

δείγματος το 34,7% (580 άτομα) 

αποφοίτησαν το 2009, το 32,3% 

(540 άτομα) το 2010 και το 33,1% 

(553 άτομα) το 2011. 
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 Γράφημα 5: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη  

Στην ερώτηση σχετικά με το 

ανώτατο επίπεδο σπουδών που 

έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε 

εξέλιξη, το 54,8% των αποφοίτων 

δεν έχει προχωρήσει σε 

μεταπτυχιακές σπουδές, το 

37,6% έχει ολοκληρώσει ή 

παρακολουθεί κάποιο 

μεταπτυχιακό, ενώ μόλις ένας 

περίπου στους δέκα απόφοιτους 

έχει συνεχίσει για διδακτορικές ή 

μεταδιδακτορικές σπουδές. 

 

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων από τις 

σπουδές τους στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Οι απόφοιτοι ερωτήθηκαν για την 

ικανοποίησή τους από το πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές 

υποδομές αλλά και τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος φοίτησης.  Στην ενότητα αυτή, 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν το σύνολο των αποφοίτων του Δ.Π.Θ. που 

συμμετείχαν στο δείγμα, ενώ γίνεται αναφορά για κάθε επιμέρους Τμήμα στην ενότητα 7.  

Γράφημα 6: Ικανοποίηση από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος αποφοίτησης 

Στην ερώτηση σχετικά με το 

επίπεδο ικανοποίησής τους από 

το πρόγραμμα σπουδών του 

Τμήματός τους το 78,1% των 

αποφοίτων δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι, το 18,5% 

διατηρεί ουδέτερη άποψη και 

μόλις το 3,4% (57 άτομα από τα 

1673) δηλώνουν 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι.   



Απόφοιτοι του Δ.Π.Θ. τα έτη 2009, 2010 & 2011                                                     

16 

 
Γράφημα 7: Ικανοποίηση από το διδακτικό προσωπικό  του Τμήματος αποφοίτησης 

Όσον αφορά το διδακτικό 

προσωπικό του Τμήματος 

φοίτησης το 73,9% των 

αποφοίτων δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι, το 21,6% 

διατηρεί ουδέτερη στάση, ενώ το 

4,5% δηλώνουν δυσαρεστημένοι 

ή πολύ δυσαρεστημένοι. Στην  

ερώτηση αυτή οι απόφοιτοι 

απάντησαν για το σύνολο των 

καθηγητών και του λοιπού διδακτικού προσωπικού κάθε Τμήματος και όχι για μεμονωμένα 

άτομα.  

 

Γράφημα 8: Ικανοποίηση από τις λειτουργικές υποδομές  του Τμήματος αποφοίτησης 

Στην ερώτηση που αφορά το 

επίπεδο ικανοποίησης των 

αποφοίτων από τις λειτουργικές 

υποδομές, τις κτιριακές 

εγκαταστάσεις και τους χώρους 

διεξαγωγής των μαθημάτων και 

των εργαστηρίων,  το 33,4% (558 

άτομα) των αποφοίτων διατηρεί 

ουδέτερη στάση, το  43,3% (725 

άτομα) δηλώνει ευχαριστημένο ή 

πολύ ευχαριστημένο, ενώ το 

23,3% (390 άτομα) δηλώνει δυσαρεστημένο ή πολύ δυσαρεστημένο.  
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Γράφημα 9: Ικανοποίηση από τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης 

Όσον αφορά τη διοικητική 

υποστήριξη κάθε Τμήματος, την 

ικανοποίηση από τις γραμματείες 

και των υπόλοιπων διοικητικών 

υπηρεσιών του Τμήματος, οι 1076 

από του 1673 αποφοίτους του 

δείγματος (64,3%) δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι και οι  189 (11,3%) 

δηλώνουν δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι.  

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2) καταγράφεται συγκεντρωτικά ο μέσος όρος των 

απαντήσεων που έδωσαν οι απόφοιτοι  όσον αφορά το επίπεδο ικανοποίησής τους από το 

πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική 

υποστήριξη του Τμήματος φοίτησης, με βαθμολογία από το ένα έως το πέντε, όπου το ένα 

ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση 

«Πολύ ευχαριστημένος-η». 

 Μέση τιμή των 

απαντήσεων 

Τυπική απόκλιση 

Πρόγραμμα σπουδών 4,03 0,802 

Διδακτικό προσωπικό 3,96 0,839 

Λειτουργικές υποδομές 3,32 1,125 

Διοικητική υποστήριξη  3,73 1,005 

Πίνακας 2: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τη φοίτηση στο Δ.Π.Θ.  

Παρατηρούμε ότι το μικρότερο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων αφορά τις 

λειτουργικές υποδομές των Τμημάτων του Δ.Π.Θ. (μέση τιμή 3,32 με μέγιστη βαθμολογία το 

5), παρουσιάζοντας ωστόσο τη μεγαλύτερη διασπορά στις  απαντήσεις των αποφοίτων, ενώ 

περισσότερο ικανοποιημένοι δηλώνουν ότι είναι από το πρόγραμμα σπουδών (4,03 με 

μέγιστη βαθμολογία το 5)  τους Τμήματος αποφοίτησης.  
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1.3 Στοιχεία απασχόλησης 

Τα στοιχεία απασχόλησης που παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα αφορούν την 

πρώτη και την τρέχουσα απασχόληση των αποφοίτων. Όσον αφορά την τρέχουσα 

απασχόληση, τα αποτελέσματα αφορούν την χρονική περίοδο διεξαγωγής των τηλεφωνικών 

συνεντεύξεων από τον Ιούλιο του 2017 έως των Ιανουάριο του 2018, ενώ ενδέχεται να 

παρουσιάζουν μεταβολή μετά από το διάστημα αυτό.  

 

Γράφημα 10: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης 

απασχόλησης 

Στο διπλανό γράφημα 

αποτυπώνεται το χρονικό 

διάστημα που μεσολάβησε από 

την αποφοίτηση μέχρι την 

εύρεση της πρώτης 

απασχόλησης των αποφοίτων. 

Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό των αποφοίτων (42,5%) 

βρήκε την πρώτη του 

απασχόληση σε διάστημα ενός 

έως έξι μηνών από την αποφοίτησή του. Το διάστημα αυτό επηρεάζεται από το ανώτατο 

επίπεδο σπουδών των αποφοίτων, καθώς αρκετά άτομα συνεχίζουν για μεταπτυχιακές 

σπουδές  αμέσως μετά την αποφοίτησή τους  καθυστερώντας την άμεση ένταξή τους στην 

αγορά εργασίας, αλλά και το φύλο των αποφοίτων  παρουσιάζοντας μεγαλύτερη 

καθυστέρηση οι άντρες απόφοιτοι, ενδεχομένως λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων.  

 

 

 

 

 



Απόφοιτοι του Δ.Π.Θ. τα έτη 2009, 2010 & 2011                                                     

19 

 
Γράφημα 11: Συσχετισμός αντικειμένου πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών 

των αποφοίτων 

Σύμφωνα με το διπλανό γράφημα, το 

μεγαλύτερο μέρος των αποφοίτων 

του δείμγατος σε ποσοστό 68,6% 

εργάστηκε για πρώτη φορά σε 

αντικείμενο που συσχετιζόταν πολύ ή 

πάρα πολύ με το αντικείμενο 

σπουδών του, ενώ το 23,4% σε 

αντικείμενο που δεν συσχετιζόταν 

καθόλου με αυτό. 

 

 

Γράφημα 12: Η τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων  

Όσον αφορά την τρέχουσα 

επαγγελματική κατάσταση των 

αποφοίτων του Δ.Π.Θ. το 56,5% 

(946 άτομα από τα 1673 του 

δείγματος) είναι 

απασχολούμενοι με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας/ 

μισθωτοί, το 28,2% είναι 

αυτοαπασχολούμενοι με έναρξη 

επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, το 10,8% (180 

άτομα) είναι άνεργοι και το 4,5% (75 άτομα) είναι μη ενεργοί επαγγελματικά/άεργοι. 

Συνολικά, το 84,7% των αποφοίτων εργάζεται ενώ το 15,3% δεν εργάζεται.  

 Στο παρακάτω γράφημα (Γράφημα 11), παρουσιάζεται η επαγγελματική κατάσταση 

των αντρών και γυναικών του δείγματος κατά την περίοδο διεξαγωγής των τηλεφωνικών 

συνεντεύξεων. 
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Γράφημα 13: Συσχέτιση επαγγελματική κατάστασης και φύλου 

Όπως παρατηρούμε, οι 

γυναίκες  απόφοιτοι 

παρουσιάζουν μεγαλύτερο 

ποσοστό εξαρτημένης 

εργασίας συγκριτικά με 

τους άντρες απόφοιτους 

και αρκετά μεγαλύτερο 

ποσοστό ανεργίας ή 

αεργίας. Αντιθέτως, οι 

άντρες εμφανίζουν 

μεγαλύτερο ποσοστό 

αυτοαπασχόλησης σε 

σύγκριση με τις γυναίκες.  Στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων αυτών θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη ότι το ποσοστό των γυναικών (62,8%) που συμμετείχαν στο δείγμα της μελέτης 

υπερτερεί έναντι του αντίστοιχου ποσοστού των αντρών (37,2%). 

Έτσι, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3),  το 58,4% των 

γυναικών και το 53,4% των αντρών είναι απασχολούμενοι, το 23,2% των γυναικών και το 

36,7% των αντρών είναι αυτοοαπασχολούμενοι, το 12,5% των γυναικών και το 7,9% των 

αντρών είναι άνεργοι και, τέλος, το 5,9% των γυναικών και μόλις το 2,1% των αντρών είναι 

μη ενεργοί επαγγελματικά. Ο έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 που πραγματοποιήθηκε για τη σχέση 

μεταξύ επαγγελματικής κατάστασης και φύλου έδειξε σε στάθμη σημαντικότητας  5% ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p-value < 0,0001) ως προς την απασχόληση των 

αποφοίτων σε συσχέτιση με το φύλο τους.  

Πίνακας 3: Ποσοστά απασχόλησης σε συσχέτιση με το φύλο των αποφοίτων 

 Άντρες Γυναίκες Σύνολο 

Απασχολούμενοι 53,4% 58,4% 56,5% 

Αυτοαπασχολούμενοι 36,7% 23,2% 28,2% 

Άνεργοι 7,9% 12,5% 10,8% 

Μη ενεργοί 2,1% 5,9% 4,5% 

Σύνολο 37,2% 62,8% 100% 
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Θα ήταν επίσης ενδιαφέρον να μελετήσουμε το ποσοστό απασχόλησης των 

αποφοίτων συγκριτικά με το ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης που έχουν ολοκληρώσει ή είναι 

σε εξέλιξη, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 4. 

Πίνακας 4: Ποσοστά απασχόλησης σε συσχέτιση με το επίπεδο σπουδών  των αποφοίτων 

 Πτυχίο Μεταπτυχιακό Διδακτορικό Μεταδιδ/κό Σύν. 

Απασχολούμενος 54,5% 59,1% 56% 83,3% 56,5% 

Αυτοαπασχολούμενος 29,1% 28,6% 20,7% 8,3% 28,2% 

Άνεργος 12,2% 9,4% 7,8% 0% 10,8% 

Με ενεργός 4,1% 2,9% 15,5% 8,3% 4,5% 

Σύνολο 54,8% 37,6% 6,9% 0,7% 100% 

 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας εμφανίζεται σε άτομα 

τα οποία δεν έχουν προχωρήσει σε μεταπτυχιακές σπουδές, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό 

αεργίας σε άτομα που έχουν σε εξέλιξη διδακτορικές ή μεταδιδακτορικές σπουδές. Ο έλεγχος 

ανεξαρτησίας Χ2 που πραγματοποιήθηκε για τη σχέση μεταξύ επαγγελματικής κατάστασης 

και επιπέδου σπουδών έδειξε σε στάθμη σημαντικότητας  5% ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά (p-value < 0,0001) ως προς την απασχόληση των αποφοίτων σε 

συσχετισμό με το ανώτατο επίπεδο σπουδών τους.  

Γράφημα 14: Συσχετισμός σημερινής απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών  

Το ποσοστό των αποφοίτων που 

εργάζονται κατά την περίοδο 

διεξαγωγής της μελέτης 

ανέρχεται στο 84,7% επί του 

συνολικού δείγματος. Το 72,4% 

των εργαζόμενων αποφοίτων, 

δηλώνουν ότι το αντικείμενο 

απασχόλησής τους σχετίζεται 

πολύ ή πάρα πολύ με το 

αντικείμενο σπουδών τους, ενώ 

το 20,4% των εργαζόμενων 

αποφοίτων δηλώνουν ότι δεν σχετίζεται καθόλου. 
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Στη συνέχεια, μελετάται το επίπεδο ικανοποίησης των εργαζόμενων αποφοίτων, που 

βρίσκονται σε ποσοστό 84,7% επί του συνολικού δείγματος, από την τρέχουσα απασχόλησή 

τους. Η ικανοποίηση μελετάται με βάση το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας που 

νιώθουν στην εργασία τους, τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης, την ανταπόκριση του 

αντικειμένου απασχόλησης στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες και, 

τέλος, στην ικανοποίη με βάση τις οικονομικές τους απολαβές.  

Γράφημα 15: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά το 

αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας 

Αναφορικά με το αίσθημα 

ασφάλειας και σταθερότητας που 

βιώνουν οι εργαζόμενοι στον 

επαγγελματικό τους χώρο, το 46,4% 

δηλώνει ευχαριστημένο ή πολύ 

ευχαριστημένο, ενώ σε αντίθεση 

τρεις στους δέκα εργαζόμενους 

(29,9%), δηλώνουν 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι.  

 

Γράφημα 16: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις 

δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης 

Όσον αφορά τις δυνατότητες 

επαγγελματικής εξέλιξης που 

μπορούν να επιτύχουν οι 

εργαζόμενοι απόφοιτοι, το 49,6% 

δηλώνει ευχαριστημένο ή πολύ 

ευχαριστημένο, ενώ σε αντίθεση 

το 23,8% δηλώνει 

δυσαρεστημένο ή πολύ 

δυσαρεστημένο.  

 

 



Απόφοιτοι του Δ.Π.Θ. τα έτη 2009, 2010 & 2011                                                     

23 

 
Γράφημα 17: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά την 

ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες 

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι, σε 

ποσοστό 72%, υποστηρίζουν ότι το 

αντικείμενο απασχόλησής τους 

ανταποκρίνεται άμεσα στα 

προσωπικά τους ενδιαφέροντα, 

ενώ μόλις το 3,1% νίωθει πολύ 

δυσαρεστημένο.  

 

 

Γράφημα 18: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις 

οικονομικές απολαβές 

Όσον αφορά τις οικονομικές 

απολαβές από την τρέχουσα 

απασχόληση το 32,9% διατηρεί 

ουδέτερη στάση δηλώνοντας ούτε 

ευχαστιστημένοι, ούτε 

δυσαρεστημένοι, επιπλέον το 29,5% 

υποστηρίζει ότι είναι 

ευχαριστημένο, το 14,1% πολύ 

ευχαριστημένο και το 23,5% 

δηλώνει δυσαρεστημένο ή πολύ 

δυσαρεστημένο.  

Συγκεντρωτικά, στον παρακάτω Πίνακα (Πίνακας 5) παρουσιάζεται το μέσο επίπεδο 

ικανοποίησης των εργαζόμενων αποφοίτων του δείγματος από τη σημερινή τους 

απασχόληση, με βαθμολογία από το ένα έως το πέντε, όπου το ένα ανταποκρίνεται στην 

απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση «Πολύ ευχαριστημένος-

η». Όπως παρατηρείται στον πίνακα, οι εργαζόμενοι νιώθουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από 

το αντικείμενο απασχόλησης, καθώς ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στα προσωπικά τους 

ενδιαφέροντα, ενώ λιγότερο ικανοποιημένοι νιώθουν από τις οικονομικές τους απολαβές και 

το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας στον επαγγελματικό τους χώρο.   
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 Μέση τιμή των 

απαντήσεων 

Τυπική απόκλιση 

Αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας 3,25 1,31 

Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης 3,38 1,2 

Ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα 3,91 1 

Οικονομικές απολαβές  3,27 1,11 

Πίνακας 5: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) των αποφοίτων από την τρέχουσα 

απασχόλησή τους 

 

2. Απασχολούμενοι 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν τους 

απασχολούμενους απόφοιτους του Δ.Π.Θ.  Το 56,5% των αποφοίτων, δηλαδή 946 άτομα από 

τα 1673 μέλη του συνολικού δείγματος, δήλωσαν ότι εργάζονται ως μισθωτοί-

απασχολούμενοι κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των συνεντεύξεων.   

 

Γράφημα 19: Τομέας απασχόλησης    

Το μεγαλύτερο ποσοστό των 

απασχολούμενων (59,8%) 

εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, 

ενώ το 40,2% εργάζεται στον 

δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο 

τομέα.  
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Γράφημα 20: Είδος σύμβασης απασχόλησης 

Περίπου έξι στους δέκα 

απασχολούμενους εργάζονται με 

σύμβαση πλήρους απασχόλησης, 

τρεις στους δέκα εργάζονται με 

σύμβαση ορισμένου χρόνου ή 

εποχικής απασχόλησης και μόλις 

ένας στους δέκα εργάζεται με 

σύμβαση μερικής απασχόλησης, 

όπως φαίνεται στο διπλανό 

γράφημα.  

 

Γράφημα 21: Συσχετισμός αντικειμένου σπουδών και απασχόλησης 

Στο διπλανό γράφημα φαίνεται 

κατά πόσο οι απασχολούμενοι 

εκτιμούν ότι υπάρχει αντιστοιχία 

των σπουδών και  της  σημερινής 

τους απασχόλησης.  Η 

πλειοψηφία των αποφοίτων, σε 

ποσοστό 68,7%, θεωρούν ότι το 

αντικείμενο σπουδών τους 

σχετίζεται πολύ ή πάρα πολύ με 

το αντικείμενο εργασίας τους, 

ενώ το 23,5% θεωρεί ότι δεν 

σχετίζεται καθόλου.  

Στη συνέχεια, μελετάται το επίπεδο ικανοποίησης των απασχολούμενων αποφοίτων 

από τη σημερινή τους εργασία ως προς τέσσερις βασικούς άξονες: το αίσθημα ασφάλειας 

και σταθερότητας, τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης στον επαγγελματικό τους χώρο, 

την ανταπόκριση στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες και, τέλος, τις 

οικονομικές απολαβές.  
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Γράφημα 22: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόλη όσον αφορά το αίσθημα 

ασφάλειας και σταθερότητας  

Πέντε στους δέκα (53,9%) 

απασχολούμενοι  του δείγματος 

δηλώνουν πολύ ή πάρα πολύ 

ικανοποιημένοι από την 

ασφάλεια και σταθερότητα που 

βιώνουν στον επαγγελματικό 

τους χώρο, ενώ περίπου δύο 

στους δέκα (24,8%) νιώθουν 

ανασφαλείς.  

 

 

Γράφημα 23: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις 

δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης 

Αναφορικά με τις δυνατότητες 

επαγγελματικής εξέλιξης που έχουν 

οι απασχολούμενοι στον 

επαγγελματικό τους χώρο, σε 

ποσοστό 22,7% νιώθουν 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι, ενώ οι υπόλοιποι 

διατηρούν μια θετικότερη στάση για 

τις ευκαιρίες  επαγγελματικής  

ανέλιξης.  
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Γράφημα 24: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόλη όσον αφορά την 

ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες 

Ένας ακόμη βασικός παράγοντας 

ικανοποίησης από την 

επαγγελματική απασχόληση 

είναι το επίπεδο ανταπόκρισης 

τους αντικειμένου εργασίας στα 

προσωπικά ενδιαφέροντα του 

εργαζομένου. Όπως 

παρατηρείται στο διπλανό 

γράφημα, το μεγαλύτερο 

ποσοστό των απασχολούμενων 

(73,4%)  νιώθουν ευχαριστημένοι 

ή πολύ ευχαριστημένοι αναφορικά με το αντικείμενο απασχόλησής τους, ενώ μόλις ένας 

στους δέκα (10,6%) νιώθει δυσαρεστημένος ή πολύ δυσαρεστημένος.  

 

Γράφημα 25: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόλη όσον αφορά τις 

οικονομικές απολαβές 

Για τις οικονομικές απολαβές 

από την εργασία τους η 

πλειοψηφία των 

απασχολούμενων-μισθωτών 

(64%) διατηρεί ουδέτερη ή 

θετική στάση, ενώ το 16,4% 

δηλώνει πολύ ευχαριστημένο και 

μόλις το 5,7% πολύ 

δυσαρεστημένο.  
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Συγκεντρωτικά, στον Πίνακα 6 παρουσιάζεται το μέσο επίπεδο ικανοποίησης των 

απασχολούμενων-μισθωτών αποφοίτων του δείγματος από τη σημερινή τους απασχόληση, 

σε κλίμακα από το ένα έως το πέντε, όπου το ένα ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ 

δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση «Πολύ ευχαριστημένος-η».  

Όπως αναγράφεται στον πίνακα, οι εργαζόμενοι νιώθουν μεγαλύτερη ικανοποίηση 

από το αντικείμενο απασχόλησής τους, καθώς αυτό ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στα 

προσωπικά τους ενδιαφέροντα, ενώ διατηρούν ουδέτερη στάση για τις οικονομικές 

απολαβές, το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας στον επαγγελματικό τους χώρο και τις 

δυνατότητες επαγγελματικής τους εξέλιξης.   

 Μέση τιμή των 

απαντήσεων 

Τυπική απόκλιση 

Αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας 3,45 1,29 

Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης 3,40 1,23 

Ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα 3,90 1,04 

Οικονομικές απολαβές  3,40 1,09 

Πίνακας 6: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) των απασχολούμενων αποφοίτων 

από την τρέχουσα απασχόλησή τους 

 

3. Αυτοαπασχολούμενοι 

Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν για τους 

αυτοαπασχολούμενους-ελεύθερους επαγγελματίες  αποφοίτους του Δ.Π.Θ.  Το ποσοστό των 

αυτοαπασχολούμενων ανέρχεται στο 28,2% επί του συνολικού δείγματος, δηλαδή 472 

άτομα από το σύνολο των 1673 μελών του δείγματος δήλωσαν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής 

των τηλεφωνικών συνεντεύξεων ότι εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες – 

αυτοαπασχολούμενοι.  
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Γράφημα 26: Είδος επιχείρησης  

Στο διπλανό γράφημα 

αναγράφεται το ποσοστό των 

αυτοαπασχολούμενων που 

έχουν ατομική ή εταιρική 

επιχείρηση και το ποσοστό των 

αποφοίτων που συνεχίζουν την 

οικογενειακή επιχείρηση των 

γονέων ή άλλων συγγενικών τους 

προσώπων. Όπως παρατηρούμε,  

το μεγαλύτερο ποσοστό (76,9%) 

διατηρεί ατομική επιχείρηση και 

μόλις το 12,5% (59 άτομα από τους 472 αυτοαπασχολούμενους) εργάζονται ως ιδιοκτήτες 

για την εξέλιξη της οικογενειακής τους επιχείρησης. 

Γράφημα 27: Συσχετισμός αντικειμένου σπουδών και απασχόλησης 

Όπως φαίνεται στο διπλανό 

γράφημα, οχτώ στους δέκα  

(79,7%) αυτοαπασχολούμενους 

έχουν επιχειρηματική 

δραστηριότητα που σχετίζεται 

άμεσα με το αντικείμενο 

σπουδών τους (πολύ ή πάρα 

πολύ), ενώ το 14,2% 

δραστηριοποιείται σε 

αντικείμενο που δεν σχετίζεται 

καθόλου με αυτό. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το επίπεδο ικανοποίησης των αυτοαπασχολούμενων 

αποφοίτων του Δ.Π.Θ. από τη σημερινή τους επιχειρηματική δραστηριότητα ως προς 

τέσσερις βασικούς άξονες: το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας, τις δυνατότητες 

επαγγελματικής εξέλιξης στον επαγγελματικό τους χώρο, την ανταπόκριση στα προσωπικά 

τους ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες και, τέλος, τις οικονομικές απολαβές, όπως 

παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα για τους απασχολούμενους-μισθωτούς 

απόφοιτους. 
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Γράφημα 28: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόλη όσον αφορά το αίσθημα 

ασφάλειας και σταθερότητας  

Μεγαλύτερη επαγγελματική 

ανασφάλεια βιώνουν οι 

ελεύθεροι επαγγελματίες έναντι 

των απασχολούμενων, όπως 

παρατηρούμε συγκρίνοντας το 

διπλανό γράφημα με το Γράφημα 

21. Πιο συγκεκριμένα, το 40% 

των αυτοαπασχολούμενων 

δηλώνουν δυσαρεστημένοι ή 

πολύ δυσαρεστημένοι όσον 

αφορά το αίσθημα ασφάλειας 

και σταθερότητας που βιώνουν στον επαγγελματικό τους χώρο, το 28,9% διατηρεί ουδέτερη 

στάση, ενώ το 31,1% των αυτοαπασχολούμενων δηλώνουν ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι, με το αντίστοιχο ποσοστό για τους απασχολούμενους-μισθωτούς να 

ανέρχεται στο  53,9%. 

 

Γράφημα 29: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόλη όσον αφορά τις 

δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης 

Αναφορικά με τις δυνατότητες 

επαγγελματικής εξέλιξης στον 

επαγγελματικό χώρο των 

αυτοαπασχολούμενων, το 47,7% 

δηλώνει ευχαριστημένο ή πολύ 

ευχαρηστημένο και το μόνο 6%  

δηλώνει πολύ δυσαρεστημένο.  
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Γράφημα 30: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόλη όσον αφορά την 

ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες 

Το αντικείμενο της  τρέχουσας 

επιχειρηματικής δραστηριότητας 

φαίνεται να ικανοποιεί σε 

μεγάλο βαθμό τους 

αυτοαπασχολούμμενους 

αποφοίτους του Δ.Π.Θ. εφόσον 

εφτά στους δέκα (69,3%) 

δηλώνουν ευχαριστημένοι ή 

πολύ ευχαιστημένοι όσον αφορά 

την ανταπόκριση της 

απασχόλησής τους στα 

προσωπικά τους ενδιαφέρονται, κλίσεις και δεξιότητες.  

 

Γράφημα 31: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόλη όσον αφορά τις 

οικονομικές απολαβές 

Όσον αφορά τις οικονομικές 

απολαβές από την τρέχουσα 

επιχειρηματική τους 

δραστηριότητα το 32,6% των 

αυτοαπασχολούμενων δηλώνει 

ευχαριστημένο ή πολύ 

ευχαριστημένο, ενώ το 31,1% 

δηλώνει δυσαρεστημένο ή πολύ 

δυσαρεστημένο. Γενικότερα, 

παρατηρείται μια ουδέτερη τάση 

ως προς την ικανοποίηση των 

αυτοαπασχολούμενων  από τις οικονομικές τους απολαβές. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα για το επίπεδο ικανοποίησης από την 

τρέχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα των αυτοαπασχολούμενων αποφοίτων του 

δείγματος, παρουσιάζεται στον Πίνακα 7 το μέσο επίπεδο ικανοποίησής τους για κάθε έναν 

από τους τέσσερις βασικούς παράγοντες που ερωτήθηκαν, σε κλίμακα  από το ένα έως το 
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πέντε, όπου το ένα ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε 

στην απάντηση «Πολύ ευχαριστημένος-η».  

Όπως παρατηρείται στον Πίνακα 7, οι αυτοαπασχολούμενοι νιώθουν μεγαλύτερη 

ικανοποίηση από το αντικείμενο απασχόλησής τους, καθώς αυτό ανταποκρίνεται σε μεγάλο 

βαθμό στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, ενώ διατηρούν ουδέτερη στάση για τις 

οικονομικές απολαβές, το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας στον επαγγελματικό τους 

χώρο και τις δυνατότητες επαγγελματικής τους εξέλιξης.   

 Μέση τιμή των 

απαντήσεων 

Τυπική απόκλιση 

Αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας 2,84 1,26 

Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης 3,32 1,15 

Ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα 3,91 0,95 

Οικονομικές απολαβές  3,01 1,11 

Πίνακας 7: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) των αυτοαπασχολούμενων 

αποφοίτων από την τρέχουσα επιχειρηματική τους δραστηριότητα 
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4. ‘Ανεργοι 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν για τα άτομα 

που δεν εργαζόταν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των τηλεφωνικών συνεντεύξεων ενώ 

βρισκόταν παράλληλα σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Από τα 1673 μέλη του δείγματος 

που αποφοίτησαν από το Δ.Π.Θ. τα έτη 2009,2010 ή 2011, τα 180 δήλωσαν άνεργοι, ποσοστό 

που ανέρχεται στο 10,8% επί του συνολικού δείγματος.  Επιπλέον, οι 49 από τους 180 

ανέργους είναι άντρες (27,2%) και οι 131 γυναίκες (72,8%), όπως φαίνεται στο Γράφημα 13.  

Γράφημα 32: Διάρκεια ανεργίας 

Όπως παρατηρείται  στο διπλανό 

γράφημα το 56,2% των ανέργων 

είναι μακροχρόνια άνεργοι με 

διάρκεια ανεργίας άνω του ενός 

έτους, ενώ το 23,9% των ανέργων 

έχουν διάρκεια ανεργίας έως έξι 

μήνες.  

 

 

Ο κύριος λόγος ανεργίας, όπως δήλωσε το 85% των ανέργων του δείγματος, είναι η 

έλλειψη θέσεων εργασίας που σχετίζονται με το αντικείμενο σπουδών ή την ειδικότητά τους.  

Επιπλέον, το 37,2% των ανέργων δήλωσε ότι οι εργοδότες κρίνουν ανεπαρκή τα προσόντα 

τους και το 10% ότι δεν βρίσουν απασχόληση που να τους εκφράζει. 

Λόγοι ανεργίας 
Ποσοστό επί των 

ανέργων 

Δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για την ειδικότητά μου 85% 

Οι εργοδότες προτιμούν άτομα με περισσότερα προσόντα από εμένα 37,2% 

Οι εργοδότες θεωρούν μειονέκτημα το φύλο μου 5% 

Δεν βρίσκω εργασία που να αντιστοιχεί στα προσόντα μου 12,8% 

Δεν βρίσκω εργασία που να μου αρέσει και να με εκφράζει 10% 

Άλλο 0,6% 

Πίνακας 8: Λόγοι ανεργίας 

Γράφημα 33: Αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό 
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Στην ερώτηση σχετικά με  την 

αναζήτηση εργασίας εκτός 

Ελλάδος, η πλειοψηφία των 

ανέργων,  σε ποσοστό 74,4% 

δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να 

εργαστεί στο εξωτερικό, ενώ το 

25,6% των ανέργων βρίσκεται σε 

αναζήτηση εργασίας και εκτός 

συνόρων.  

 

 Οι ενέργειες που ακολουθούν οι άνεργοι για την εύρεση απασχόλησης, σύμφωνα με 

τον Πίνακα 9, αφορούν κατά κύριο λόγο την αναζήτηση αγγελιών στον τύπο και το διαδίκτυο 

αλλά και τη χρήση του δικτύου γνωριμιών τους. Επιπλέον, το 27,2% των άνεργων αποφοίτων 

του Δ.Π.Θ. αναζητούν απασχόληση μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γραφείου 

Διασύνδεσης. 

 

Τρόποι αναζήτησης εργασίας Ποσοστό επί των ανέργων 

Δίκτυο γνωριμιών, οικογένειας και φίλων 56,7% 

Διαγωνισμοί 29,4% 

Αγγελίες από τον τύπο και το διαδίκτυο  81,1% 

Γραφείο Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ. 27,2% 

Προγράμματα κατάρτισης 5,6% 

ΟΑΕΔ 31,7% 

Πίνακας 9: Τρόποι αναζήτησης εργασίας 
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5. Μη ενεργοί-άεργοι 

Στην τρέχουσα ενότητα, παρατίθενται τα αποτελέσματα που αφορούν τους απόφοιτους  

του Δ.Π.Θ. που δεν είναι ενεργοί επαγγελματικά κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των 

τηλεφωνικών συνεντεύξεων και δεν βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας. Από τους 1673 

απόφοιτους του δείγματος οι 75 δηλώνουν άεργοι και ανέρχονται σε ποσοστό 4,5% επί του 

συνολικού δείγματος. Επιπλέον, οι 13 από τους 75 (17,3%) άεργους είναι άντρες και οι 62 

γυναίκες (82,7%), όπως φαίνεται στο Γράφημα 13.  

Οι άεργοι ερωτήθηκαν για τον κύριο λόγο που τους οδήγησε στην αποχή από την 

επαγγελματική τους δραστηριότητα  και την αναζήτηση απασχόλησης, η πλειοψηφία των 

οποίων, σε ποσοστό 52%, απάντησαν ότι έχουν ανειλημμένες οικογενειακές υποχρεώσεις. 

Αξίζει να σημειώσουμε, ότι τα 39 άτομα που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία είναι γυναίκες. 

Ένας ακόμη λόγος αποχής από την αναζήτηση εργασίας είναι η εξέλιξη των σπουδών, όπως 

δήλωσε το 32% των μη ενεργών επαγγελματικά αποφοίτων. 

 

Λόγοι αποχής από την αναζήτηση εργασίας Συχνότητα Ποσοστό επί των αέργων 

Οικογενειακές υποχρεώσεις 39 52% 

Στρατιωτική θητεία 1 1,3% 

Σπουδές σε εξέλιξη 24 32% 

Αίσθημα απογοήτευσης από τις επαγγελματικές 

προοπτικές στην Ελλάδα 
1 1,3% 

Λόγοι υγείας 5 6,7% 

Άλλο 5 6,7% 

Σύνολο 75 100% 

Πίνακας 10: Λόγοι αποχής από την αναζήτηση εργασίας 
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6. Υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. 

Σε αυτό το μέρος της μελέτης περιγράφονται τα ευρήματα που αφορούν τη γνώση και τη 

χρήση των υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ.  

 

Γράφημα 34: Γνώση των υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης  Δ.Π.Θ. 

Σύμφωνα με το διπλανό 

γράφημα, έξι στους δέκα 

απόφοιτους του δείγματος 

γνωρίζουν τις υπηρεσίες του 

Γραφείου Διασύνδεσης του 

Δ.Π.Θ., ενώ τέσσερις στους δέκα 

δεν τις γνωρίζουν.  

 

 

 

 Από τους αποφοίτους που γνωρίζουν τις υπηρεσίες του Γ.Δ., το 66,9% χρησιμοποιεί 

τον διαδικτυακό του τόπο για ενημέρωση σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, εύρεσης 

εργασίας σε Ελλάδα και εξωτερικό, το 11,8% έχει επωφεληθεί από την εξατομικευμένη 

συμβουλευτική προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης που παρέχουν τα στελέχη του 

Γ.Δ., ενώ το 28,9% δεν έχει χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του.   

 

Χρήση υπηρεσιών του Γ.Δ. Ποσοστό χρηστών 

Συμβουλευτική προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης 11,8% 

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις και 

δράσεις του Γ.Δ. 
4,9% 

Ενημέρωση μέσω του διαδικτυακού του τόπου 66,9% 

Δεν έχω χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του 28,9% 

Πίνακας 11: Χρήση των υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ. 
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7. Ανάλυση αποτελεσμάτων για κάθε Τμήμα του Δ.Π.Θ. 

Η ανομοιογένεια των διαφόρων επαγγελματικών προοπτικών που συνδέονται με το 

αντικείμενο σπουδών και το Τμήμα αποφοίτησης κάθε εργαζόμενου, καθιστά αναγκαία τη 

μελέτη των ευρημάτων της έρευνας για τους απόφοιτους κάθε Τμήματος μεμονωμένα.  

Στην παρούσα ενότητα λοιπόν πραγματοποιείται η περιγραφή των αποτελεσμάτων που 

προκύπτουν για κάθε ένα από τα δεκαοχτώ Τμήματα του Δ.Π.Θ. σχετικά με την ικανοποίηση 

των αποφοίτων από τις σπουδές τους στο Δ.Π.Θ., τη χρονική διάρκεια από την αποφοίτησή 

τους έως την έναρξη της επαγγελματικής τους πορείας, την επαγγελματική τους κατάσταση 

κατή την περίοδο διεξαγωγής των τηλεφωνικών συνεντεύξεων και το  τρέχον αντικείμενο 

απασχόλησής τους. Παρατίθενται, τέλος, συγκεντρωτικοί πίνακες που διευκολύνουν την 

άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των επιμέρους Τμημάτων.  

 

 

7.1 Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

 

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης είχε συνολικά τα έτη 2009, 2010 και 2011 εκατόν 

σαράντα πέντε (145) αποφοίτους, το 50% των οποίων, δηλαδή εβδομήντα τρεις (73) 

απόφοιτοι, συμμετείχαν στο δείγμα της μελέτης απορρόφησης. Από τους εβδομήντα τρεις 

απόφοιτους του δείγματος οι 46 (63%) είναι άντρες και οι 27 (37%) είναι γυναίκες.  Επιπλέον, 

ένα άτομο διαμένει σε Ευρωπαϊκή χώρα εκτός Ελλάδος ή Κύπρου και οι υπόλοιποι 

εβδομήντα δύο κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.  

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων από τις 

σπουδές τους στο Τμ. Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την 

ικανοποίησή τους από το πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές 

υποδομές  και τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματός τους.   
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Γράφημα 35: Επίπεδο ικανοποίησης από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 

αποφοίτησης 

Στο διπλανό γράφημα 

παρατηρούμε ότι σχεδόν το 

σύνολο των αποφοίτων που 

συμμετείχαν στο δείγμα, σε 

ποσοστό 95,9%, έμειναν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι από το 

πρόγραμμα σπουδών του 

Τμήματός τους, ενώ μόλις δύο 

στους εβδομήντα τρεις  (2,7%) 

απόφοιτους δήλωσαν 

δυσαρεστημένοι.  

 

Γράφημα 36: Ικανοποίηση από το διδακτικό προσωπικό  του Τμήματος αποφοίτησης 

Όσον αφορά το διδακτικό 

προσωπικό του Τμ. Αγροτικής 

Ανάπτυξης η συντριπτική 

πλειοψηφία των αποφοίτων  σε 

ποσοστό 91,7% δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι. 
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Γράφημα 37: Ικανοποίηση από τις λειτουργικές υποδομές  του Τμήματος αποφοίτησης 

Οι λειτουργικές υποδομές όπως 

οι κτιριακές εγκαταστάσεις, οι 

αίθουσες διδασκαλίας και τα 

εργαστήρια του Τμ. Αγροτικής 

Ανάπτυξης άφησαν τους 

απόφοιτους ευχαριστημένους 

καθώς το 41,1% αυτών δηλώνουν 

ευχαριστημένοι και το 35,6% 

ούτε ευχαριστημένοι, ούτε 

δυσαρεστημένοι, ενώ μόλις το 

8,2% δηλώνουν 

δυσαρεστημένοι.  

 

Γράφημα 38: Ικανοποίηση από τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης  

Μόλις το 6,8% των αποφοίτων 

του Τμ. Αγροτικής Ανάπτυξης 

δήλωσε δυσαρεστημένο ή πολύ 

δυσαρεστημένο από τη 

διοικητική υποστήριξη του 

Τμήματός τους, ενώ οχτώ στους 

δέκα (82,1%) δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι.   

 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 12) φαίνεται συγκεντρωτικά ο μέσος όρος των 

απαντήσεων που έδωσαν οι απόφοιτοι  όσον αφορά το επίπεδο ικανοποίησής τους από το 

πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική 

υποστήριξη του Τμήματος φοίτησης, με βαθμολογία από το ένα έως το πέντε, όπου το ένα 

ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση 

«Πολύ ευχαριστημένος-η». 
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 Μέση τιμή των 

απαντήσεων 

Τυπική απόκλιση 

Πρόγραμμα σπουδών 4,36 0,653 

Διδακτικό προσωπικό 4,34 0,671 

Λειτουργικές υποδομές 3,63 0,842 

Διοικητική υποστήριξη  4,07 0,933 

Πίνακας 12: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ. Αγροτικής 

Ανάπτυξης  

Σύμφωνα με τον Πίνακα 12, οι απόφοιτοι του Τμ. Αγροτικής Ανάπτυξης  έμειναν 

ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ., κυρίως από το πρόγραμμα 

σπουδών και το διδακτικό προσωπικό, ενώ  λιγότερο ικανοποιημένοι έμειναν από τις 

λειτουργικές του υποδομές. 

 

Γράφημα 39: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη  

Τέσσερις στους δέκα απόφοιτους 

(41,1%)  του Τμ. Αγροτικής 

Ανάπτυξης έχουν ως ανώτατο 

επίπεδο εκπαίδευσης μεταπτυχιακό 

τίτλο σπουδών και τέσσερα από τα 

εβδομήντα τρία μέλη του δείγματος 

(5,5%) έχουν σε εξέλιξη 

διδακτορικές σπουδές.  
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Γράφημα 40: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης 

απασχόλησης 

Το 31,5% των αποφοίτων βρήκε 

την πρώτη του απασχόληση σε 

ένα έως δύο χρόνια μετά την 

αποφοίτησή του, και το 53,4% 

εργαζόταν κατά την περίοδο των 

σπουδών του ή βρήκε εργασία 

μέσα στον πρώτο χρόνο από την 

κτήση του πτυχίου. Η 

καθυστέρηση για την ένταξη στην 

αγορά εργασίας, οφείλεται 

ενδεχομένως στο μεγάλο 

ποσοστό αποφοίτων που συνέχισαν για μεταπτυχιακές σπουδές και επέλεξαν να 

αναζητήσουν απασχόληση μετά το πέρας των σπουδών τους, ή την υπεροχή των αντρών στο 

δείγμα του Τμ. Αγροτικής Ανάπτυξης έναντι των γυναικών οι οποίοι επέλεξαν να 

εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις πριν την έναρξη της επαγγελματικής τους 

πορείας.  

 

Γράφημα 41: Συσχετισμός αντικειμένου πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών  

Επτά στους δέκα απόφοιτους  

(69,8%) του Τμ. Αγροτικής 

Ανάπτυξης εργάστηκαν για 

πρώτη φορά σε αντικείμενο που 

σχετιζόταν πολύ ή πάρα πολύ με 

το αντικείμενο σπουδών τους και 

το 26% εργάστηκαν σε  

αντικείμενο που δεν 

συσχετιζόταν καθόλου με αυτό. 
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Γράφημα 42: Επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του Τμ. Αγροτικής Ανάπτυξης 

Το ποσοστό ανεργίας για τους 

αποφοίτους του Τμ. Αγροτικής 

Ανάπτυξης ανέρχεται στο 6,8%, 

το ποσοστό απασχολούμενων-

μισθωτών στο 58,9% και το 

ποσοστό αυτοαπασχολούμενων-

ελεύθερων επαγγελματιών στο 

31,5%. Παρατηρούμε λοιπόν ότι 

το 90,4% των αποφοίτων 

εργάζεται και το 9,5% είναι 

άνεργοι ή μη ενεργοί επαγγελματικά.  

 

Γράφημα 43: Συσχέτιση επαγγελματικής  κατάστασης και φύλου 

Στο διπλανό γράφημα 

παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό των γυναικών είναι 

απασχολούμενες με ποσοστό 

77,8% (21 στις 27 γυναίκες), ενώ 

όσον αφορά τους άντρες 

απόφοιτους, το 47,8% (22 στους 

46 άντρες) είναι απασχολούμενοι 

και το 41,3% (19 στους 46 άντρες) 

αυτοαπασχολούμενοι. Ο έλεγχος 

ανεξαρτησίας Χ2 που 

πραγματοποιήθηκε για τη σχέση απασχόλησης και φύλου σε στάθμη σημαντικότητας 5% 

έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση (p-value>0.05) μεταξύ επαγγελματικής 

κατάστασης και φύλου των αποφοίτων του Τμ. Αγροτικής Ανάπτυξης.  
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Γράφημα 44: Συσχετισμός σημερινής απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών  

Όσον αφορά τον συσχετισμό της 

τρέχουσας απασχόλησης των 

εργαζόμενων αποφοίτων του  

Τμήματος, που συναντώνται σε 

ποσοστό 65,7% επί του 

συνολικού δείγματος, με το 

αντικείμενο σπουδών τους, το 

78,8% αυτών δηλώνει ότι 

σχετίζεται πολύ ή πάρα πολύ και 

το 18,2% ότι δεν σχετίζεται 

καθόλου. 

Στη συνέχεια, μελετάται το επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση 

των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμ. Αγροτικής Ανάπτυξης, που βρίσκονται σε ποσοστό 

65,7% επί του συνολικού δείγματος. Η ικανοποίηση μελετάται με βάση το αίσθημα 

ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνουν στον επαγγελματικό τους χώρο, τις δυνατότητες 

επαγγελματικής εξέλιξης, την ανταπόκριση του αντικειμένου απασχόλησης στα προσωπικά 

τους ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες και, τέλος, την ικανοποίηση από τις οικονομικές  

τους απολαβές. 

 

Γράφημα 45: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά 

το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας  

Η πλειοψηφία των εργαζόμενων 

αποφοίτων του Τμήματος σε 

ποσοστό 56% δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι όσον αφορά το 

αίσθημα ασφάλειας και 

σταθερότητας που βιώνουν στον 

επαγγελματικό τους χώρο,  και το 

13,6% δηλώνουν δυσαρεστημένοι ή 

πολύ δυσαρεστημένοι.  
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Γράφημα 46: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις 

δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης 

Η πλειοψηφία των εργαζόμενων 

αποφοίτων του Τμήματος σε 

ποσοστό 72,7% δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι για τις 

δυνατότητες επαγγελματικής 

εξέλιξης στον επαγγελματικό τους 

χώρο,  και μόλις το 7,6% αυτών 

δηλώνουν δυσαρεστημένοι. 

 

 

Γράφημα 47: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά την 

ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες 

Το 74,2% των εργαζόμενων 

αποφοίτων του Τμήματος 

υποστηρίζουν ότι το αντικείμενο 

απασχόλησής τους  σήμερα 

ανταποκρίνεται σε μεγάλο 

βαθμό στα προσωπικά τους 

ενδιαφέροντα κλίσεις και 

δεξιότητες.  

 

 

 

 

 



Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης                                                                                        

45 

 
Γράφημα 48: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις 

οικονομικές απολαβές 

Το 12,1% (8 από τους 66 

εργαζόμενους) είναι 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι από τις 

οικονομικές τους απολαβές 

σήμερα, το 40,9% είναι 

ευχαριστημένοι και το 13,6% πολύ 

ευχαριστημένοι.  

 

 

Γράφημα 49: Τομέας απασχόλησης  

Σαράντα τρεις από τους 

εβδομήντα τρεις απόφοιτους του 

δείγματος εργάζονται ως 

απασχολούμενοι-μισθωτοί, εκ 

των οποίων το 37,2% στον 

δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο 

τομέα, ενώ το 62,8% εργάζεται 

στον ιδιωτικό τομέα. 

 

 

Πέντε από τους από τους εβδομήντα τρεις απόφοιτους του Τμ. Αγροτικής Ανάπτυξης 

ήταν άνεργοι κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των τηλεφωνικών συνεντεύξεων, δύο από τους 

οποίους ήταν μακροχρόνια άνεργοι και οι υπόλοιποι τρεις είχαν διάρκεια ανεργίας λιγότερη 

από ένα έτος. Τέσσερις στους πέντε (80%) ανέργους υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν πολλές 

θέσεις εργασίας για την ειδικότητά τους, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.  
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Λόγοι ανεργίας 
Ποσοστό επί των 

ανέργων 

Δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για την ειδικότητά μου 80% 

Οι εργοδότες προτιμούν άτομα με περισσότερα προσόντα από εμένα 20% 

Οι εργοδότες θεωρούν μειονέκτημα το φύλο μου 0% 

Δεν βρίσκω εργασία που να αντιστοιχεί στα προσόντα μου 0% 

Δεν βρίσκω εργασία που να μου αρέσει και να με εκφράζει 20% 

Άλλο 0% 

Πίνακας 13: Λόγοι ανεργίας 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τους απόφοιτους του Τμ. 

Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ. τα έτη 2009,2010 και 2011, παραθέτουμε στον επόμενο 

πίνακα το αντικείμενο απασχόλησής τους σήμερα, όπως δήλωσαν οι ίδιοι κατά την 

τηλεφωνική συνέντευξη με στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης.  

Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΗΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ, ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ 
ΦΥΤΑ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΤΩΡΙΟ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΒΟΗΘΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΣΠΡΙΩΝ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΣΕ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟ 
(ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ) 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 

ΕΡΓΑΤΗΣ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ -
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ/ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΑΓΡΟΤΗΣ 

ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ MARKETING ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ-ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
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Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΕ ΕΠΑΛ ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ   

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ   

ΓΕΩΠΟΝΟΣ   

ΓΕΩΠΟΝΟΣ   

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΑΓΡΟΥΣ   

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ   

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΠΘ   

ΠΩΛΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ   

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ   

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ   

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΩΠΩΝ 
ΦΡΟΥΤΩΝ 

  

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ   

ΓΕΩΠΟΝΟΣ   

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ   

ΓΕΩΠΟΝΟΣ   

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ 
(ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ-
ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) 

  

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

  

Πίνακας 14: Αντικείμενο εργασίας των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμήματος 
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7.2 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

 

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών είχε συνολικά τα έτη 2009, 2010 και 2011 διακόσιους 

τρεις (203) αποφοίτους, το 30% των οποίων, δηλαδή εξήντα ένα (61) απόφοιτοι, συμμετείχαν 

στο δείγμα της μελέτης απορρόφησης. Από τους εξήντα ένα απόφοιτους του δείγματος οι 18 

(29,5%) είναι άντρες και οι 43 (70,5%) είναι γυναίκες.  Επιπλέον, δύο άτομα διαμένουν σε 

Ευρωπαϊκή χώρα εκτός Ελλάδος ή Κύπρου και οι υπόλοιποι πενήντα εννιά κατοικούν μόνιμα 

στην Ελλάδα.  

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων από τις 

σπουδές τους στο Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την 

ικανοποίησή τους από το πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές 

υποδομές και τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματός τους.   

 

Γράφημα 50: Επίπεδο ικανοποίησης από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 

αποφοίτησης 

Στο διπλανό γράφημα 

παρατηρούμε ότι κανένας 

απόφοιτος δεν δήλωσε 

δυσαρεστημένος από το 

πρόγραμμα σπουδών του 

Τμήματος, ενώ το 67,2% των 

αποφοίτων δήλωσαν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι και το 18% ούτε 

ευχαριστημένοι ούτε 

δυσαρεστημένοι.  
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Γράφημα 51: Ικανοποίηση από το διδακτικό προσωπικό  του Τμήματος αποφοίτησης 

Όσον αφορά το διδακτικό 

προσωπικό του Τμ. Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών η πλειοψηφία των 

αποφοίτων  σε ποσοστό 73,7% 

δηλώνουν ευχαριστημένοι ή 

πολύ ευχαριστημένοι και μόλις 

το 6,6% (4 στους 61 απόφοιτους) 

δηλώνουν δυσαρεστημένοι. 

 

 

 

Γράφημα 52: Ικανοποίηση από τις λειτουργικές υποδομές  του Τμήματος αποφοίτησης 

Οι λειτουργικές υποδομές, όπως 

οι κτιριακές εγκαταστάσεις, οι 

αίθουσες διδασκαλίας και τα 

εργαστήρια του Τμ. 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  δεν 

άφησαν τους απόφοιτους 

ιδιαίτερα ικανοποιημένους 

καθώς το 59% αυτών δηλώνουν 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι και μόλις το 

14,7% δηλώνουν ευχαριστημένοι 

ή πολύ ευχαριστημένοι. 
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Γράφημα 53: Ικανοποίηση από τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης  

Μόλις ένας στους δέκα (9,8%) 

απόφοιτους του Τμ. 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

δήλωσε δυσαρεστημένος ή πολύ 

δυσαρεστημένος από τη 

διοικητική υποστήριξη του 

Τμήματος, ενώ έξι στους δέκα 

(62,3%) δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι.   

 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 15) φαίνεται συγκεντρωτικά ο μέσος όρος των 

απαντήσεων που έδωσαν οι απόφοιτοι  όσον αφορά το επίπεδο ικανοποίησής τους από το 

πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική 

υποστήριξη του Τμήματος φοίτησης, με βαθμολογία από το ένα έως το πέντε, όπου το ένα 

ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση 

«Πολύ ευχαριστημένος-η». 

 Μέση τιμή των 

απαντήσεων 

Τυπική απόκλιση 

Πρόγραμμα σπουδών 4,15 0,703 

Διδακτικό προσωπικό 4,02 0,904 

Λειτουργικές υποδομές 2,48 1,01 

Διοικητική υποστήριξη  3,75 0,977 

Πίνακας 15: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ. 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  

Σύμφωνα με τον Πίνακα 15, οι απόφοιτοι του Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  έμειναν 

ικανοποιημένοι από τη φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ., κυρίως από το πρόγραμμα σπουδών και το 

διδακτικό προσωπικό, ενώ έμειναν δυσαρεστημένοι από τις λειτουργικές του υποδομές. 
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Γράφημα 54: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη  

Τέσσερις στους δέκα απόφοιτους 

(39,3%)  του Τμ. Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών έχουν ως ανώτατο 

επίπεδο σπουδών μεταπτυχιακό 

τίτλο και δύο από τα εξήντα ένα 

μέλη του δείγματος (3,3%) έχουν 

σε εξέλιξη διδακτορικές σπουδές.  

 

 

 

Γράφημα 55: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης 

απασχόλησης 

Το 73,8% των αποφοίτων βρήκε 

την πρώτη του απασχόληση μέσα 

στον πρώτο χρόνο από την κτήση 

του πτυχίου ή εργαζόταν κατά 

την περίοδο των σπουδών του, 

και το 26,2% σε διάστημα ενός 

έως δύο ετών. Μόλις ένας στους 

δέκα απόφοιτους (9,8%) βρήκε 

την πρώτη του απασχόληση 

τουλάχιστον δύο χρόνια μετά την 

αποφοίτηση. 
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Γράφημα 56: Συσχετισμός αντικειμένου πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών  

Το 85,3% των αποφοίτων του Τμ. 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

εργάστηκε για πρώτη φορά σε 

αντικείμενο που σχετιζόταν πολύ 

ή πάρα πολύ με το αντικείμενο 

σπουδών τους και μόλις το 9,8% 

εργάστηκε σε  αντικείμενο που 

δεν συσχετιζόταν καθόλου με 

αυτό. 

 

 

Γράφημα 57: Επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

Το ποσοστό ανεργίας για τους 

αποφοίτους του Τμ. 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

ανέρχεται στο 8,2%, το ποσοστό 

απασχολούμενων-μισθωτών στο 

26,2% και το ποσοστό 

αυτοαπασχολούμενων-

ελεύθερων επαγγελματιών στο 

60,7%. Παρατηρούμε λοιπόν ότι 

το 86,9% των αποφοίτων 

εργάζεται και το 13,1% είναι 

άνεργοι ή μη ενεργοί επαγγελματικά.  
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Γράφημα 58: Συσχέτιση επαγγελματικής κατάστασης και φύλου 

Στο διπλανό γράφημα 

παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο 

μέρος των γυναικών είναι 

αυτοαπασχολούμενες σε 

ποσοστό 58,1% (25 στις 43 

γυναίκες) και το 30,1% (13 στις 43 

γυναίκες) είναι απασχολούμενες, 

ενώ όσον αφορά τους άντρες 

απόφοιτους, το 66,7% (12 στους 

18 άντρες) είναι 

αυτοαπασχολούμενοι και το 

16,7% (3 στους 18 άντρες) απασχολούμενοι. Ο έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 που 

πραγματοποιήθηκε για τη σχέση απασχόλησης και φύλου σε στάθμη σημαντικότητας 5% 

έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση (p-value>0.05) μεταξύ επαγγελματικής 

κατάστασης και φύλου των αποφοίτων του Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 

 

Γράφημα 59: Συσχετισμός σημερινής απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών  

Οι 53 από τους 61 (86,9%) 

απόφοιτους του Τμ. 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

εργάζονται. Από αυτούς, το 

88,7% εργάζονται σε αντικείμενο 

που σχετίζεται πολύ ή πάρα πολύ 

με το αντικείμενο σπουδών τους 

και 5,7% σε αντικείμενο που δεν 

σχετίζεται καθόλου. 
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Στη συνέχεια, μελετάται το επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση 

των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, που βρίσκονται σε ποσοστό 

86,9% επί του συνολικού δείγματος. Η ικανοποίηση μελετάται με βάση το αίσθημα 

ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνουν στον επαγγελματικό τους χώρο, τις δυνατότητες 

επαγγελματικής εξέλιξης, την ανταπόκριση του αντικειμένου απασχόλησης στα προσωπικά 

τους ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες και, τέλος, την ικανοποίηση από τις οικονομικές  

τους απολαβές.  

Γράφημα 60: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά το 

αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας  

Οι εργαζόμενοι απόφοιτοι του 

Τμήματος σε ποσοστό 41,2% 

δηλώνουν ευχαριστημένοι ή 

πολύ ευχαριστημένοι όσον 

αφορά το αίσθημα ασφάλειας 

και σταθερότητας που βιώνουν 

στον επαγγελματικό τους χώρο,  

και το 37,3% δηλώνουν 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι.  

 

Γράφημα 61: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις 

δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης 

Το 47% των εργαζόμενων 

αποφοίτων δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι για τις 

δυνατότητες επαγγελματικής 

εξέλιξης στην εργασία τους,  και 

το 27,4% δηλώνουν 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι. 
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Γράφημα 62: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά την 

ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες 

Το 66,7% των εργαζόμενων 

αποφοίτων του Τμήματος 

υποστηρίζουν ότι το αντικείμενο 

απασχόλησής τους  σήμερα 

ανταποκρίνεται σε μεγάλο 

βαθμό στα προσωπικά τους 

ενδιαφέροντα κλίσεις και 

δεξιότητες.  

 

 

 

Γράφημα 63: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις 

οικονομικές απολαβές 

Το 31,4% των αποφοίτων του Τμ. 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών είναι 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι από τις 

οικονομικές τους απολαβές 

σήμερα, το 23,5% είναι 

ευχαριστημένοι και το 11,8% 

πολύ ευχαριστημένοι.  

 

 

Επιπλέον, πέντε από τους από τους εξήντα ένα απόφοιτους του Τμ. Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών ήταν άνεργοι κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των τηλεφωνικών συνεντεύξεων, 

τρεις από τους οποίους ήταν μακροχρόνια άνεργοι και οι υπόλοιποι δύο είχαν διάρκεια 

ανεργίας λιγότερη από ένα έτος. Και οι πέντε άνεργοι υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν πολλές 

θέσεις εργασίας για την ειδικότητά τους.  
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Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τους απόφοιτους του Τμ. 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ. τα έτη 2009,2010 και 2011, παραθέτουμε στον επόμενο 

πίνακα το αντικείμενο απασχόλησής τους σήμερα, όπως δήλωσαν οι ίδιοι κατά την 

τηλεφωνική συνέντευξη με στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης.  

Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - 
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - 
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΥ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
PROJECT MANAGMENT 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΕ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΗ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ) 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΕ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ- 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ/ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ- 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

  
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ 

  
CULTURE MANAGMENT- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - INTERIOR 
DESIGN 

  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΜΕΛΕΤΕΣ-
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 

  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ – 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
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Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ- 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ/ 
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ 

  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

  ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ 

  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ- 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ/ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ 

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 

  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ-
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ-
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ/ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ 

  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 

Πίνακας 16: Αντικείμενο εργασίας των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμήματος 
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7.3 Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων 

Χωρών 

 

Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών είχε συνολικά τα 

έτη 2009, 2010 και 2011 διακόσιους εξήντα επτά αποφοίτους (267), το 30% των οποίων, 

δηλαδή ογδόντα (80) απόφοιτοι, συμμετείχαν στο δείγμα της μελέτης απορρόφησης. Από 

τους ογδόντα απόφοιτους του δείγματος οι 11 (13,8%) είναι άντρες και οι 69 (86,3%) είναι 

γυναίκες.  Επιπλέον, δύο άτομα διαμένουν σε Ευρωπαϊκή χώρα εκτός Ελλάδος ή Κύπρου και 

οι υπόλοιποι εβδομήντα οχτώ κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.  

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων από τις 

σπουδές τους στο Τμήμα. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το 

πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές  και τη διοικητική 

υποστήριξη του Τμήματός τους.   

 

Γράφημα 64: Επίπεδο ικανοποίησης από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 

αποφοίτησης 

Στο διπλανό γράφημα 

παρατηρούμε ότι οι 

περισσότεροι απόφοιτοι σε 

ποσοστό 61,3%, έμειναν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι από το 

πρόγραμμα σπουδών του 

Τμήματός τους, ενώ μόλις εννιά 

στους ογδόντα  (11,3%) 

απόφοιτους δήλωσαν 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι. 
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Γράφημα 65: Ικανοποίηση από το διδακτικό προσωπικό  του Τμήματος αποφοίτησης 

Όσον αφορά το διδακτικό 

προσωπικό του Τμ. Γλώσσας, 

Φιλολογίας και Πολιτισμού 

Παρευξείνιων Χωρών περίπου 

εφτά στους δέκα (68,8%) 

δηλώνουν ευχαριστημένοι ή 

πολύ ευχαριστημένοι και μόλις 

το 6,3% δήλωσαν 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι. 

 

Γράφημα 66: Ικανοποίηση από τις λειτουργικές υποδομές  του Τμήματος αποφοίτησης 

Οι λειτουργικές υποδομές όπως οι 

κτιριακές εγκαταστάσεις και οι 

αίθουσες διδασκαλίας του Τμ. 

Γλώσσας, Φιλολογίας και 

Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

δεν άφησαν τους απόφοιτους 

ιδιαίτερα ικανοποιημένους καθώς 

το 51,3% αυτών δηλώνουν 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι, το 40% διατηρεί 

ουδέτερη άποψη και μόλις ένας στους δέκα δηλώνει ευχαριστημένος ή πολύ 

ευχαριστημένος.  
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Γράφημα 67: Ικανοποίηση από τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης  

Το 22,5% των αποφοίτων του 

Τμήματος δήλωσε 

δυσαρεστημένο ή πολύ 

δυσαρεστημένο από τη 

διοικητική υποστήριξη, ενώ 

περίπου πέντε στους δέκα 

(47,6%) δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι.   

 

 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 17) φαίνεται συγκεντρωτικά ο μέσος όρος των 

απαντήσεων που έδωσαν οι απόφοιτοι σχετικά με το επίπεδο ικανοποίησής τους από το 

πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική 

υποστήριξη του Τμήματος φοίτησης, με βαθμολογία από το ένα έως το πέντε, όπου το ένα 

ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση 

«Πολύ ευχαριστημένος-η». 

 Μέση τιμή των 

απαντήσεων 

Τυπική απόκλιση 

Πρόγραμμα σπουδών 3,69 1,026 

Διδακτικό προσωπικό 3,95 0,992 

Λειτουργικές υποδομές 2,49 0,871 

Διοικητική υποστήριξη  3,31 1,051 

Πίνακας 17: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ. Γλώσσας, 

Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 17, οι απόφοιτοι του Τμ. Γλώσσας, Φιλολογίας και 

Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών έμειναν ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα σπουδών και 

το διδακτικό προσωπικό του Τμήματός τους, αλλά δυσαρεστημένοι από τις λειτουργικές του 

υποδομές. 
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Γράφημα 68: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη  

Περίπου τρεις στους δέκα 

απόφοιτους (33,8%)  του Τμ. 

Γλώσσας, Φιλολογίας και 

Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

έχουν ως ανώτατο επίπεδο 

εκπαίδευσης μεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών και μόλις δύο από τα 

ογδόντα μέλη του δείγματος 

(2,5%) έχουν σε εξέλιξη 

διδακτορικές σπουδές.  

 

 

Γράφημα 69: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης 

απασχόλησης 

 Το 77,5% των αποφοίτων βρήκε 

την πρώτη του απασχόληση μέσα 

στον πρώτο χρόνο από την κτήση 

του πτυχίου ή εργαζόταν κατά τη 

διάρκεια των σπουδών του, και 

το 8,8% βρήκε την πρώτη του 

εργασία σε διάστημα ενός έως 

δύο ετών. Μόλις ένας στους δέκα 

απόφοιτους (11,3%) βρήκε την 

πρώτη του απασχόληση 

τουλάχιστον δύο χρόνια μετά την 

αποφοίτηση, ενώ δύο από τα ογδόντα άτομα του δείγματος δήλωσαν ότι δεν έχουν εργαστεί 

καθόλου μετά την αποφοίτησή τους.  
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Γράφημα 70: Συσχετισμός αντικειμένου πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών  

Τέσσερις στους δέκα απόφοιτους  

(40%) του Τμήματος εργάστηκαν 

για πρώτη φορά σε αντικείμενο 

που σχετιζόταν πολύ ή πάρα 

πολύ με το αντικείμενο σπουδών 

τους και το 48,8% εργάστηκαν σε  

αντικείμενο που δεν 

συσχετιζόταν καθόλου με αυτό. 

 

 

 

Γράφημα 71: Επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του Τμ. Γλώσσας, Φιλολογίας και 

Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

Το ποσοστό ανεργίας για τους 

αποφοίτους του Τμ. Γλώσσας, 

Φιλολογίας και Πολιτισμού 

Παρευξείνιων Χωρών ανέρχεται 

στο 15%, το ποσοστό 

απασχολούμενων-μισθωτών στο 

65% και το ποσοστό 

αυτοαπασχολούμενων-

ελεύθερων επαγγελματιών στο 

12,5%. Παρατηρούμε λοιπόν ότι 

το 77,5% των αποφοίτων 

εργάζεται και το 22,5% είναι άνεργοι ή μη ενεργοί επαγγελματικά.  
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Γράφημα 72: Συσχέτιση επαγγελματικής κατάστασης και φύλου 

Στο διπλανό γράφημα 

παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό των γυναικών είναι 

απασχολούμενες με ποσοστό 

63,8% (44 στις 69 γυναίκες) και το 

αντίστοιχο ποσοστό για τους 

άντρες απόφοιτους ανέρχεται 

στο 72,7% (8 στους 11 άντρες). Ο 

έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 που 

πραγματοποιήθηκε για τη σχέση 

επαγγελματικής κατάστασης και 

φύλου σε στάθμη σημαντικότητας 5% έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση (p-

value>0.05) μεταξύ τους, συνεπώς η απασχολησιμότητα των αποφοίτων του Τμήματος δεν 

επηρεάζεται από το φύλο τους.  

 

Γράφημα 73: Συσχετισμός σημερινής απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών  

 Οι 62 από τους 80 (77,5%) 

απόφοιτους του Τμήματος 

εργάζονται. Από αυτούς, το 

33,9% εργάζονται σε αντικείμενο 

που σχετίζεται πολύ ή πάρα πολύ 

με το αντικείμενο σπουδών τους 

και 53,2% σε αντικείμενο που δεν 

σχετίζεται καθόλου. 

 

 

Στη συνέχεια, μελετάται το επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση 

των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμ. Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων 

Χωρών, που βρίσκονται σε ποσοστό 77,5% επί του συνολικού δείγματος. Η ικανοποίηση 

μελετάται με βάση το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνουν στον 

επαγγελματικό τους χώρο, τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης, την ανταπόκριση του 



Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών                                             

64 

 
αντικειμένου απασχόλησης στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες και, 

τέλος, την ικανοποίηση από τις οικονομικές τους απολαβές. 

 

Γράφημα 74: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά το 

αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας  

Η πλειοψηφία των εργαζόμενων 

αποφοίτων του Τμήματος σε 

ποσοστό 66,2% δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι όσον αφορά το 

αίσθημα ασφάλειας και 

σταθερότητας που βιώνουν στον 

επαγγελματικό τους χώρο,  και το 

24,2% δηλώνουν 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι.  

 

Γράφημα 75: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις 

δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης 

Το 56,5% των εργαζόμενων 

αποφοίτων  δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι για τις 

δυνατότητες επαγγελματικής 

εξέλιξης στον επαγγελματικό 

τους χώρο,  και μόλις το 16,1% 

αυτών δηλώνουν 

δυσαρεστημένοι. 
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Γράφημα 76: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά την 

ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες 

Το 82,3% των εργαζόμενων 

αποφοίτων του Τμήματος 

υποστηρίζουν ότι το αντικείμενο 

απασχόλησής τους  σήμερα 

ανταποκρίνεται σε μεγάλο 

βαθμό (πολύ ή πάρα πολύ) στα 

προσωπικά τους ενδιαφέροντα 

κλίσεις και δεξιότητες.  

 

 

 

Γράφημα 77: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις 

οικονομικές απολαβές 

Το 16,2% (10 από τους 80 

εργαζόμενους) είναι 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι από τις 

οικονομικές τους απολαβές 

σήμερα, το 37,1% είναι 

ευχαριστημένοι και το 19,4% 

πολύ ευχαριστημένοι.  
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Γράφημα 78: Τομέας απασχόλησης  

Πενήντα δύο από τους ογδόντα 

απόφοιτους του δείγματος 

εργάζονται ως απασχολούμενοι-

μισθωτοί, εκ των οποίων μόλις το 

11,5% στον δημόσιο και 

ευρύτερο δημόσιο τομέα, ενώ το 

88,5% εργάζεται στον ιδιωτικό 

τομέα. 

 

 

Δώδεκα από τους από τους ογδόντα απόφοιτους του Τμ. Γλώσσας, Φιλολογίας και 

Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του δείγματος ήταν άνεργοι κατά τη διάρκεια διεξαγωγής 

των τηλεφωνικών συνεντεύξεων, οι μισοί από τους οποίους ήταν μακροχρόνια άνεργοι και 

οι υπόλοιποι έξι είχαν διάρκεια ανεργίας λιγότερη από ένα έτος. Έντεκα στους δώδεκα 

(91,7%) ανέργους υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για την ειδικότητά 

τους, ενώ πέντε από τους δώδεκα (41,7%) δηλώνουν επιπλέον ότι οι εργοδότες προτιμούν 

άτομα με περισσότερα προσόντα από τους ίδιους, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.  

 

Λόγοι ανεργίας 
Ποσοστό επί των 

ανέργων 

Δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για την ειδικότητά μου 91,7% 

Οι εργοδότες προτιμούν άτομα με περισσότερα προσόντα από εμένα 41,7% 

Οι εργοδότες θεωρούν μειονέκτημα το φύλο μου 8,3% 

Δεν βρίσκω εργασία που να αντιστοιχεί στα προσόντα μου 25% 

Δεν βρίσκω εργασία που να μου αρέσει και να με εκφράζει 8,3% 

Άλλο 0% 

Πίνακας 18: Λόγοι ανεργίας 
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Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τους απόφοιτους του Τμ. 

Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ. τα έτη 2009, 2010 και 

2011, παραθέτουμε στον επόμενο πίνακα το αντικείμενο απασχόλησής τους σήμερα, όπως 

δήλωσαν οι ίδιοι κατά την τηλεφωνική συνέντευξη με στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης.  

Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΡΩΣΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΡΩΣΙΚΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΘΟΠΟΙΙΑΣ 

BARISTA 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΕ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΟΤΕ 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ (Δεύτερο Πτυχίο)   

ΜΕΣΙΤΗΣ   

ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑ   

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ   

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ   

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ   

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ   

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ   

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΟΚΤΕΙΛ   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ   

ΑΕΡΟΣΥΝΟΔΟΣ   

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ   

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

  

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ   

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

  

ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ   

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΕ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

  

ΠΩΛΗΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ   
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Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ-
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

  

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ   

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ   

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ   

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 
ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ 

  

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   

ΠΩΛΗΤΡΙΑ   

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ   

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ) 

  

ΠΩΛΗΤΡΙΑ   

ΑΕΡΟΣΥΝΟΔΟΣ   

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΚΥΛΙΚΕΙΟ   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ   

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΕ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

  

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ 
ΠΑΜΑΚ 

  

ΠΩΛΗΣΕΙΣ   

Πίνακας 19: Αντικείμενο εργασίας των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμήματος 
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7.4 Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και 

Φυσικών πόρων 

 

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων είχε συνολικά 

τα έτη 2009, 2010 και 2011 ενενήντα πέντε αποφοίτους (95), το 51% των οποίων, δηλαδή 

σαράντα εννιά (49) απόφοιτοι, συμμετείχαν στο δείγμα της μελέτης απορρόφησης. Από τους 

σαράντα εννιά απόφοιτους του δείγματος οι 27 (55,1%) είναι άντρες και οι 22 (44,9%) είναι 

γυναίκες.  Επιπλέον, ένα μόλις άτομο διαμένει σε Ευρωπαϊκή χώρα εκτός Ελλάδος ή Κύπρου 

και οι υπόλοιποι σαράντα οχτώ κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.  

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων από τις 

σπουδές τους στο Τμήμα. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το 

πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές  και τη διοικητική 

υποστήριξη του Τμήματός τους.   

 

Γράφημα 78: Επίπεδο ικανοποίησης από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 

αποφοίτησης 

Στο διπλανό γράφημα 

παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία 

των αποφοίτων σε ποσοστό 

95,9%, έμειναν ευχαριστημένοι ή 

πολύ ευχαριστημένοι από το 

πρόγραμμα σπουδών του 

Τμήματός τους, ενώ κανένα 

άτομο δεν δήλωσε 

δυσαρεστημένο.  
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Γράφημα 79: Ικανοποίηση από το διδακτικό προσωπικό  του Τμήματος αποφοίτησης 

Όσον αφορά το διδακτικό 

προσωπικό του Τμ. Δασολογίας 

περίπου εννιά στους δέκα 

(89,8%) δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι και ένα μόλις 

άτομο από τα σαράντα εννιά του 

δείγματος δήλωσε 

δυσαρεστημένο. 

 

 

Γράφημα 80: Ικανοποίηση από τις λειτουργικές υποδομές  του Τμήματος αποφοίτησης 

Οι λειτουργικές υποδομές όπως 

οι κτιριακές εγκαταστάσεις, οι 

αίθουσες διδασκαλίας και τα 

εργαστήρια του Τμ. Δασολογίας 

άφησαν τους απόφοιτους 

ικανοποιημένους καθώς το 

59,2% αυτών δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι, το 32,7% 

διατηρεί ουδέτερη άποψη και 

μόλις ένας στους δέκα (8,2%) δηλώνει δυσαρεστημένος ή πολύ δυσαρεστημένος.  
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Γράφημα 81: Ικανοποίηση από τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης  

Το 85,7% των αποφοίτων του 

Τμήματος δήλωσε 

ευχαριστημένο ή πολύ 

ευχαριστημένο από τη διοικητική 

υποστήριξη, ενώ οι υπόλοιποι 

διατηρούν ουδέτερη στάση.   

 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 20) φαίνεται συγκεντρωτικά ο μέσος όρος των 

απαντήσεων που έδωσαν οι απόφοιτοι  όσον αφορά το επίπεδο ικανοποίησής τους από το 

πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική 

υποστήριξη του Τμήματος φοίτησης, με βαθμολογία από το ένα έως το πέντε, όπου το ένα 

ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση 

«Πολύ ευχαριστημένος-η». 

 Μέση τιμή των 

απαντήσεων 

Τυπική απόκλιση 

Πρόγραμμα σπουδών 4,33 0,555 

Διδακτικό προσωπικό 4,33 0,718 

Λειτουργικές υποδομές 3,63 0,951 

Διοικητική υποστήριξη  4,35 0,723 

Πίνακας 20: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ. 

Δασολογίας και Διαχείρισης  Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 20, οι απόφοιτοι του Τμ. Δασολογίας έμειναν ιδιαίτερα 

ικανοποιημένοι από τη φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ., κυρίως από το πρόγραμμα σπουδών και το 

διδακτικό προσωπικό και λιγότερο ικανοποιημένοι από τις λειτουργικές του υποδομές. 
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Γράφημα 82: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη  

Περίπου τέσσερις στους δέκα 

απόφοιτους (40,8%)  του Τμ. 

Δασολογίας έχουν ως ανώτατο 

επίπεδο εκπαίδευσης 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, 

επτά από τα σαράντα εννιά μέλη 

του δείγματος (14,3%) έχουν σε 

εξέλιξη διδακτορικές σπουδές 

και ένα άτομο προχώρησε σε  

μεταδιδακτορικές σπουδές.  

 

 

Γράφημα 83: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης 

απασχόλησης 

 Το 65,2% των αποφοίτων βρήκε 

την πρώτη του απασχόληση 

μέσα στον πρώτο χρόνο από την 

κτήση του πτυχίου ή εργαζόταν 

κατά τη διάρκεια των σπουδών, 

και το 22,4% βρήκε την πρώτη 

του εργασίας σε διάστημα ενός 

έως δύο ετών. Μόλις ένας στους 

δέκα απόφοιτους (8,2%) βρήκε 

την πρώτη του απασχόληση σε 

τουλάχιστον δύο χρόνια μετά 

την αποφοίτηση, ενώ δύο από τα σαράντα εννιά μέλη του δείγματος δήλωσαν ότι δεν έχουν 

εργαστεί καθόλου μετά την αποφοίτησή τους. 
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Γράφημα 84: Συσχετισμός αντικειμένου πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών  

Έξι στους δέκα απόφοιτους  

(59,2%) του Τμήματος 

εργάστηκαν για πρώτη φορά σε 

αντικείμενο που σχετιζόταν πολύ 

ή πάρα πολύ με το αντικείμενο 

σπουδών τους και το 28,6% 

εργάστηκαν σε  αντικείμενο που 

δεν συσχετιζόταν καθόλου με 

αυτό. 

 

 

Γράφημα 85: Επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του Τμ. Δασολογίας και 

Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 

Το ποσοστό ανεργίας για τους 

αποφοίτους του Τμ. Δασολογίας 

και Διαχείρισης Περιβάλλοντος 

και Φυσικών Πόρων ανέρχεται 

στο 22,4%, το ποσοστό 

απασχολούμενων-μισθωτών στο 

57,1% και το ποσοστό 

αυτοαπασχολούμενων-

ελεύθερων επαγγελματιών στο 

18,4%. Παρατηρούμε λοιπόν ότι 

το 75,5% των αποφοίτων 

εργάζεται και το 24,4% είναι άνεργοι ή μη ενεργοί επαγγελματικά.  
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Γράφημα 86: Συσχέτιση επαγγελματικής κατάστασης και φύλου 

Όπως παρατηρούμε στο διπλανό 

γράφημα δεν υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές στην 

επαγγελματική κατάσταση των 

ατόμων του δείγματος 

αναφορικά με το φύλο τους, 

γεγονός που επιβεβαιώνεται με 

τον έλεγχο ανεξαρτησίας Χ2 που 

πραγματοποιήθηκε για τη σχέση 

επαγγελματικής κατάστασης και 

φύλου σε στάθμη 

σημαντικότητας 5% δείχνοντας ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση (p-value>0.05) 

μεταξύ τους, συνεπώς η απασχολησιμότητα των αποφοίτων του Τμήματος δεν επηρεάζεται 

από το φύλο τους. 

 

Γράφημα 87: Συσχετισμός σημερινής απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών  

 Οι 37 από τους 49 (75,5%) 

απόφοιτους του Τμήματος 

εργάζονται. Από αυτούς, το 

56,7% εργάζονται σε αντικείμενο 

που σχετίζεται πολύ ή πάρα πολύ 

με το αντικείμενο σπουδών τους 

και 27% σε αντικείμενο που δεν 

σχετίζεται καθόλου. 

 

 

Στη συνέχεια, μελετάται το επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση 

των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμ. Δασολογίας και Διαχείρησης Περιβάλλοντος και 

Φυσκιών Πόρων, που βρίσκονται σε ποσοστό 75,5% επί του συνολικού δείγματος. Η 

ικανοποίηση μελετάται με βάση το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνουν στον 

επαγγελματικό τους χώρο, τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης, την ανταπόκριση του 
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αντικειμένου απασχόλησης στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες και, 

τέλος, την ικανοποίηση από τις οικονομικές τους απολαβές. 

 

Γράφημα 88: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά το 

αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας  

Το 48,6% των εργαζόμενων 

αποφοίτων του Τμήματος 

δηλώνουν ευχαριστημένοι ή 

πολύ ευχαριστημένοι όσον 

αφορά το αίσθημα ασφάλειας 

και σταθερότητας που βιώνουν 

στον επαγγελματικό τους χώρο,  

και το 18,9% δηλώνουν 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι.  

 

 

Γράφημα 89: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις 

δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης 

Το 54% των εργαζόμενων 

αποφοίτων  δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι για τις 

δυνατότητες επαγγελματικής 

εξέλιξης στον επαγγελματικό 

τους χώρο,  και μόλις το 16,2% 

αυτών δηλώνουν 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι. 
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Γράφημα 90: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά την 

ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες 

Το 78,4% των εργαζόμενων 

αποφοίτων του Τμήματος 

υποστηρίζουν ότι το αντικείμενο 

απασχόλησής τους  σήμερα 

ανταποκρίνεται σε μεγάλο 

βαθμό (πολύ ή πάρα πολύ) στα 

προσωπικά τους ενδιαφέροντα 

κλίσεις και δεξιότητες.  

 

 

 

Γράφημα 91: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις 

οικονομικές απολαβές 

Το 16,2% (6 από τους 37 

εργαζόμενους) είναι 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι από τις 

οικονομικές τους απολαβές 

σήμερα, το 40,5% είναι 

ευχαριστημένοι και το 13,5% 

πολύ ευχαριστημένοι.  
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Γράφημα 92: Τομέας απασχόλησης  

Είκοσι οχτώ (28) από τους 

τριάντα επτά (37) εργαζόμενους 

του δείγματος εργάζονται ως 

μισθωτοί, οι μισοί εκ των οποίων 

στον δημόσιο και ευρύτερο 

δημόσιο τομέα ενώ οι υπόλοιποι 

μισοί στον ιδιωτικό τομέα.  

 

 

 

Έντεκα (11) από τους από τους σαράντα εννιά (49) απόφοιτους του Τμ. Δασολογίας 

που βρίσκονται εντός του δείγματος ήταν άνεργοι κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των 

τηλεφωνικών συνεντεύξεων, εφτά (7) από τους οποίους ήταν μακροχρόνια άνεργοι και οι 

υπόλοιποι τέσσερις (4) είχαν διάρκεια ανεργίας λιγότερη από ένα έτος. Και οι έντεκα άνεργοι 

υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για την ειδικότητά τους, ενώ 

τέσσερις άνεργοι (36,4%) δηλώνουν επιπλέον ότι οι εργοδότες προτιμούν άτομα με 

περισσότερα προσόντα από τους ίδιους, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.  

 

Λόγοι ανεργίας 
Ποσοστό επί των 

ανέργων 

Δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για την ειδικότητά μου 100% 

Οι εργοδότες προτιμούν άτομα με περισσότερα προσόντα από εμένα 36,4% 

Οι εργοδότες θεωρούν μειονέκτημα το φύλο μου 0% 

Δεν βρίσκω εργασία που να αντιστοιχεί στα προσόντα μου 0% 

Δεν βρίσκω εργασία που να μου αρέσει και να με εκφράζει 9,1% 

Άλλο 0% 

Πίνακας 21: Λόγοι ανεργίας 
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Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τους απόφοιτους του Τμ. 

Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. τα έτη 2009,2010 

και 2011, παραθέτουμε στον επόμενο πίνακα το αντικείμενο απασχόλησής τους σήμερα, 

όπως δήλωσαν οι ίδιοι κατά την τηλεφωνική συνέντευξη με στέλεχος του Γραφείου 

Διασύνδεσης.  

Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΤΜ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΕΙΔΗ 
ΔΩΡΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΕ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΗΣ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΡΟΤΗΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΥ 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΣΤΗΝ ΔΑΣΤΑ ΔΠΘ 

ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ   

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ   

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ   

ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ   

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ   

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ   

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ   

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ   

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   

PostDoctoral researcher, LSCE/IPSL, 
Université Paris-Saclay, France 

  

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΕΚ   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
VODAFONE 

  

ΠΩΛΗΣΕΙΣ   

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

  

Πίνακας 22: Αντικείμενο εργασίας των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμήματος 
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7.5 Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας 

 

Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας είχε συνολικά τα έτη 2009, 2010 και 2011 διακόσιους 

πενήντα οχτώ αποφοίτους (258), το 30% των οποίων, δηλαδή εβδομήντα επτά (77) 

απόφοιτοι, συμμετείχαν στο δείγμα της μελέτης απορρόφησης. Από τους εβδομήντα επτά 

απόφοιτους του δείγματος οι 11 (14,3%) είναι άντρες και οι 66 (85,7%) είναι γυναίκες.  

Επιπλέον, τέσσερα άτομα διαμένουν σε Ευρωπαϊκή χώρα εκτός Ελλάδος ή Κύπρου, τέσσερις 

διαμένουν στην Κύπρο και οι υπόλοιποι εξήντα εννιά κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.  

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων από τις 

σπουδές τους στο Τμήμα. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το 

πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές  και τη διοικητική 

υποστήριξη του Τμήματός τους.   

 

Γράφημα 93: Επίπεδο ικανοποίησης από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 

αποφοίτησης 

Στο διπλανό γράφημα 

παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία 

των αποφοίτων σε ποσοστό 

71,4% έμειναν ευχαριστημένοι ή 

πολύ ευχαριστημένοι από το 

πρόγραμμα σπουδών του 

Τμήματός τους, ενώ μόλις το 

3,9%  δήλωσαν δυσαρεστημένοι.  
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Γράφημα 94: Ικανοποίηση από το διδακτικό προσωπικό  του Τμήματος αποφοίτησης 

Όσον αφορά το διδακτικό 

προσωπικό του Τμ. Ελληνικής 

Φιλολογίας οχτώ στους δέκα 

(81,8%) απόφοιτους δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι και μόλις τρία 

άτομα  δήλωσαν 

δυσαρεστημένοι. 

 

 

 

Γράφημα 95: Ικανοποίηση από τις λειτουργικές υποδομές  του Τμήματος αποφοίτησης 

Οι λειτουργικές υποδομές όπως 

οι κτιριακές εγκαταστάσεις και οι 

αίθουσες διδασκαλίας του Τμ. 

Ελληνικής Φιλολογίας δεν 

άφησαν τους απόφοιτους 

ικανοποιημένους καθώς το 

66,3% αυτών δηλώνουν 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι, το 26% 

διατηρεί ουδέτερη άποψη και 

μόλις περίπου ένας στους δέκα 

(7,8%) δηλώνει ευχαριστημένος ή πολύ ευχαριστημένος.  
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Γράφημα 96: Ικανοποίηση από τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης  

Το 36,4% των αποφοίτων του 

Τμήματος δήλωσε 

ευχαριστημένο ή πολύ 

ευχαριστημένο από τη διοικητική 

υποστήριξη και το 27,3% δήλωσε 

δυσαρεστημένο ή πολύ 

δυσαρεστημένο. 

 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 23) φαίνεται συγκεντρωτικά ο μέσος όρος των 

απαντήσεων που έδωσαν οι απόφοιτοι  όσον αφορά το επίπεδο ικανοποίησής τους από το 

πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική 

υποστήριξη του Τμήματος φοίτησης, με βαθμολογία από το ένα έως το πέντε, όπου το ένα 

ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση 

«Πολύ ευχαριστημένος-η». 

 Μέση τιμή των 

απαντήσεων 

Τυπική απόκλιση 

Πρόγραμμα σπουδών 3,83 0,733 

Διδακτικό προσωπικό 4,00 0,725 

Λειτουργικές υποδομές 2,25 0,920 

Διοικητική υποστήριξη  3,09 1,161 

Πίνακας 23: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ. Ελληνικής 

Φιλολογίας 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 23, οι απόφοιτοι του Τμ. Ελληνικής Φιλολογίας έμειναν 

ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ., κυρίως από το πρόγραμμα 

σπουδών και το διδακτικό προσωπικό, ενώ έμειναν δυσαρεστημένοι από τις λειτουργικές 

του υποδομές. 
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Γράφημα 97: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη  

Περίπου τέσσερις στους δέκα 

απόφοιτους (37,7%)  του Τμ. 

Ελληνικής Φιλολογίας έχουν ως 

ανώτατο επίπεδο σπουδών 

μεταπτυχιακό τίτλο και τέσσερα 

από τα εβδομήντα επτά μέλη του 

δείγματος (5,2%) έχουν σε 

εξέλιξη διδακτορικές σπουδές.  

 

 

 

Γράφημα 98: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης 

απασχόλησης 

 Το 88,4% των αποφοίτων βρήκε 

την πρώτη του απασχόληση 

μέσα στον πρώτο χρόνο από την 

κτήση του πτυχίου ή εργαζόταν 

κατά τη διάρκεια των σπουδών, 

και το 7,8% σε διάστημα ενός 

έως δύο ετών. Μόλις δύο άτομα 

(2,6%) βρήκαν την πρώτη τους 

απασχόληση σε τουλάχιστον δύο 

χρόνια μετά την αποφοίτηση, 

ενώ ένα από τα εβδομήντα επτά 

μέλη του δείγματος δήλωσε ότι δεν έχει εργαστεί καθόλου. 
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Γράφημα 99: Συσχετισμός αντικειμένου πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών  

Το 66,2% των αποφοίτων του 

Τμήματος εργάστηκαν για πρώτη 

φορά σε αντικείμενο που 

σχετιζόταν πολύ ή πάρα πολύ με 

το αντικείμενο σπουδών τους και 

το 26% εργάστηκαν σε  

αντικείμενο που δεν 

συσχετιζόταν καθόλου με αυτό. 

 

 

 

Γράφημα 100: Επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του Τμ. Ελληνικής Φιλολογίας 

Το ποσοστό ανεργίας για τους 

αποφοίτους του Τμ. Ελληνικής 

Φιλολογίας ανέρχεται στο 11,7%, 

το ποσοστό απασχολούμενων-

μισθωτών στο 41,6% και το 

ποσοστό αυτοαπασχολούμενων-

ελεύθερων επαγγελματιών στο 

42,9%. Παρατηρούμε λοιπόν ότι 

το 84,5% των αποφοίτων 

εργάζεται και το 15,6% είναι 

άνεργοι ή μη ενεργοί 

επαγγελματικά.  
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Γράφημα 101: Συσχετισμός σημερινής απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών  

 Οι 65 από τους 77 (84,5%) 

απόφοιτους του Τμήματος 

εργάζονται. Από αυτούς, το 

70,8% εργάζονται σε αντικείμενο 

που σχετίζεται πολύ ή πάρα πολύ 

με το αντικείμενο σπουδών τους 

και 27,7% σε αντικείμενο που δεν 

σχετίζεται καθόλου. 

 

 

Στη συνέχεια, μελετάται το επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση 

των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμ. Ελληνικής Φιλολογίας, που βρίσκονται σε ποσοστό 

84,5% επί του συνολικού δείγματος. Η ικανοποίηση μελετάται με βάση το αίσθημα 

ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνουν στον επαγγελματικό τους χώρο, τις δυνατότητες 

επαγγελματικής εξέλιξης, την ανταπόκριση του αντικειμένου απασχόλησης στα προσωπικά 

τους ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες και, τέλος, την ικανοποίηση από τις οικονομικές 

τους απολαβές. 

Γράφημα 102: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά το 

αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας  

Το 33,8% των εργαζόμενων 

αποφοίτων του Τμήματος 

δηλώνουν ευχαριστημένοι ή 

πολύ ευχαριστημένοι όσον 

αφορά το αίσθημα ασφάλειας 

και σταθερότητας που βιώνουν 

στον επαγγελματικό τους χώρο,  

ενώ το 46,1% δηλώνουν 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι.  
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Γράφημα 103: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις 

δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης 

Το 26,2% των εργαζόμενων 

αποφοίτων  δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι για τις 

δυνατότητες επαγγελματικής 

εξέλιξης στον επαγγελματικό 

τους χώρο, το 41% αυτών 

δηλώνουν δυσαρεστημένοι ή 

πολύ δυσαρεστημένοι και το 

32,3% διατηρούν ουδέτερη 

άποψη. 

 

Γράφημα 104: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά την 

ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες 

Το 58,5% των εργαζόμενων 

αποφοίτων του Τμήματος 

υποστηρίζουν ότι το αντικείμενο 

απασχόλησής τους  σήμερα 

ανταποκρίνεται σε μεγάλο 

βαθμό στα προσωπικά τους 

ενδιαφέροντα κλίσεις και 

δεξιότητες, ενώ περίπου ένας 

στους δέκα (10,7%) δηλώνει 

απογοητευμένος.   
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Γράφημα 105: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις 

οικονομικές απολαβές 

Το 29,3% των εργαζόμενων 

αποφοίτων είναι 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι από τις 

οικονομικές τους απολαβές 

σήμερα, το 40% ούτε 

ευχαριστημένοι ούτε 

δυσαρεστημένοι, και το 30,8%  

δηλώνουν ευχαριστημένοι ή 

πολύ ευχαριστημένοι.  

 

Γράφημα 106: Τομέας απασχόλησης  

Τριάντα δύο (32) από τους εξήντα 

πέντε (65) εργαζόμενους του 

δείγματος εργάζονται ως 

μισθωτοί, εκ των οποίων δύο 

στους δέκα (18,8%) εργάζονται 

στον δημόσιο και ευρύτερο 

δημόσιο τομέα ενώ οι οχτώ 

στους δέκα (81,3%) στον ιδιωτικό 

τομέα.  

 

Εννιά (9) από τους από τους εβδομήντα επτά (77) απόφοιτους του Τμ. Ελληνικής 

Φιλολογίας που βρίσκονται εντός του δείγματος ήταν άνεργοι κατά τη διάρκεια διεξαγωγής 

των τηλεφωνικών συνεντεύξεων, έξι  (6) από τους οποίους ήταν μακροχρόνια άνεργοι και οι 

υπόλοιποι τρεις (3) είχαν διάρκεια ανεργίας λιγότερη από ένα έτος. Οι οχτώ από τους εννιά 

ανέργους (88,9%) υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για την ειδικότητά 

τους, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.  
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Λόγοι ανεργίας 
Ποσοστό επί των 

ανέργων 

Δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για την ειδικότητά μου 88,9% 

Οι εργοδότες προτιμούν άτομα με περισσότερα προσόντα από εμένα 55,6% 

Οι εργοδότες θεωρούν μειονέκτημα το φύλο μου 0% 

Δεν βρίσκω εργασία που να αντιστοιχεί στα προσόντα μου 22,2% 

Δεν βρίσκω εργασία που να μου αρέσει και να με εκφράζει 11,1% 

Άλλο 11,1% 

Πίνακας 24: Λόγοι ανεργίας 

 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τους απόφοιτους του Τμ. 

Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. τα έτη 2009,2010 και 2011, παραθέτουμε στον επόμενο 

πίνακα το αντικείμενο απασχόλησής τους σήμερα, όπως δήλωσαν οι ίδιοι κατά την 

τηλεφωνική συνέντευξη με στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης.  

Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (2ο Πτυχίο) 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗ - 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΣΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΤΟΥ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
- ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - 
ΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΑΜΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ 
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Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΕ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ 

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΣΕ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΧΟΡΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΕ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ 

  ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Πίνακας 25: Αντικείμενο εργασίας των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμήματος 
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7.6 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

 

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) είχε συνολικά τα έτη 

2009, 2010 και 2011 εξακόσιους αποφοίτους (600), το 29% των οποίων, δηλαδή εκατό 

εβδομήντα πέντε (175) απόφοιτοι, συμμετείχαν στο δείγμα της μελέτης απορρόφησης. Από 

τους εκατό εβδομήντα πέντε απόφοιτους του δείγματος οι 102 (58,3%) είναι άντρες και οι 73 

(41,7%) είναι γυναίκες.  Επιπλέον, πέντε άτομα διαμένουν σε Ευρωπαϊκή χώρα εκτός Ελλάδος 

ή Κύπρου και οι υπόλοιποι εκατό εβδομήντα κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.  

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων από τις 

σπουδές τους στο Τμήμα. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το 

πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές  και τη διοικητική 

υποστήριξη του Τμήματός τους.   

 

Γράφημα 107: Επίπεδο ικανοποίησης από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 

αποφοίτησης 

Στο διπλανό γράφημα 

παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία 

των αποφοίτων σε ποσοστό 

90,2%, έμειναν ευχαριστημένοι ή 

πολύ ευχαριστημένοι από το 

πρόγραμμα σπουδών του 

Τμήματός τους, ενώ μόλις ένα 

άτομο δήλωσε δυσαρεστημένο.  
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Γράφημα 108: Ικανοποίηση από το διδακτικό προσωπικό  του Τμήματος αποφοίτησης 

Όσον αφορά το διδακτικό 

προσωπικό του Τμ. ΤΕΦΑΑ 

περίπου εννιά στους δέκα 

(88,5%) δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι και μόλις ένα 

άτομο δήλωσε δυσαρεστημένο. 

 

 

 

 

Γράφημα 109: Ικανοποίηση από τις λειτουργικές υποδομές  του Τμήματος αποφοίτησης 

Οι λειτουργικές υποδομές όπως 

οι κτιριακές εγκαταστάσεις, οι 

αίθουσες διδασκαλίας και τα 

εργαστήρια του Τμ. ΤΕΦΑΑ 

άφησαν τους απόφοιτους 

ικανοποιημένους καθώς το 

94,9% αυτών δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι. 
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Γράφημα 110: Ικανοποίηση από τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης  

Το 77,1% των αποφοίτων του 

Τμήματος δήλωσε 

ευχαριστημένο ή πολύ 

ευχαριστημένο από τη διοικητική 

υποστήριξη, ενώ το 19,4% 

διατηρεί ουδέτερη στάση.   

 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 26) φαίνεται συγκεντρωτικά ο μέσος όρος των 

απαντήσεων που έδωσαν οι απόφοιτοι  όσον αφορά το επίπεδο ικανοποίησής τους από το 

πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική 

υποστήριξη του Τμήματος φοίτησης, με βαθμολογία από το ένα έως το πέντε, όπου το ένα 

ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση 

«Πολύ ευχαριστημένος-η». 

 

 Μέση τιμή των 

απαντήσεων 

Τυπική απόκλιση 

Πρόγραμμα σπουδών 4,39 0,676 

Διδακτικό προσωπικό 4,35 0,695 

Λειτουργικές υποδομές 4,59 0,608 

Διοικητική υποστήριξη  4,07 0,835 

Πίνακας 26: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ. Επιστήμης 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 26, οι απόφοιτοι του Τμ. ΤΕΦΑΑ έμειναν ιδιαίτερα 

ικανοποιημένοι από τη φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ. και από τους τέσσερις βασικούς παράγοντες 

που ερωτήθηκαν. 
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Γράφημα 111: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη  

Μόλις το 15,4% των αποφοίτων  

του Τμ. ΤΕΦΑΑ έχουν 

προχωρήσει ως ανώτατο επίπεδο 

σπουδών μεταπτυχιακό τίτλο και 

τρία από τα εκατόν εβδομήντα 

πέντε μέλη του δείγματος (1,7%) 

έχουν σε εξέλιξη διδακτορικές 

σπουδές.  

 

 

 

Γράφημα 112: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης 

απασχόλησης 

 Το 83,4% των αποφοίτων βρήκε 

την πρώτη του απασχόληση 

μέσα στον πρώτο χρόνο από την 

κτήση του πτυχίου ή εργαζόταν 

κατά τη διάρκεια των σπουδών, 

το 9,1% σε διάστημα ενός έως 

δύο ετών, ενώ μόλις το 7,4% 

βρήκε την πρώτη του 

απασχόληση τουλάχιστον δύο 

χρόνια μετά την αποφοίτηση. 
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Γράφημα 113: Συσχετισμός αντικειμένου πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο 

σπουδών  

Περίπου επτά στους δέκα 

απόφοιτους  (74,3%) του 

Τμήματος εργάστηκαν για πρώτη 

φορά σε αντικείμενο που 

σχετιζόταν πολύ ή πάρα πολύ με 

το αντικείμενο σπουδών τους και 

το 20,6% εργάστηκαν σε  

αντικείμενο που δεν 

συσχετιζόταν καθόλου με αυτό. 

 

 

Γράφημα 114: Επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του Τμ. Επιστήμης Φυσικής 

Αγωγής και Αθλητισμού 

Το ποσοστό ανεργίας για τους 

αποφοίτους του Τμ. ΤΕΦΑΑ 

ανέρχεται στο 12%, το ποσοστό 

απασχολούμενων-μισθωτών στο 

27,4% και το ποσοστό 

αυτοαπασχολούμενων-

ελεύθερων επαγγελματιών στο 

57,1%. Παρατηρούμε λοιπόν ότι 

το 84,5% των αποφοίτων 

εργάζεται και το 15,4% είναι 

άνεργοι ή μη ενεργοί 

επαγγελματικά.  

 

 

 

 



Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού                                                                        

94 

 
Γράφημα 115: Συσχέτιση επαγγελματικής κατάστασης και φύλου 

Όπως παρατηρούμε στο διπλανό 

γράφημα, το 59,8% των αντρών 

(61 από τους 102 άντρες του 

δείγματος) είναι 

απασχολούμενοι και το 29,4% 

είναι αυτοαπασχολούμενοι.  Τα 

αντίστοιχα ποσοστά για τις 

γυναίκες του δείγματος είναι 

53,4% (39 από τις 73 γυναίκες) 

και 24,7%, ενώ μεγαλύτερο 

ποσοστό ανέργων εμφανίζεται 

στις γυναίκες με ποσοστό ανεργίας 16,4% έναντι των αντρών με ποσοστό 8,8%. Ο έλεγχος 

ανεξαρτησίας Χ2 που πραγματοποιήθηκε για τη σχέση επαγγελματικής κατάστασης και 

φύλου σε στάθμη σημαντικότητας 5% έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση (p-

value>0.05) μεταξύ τους, συνεπώς η απασχολησιμότητα των αποφοίτων του Τμήματος δεν 

επηρεάζεται από το φύλο τους. 

 

Γράφημα 116: Συσχετισμός σημερινής απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών  

 Το 84,5% των αποφοίτων του 

Τμήματος εργάζονται, όπως 

σημειώσαμε παραπάνω. Από 

αυτούς, το 59,5% εργάζονται σε 

αντικείμενο που σχετίζεται πολύ 

ή πάρα πολύ με το αντικείμενο 

σπουδών τους και 32% σε 

αντικείμενο που δεν σχετίζεται 

καθόλου. 
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Στη συνέχεια, μελετάται το επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση 

των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμ. ΤΕΦΑΑ, που βρίσκονται σε ποσοστό 84,5% επί του 

συνολικού δείγματος. Η ικανοποίηση μελετάται με βάση το αίσθημα ασφάλειας και 

σταθερότητας που βιώνουν στον επαγγελματικό τους χώρο, τις δυνατότητες επαγγελματικής 

εξέλιξης, την ανταπόκριση του αντικειμένου απασχόλησης στα προσωπικά τους 

ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες και, τέλος, την ικανοποίηση από τις οικονομικές τους 

απολαβές. 

Γράφημα 117: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά το 

αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας  

Το 51,4% των εργαζόμενων 

αποφοίτων του Τμήματος 

δηλώνουν ευχαριστημένοι ή 

πολύ ευχαριστημένοι όσον 

αφορά το αίσθημα ασφάλειας 

και σταθερότητας που βιώνουν 

στον επαγγελματικό τους χώρο,  

και το 19% δηλώνουν 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι.  

 

Γράφημα 118: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόλη όσον αφορά τις 

δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης 

Το 52,7% των εργαζόμενων 

αποφοίτων  δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι για τις 

δυνατότητες επαγγελματικής 

εξέλιξης στον επαγγελματικό 

τους χώρο,  και μόλις το 17,6% 

αυτών δηλώνουν 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι. 
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Γράφημα 119: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά την 

ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες 

Το 77,7% των εργαζόμενων 

αποφοίτων του Τμήματος 

υποστηρίζουν ότι το αντικείμενο 

απασχόλησής τους  σήμερα 

ανταποκρίνεται σε μεγάλο 

βαθμό (πολύ ή πάρα πολύ) στα 

προσωπικά τους ενδιαφέροντα 

κλίσεις και δεξιότητες.  

 

 

 

 

Γράφημα 120: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις 

οικονομικές απολαβές 

Το 21,7% (32 από τους 148 

εργαζόμενους) είναι 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι από τις 

οικονομικές τους απολαβές 

σήμερα, το 27,2% είναι 

ευχαριστημένοι και το 16,9% 

πολύ ευχαριστημένοι.  
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Γράφημα 121: Τομέας απασχόλησης  

Εκατό (100) από τους εκατόν 

σαράντα οχτώ (148) 

εργαζόμενους του δείγματος 

εργάζονται ως μισθωτοί, το 15%  

των οποίων εργάζεται στον 

δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο 

τομέα ενώ το 85% στον ιδιωτικό 

τομέα.  

 

 

Είκοσι ένα (21) από τους από τους εκατόν εβδομήντα πέντε (175) απόφοιτους του 

Τμ. ΤΕΦΑΑ που βρίσκονται εντός του δείγματος ήταν άνεργοι κατά τη διάρκεια διεξαγωγής 

των τηλεφωνικών συνεντεύξεων, έντεκα (11) από τους οποίους ήταν μακροχρόνια άνεργοι 

και οι υπόλοιποι δέκα (10) είχαν διάρκεια ανεργίας λιγότερη από ένα έτος. Οι δεκαοχτώ από 

τους είκοσι ένα ανέργους (85,7%) υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας 

για την ειδικότητά τους, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.  

 

Λόγοι ανεργίας 
Ποσοστό επί των 

ανέργων 

Δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για την ειδικότητά μου 85,7% 

Οι εργοδότες προτιμούν άτομα με περισσότερα προσόντα από εμένα 19% 

Οι εργοδότες θεωρούν μειονέκτημα το φύλο μου 4,8% 

Δεν βρίσκω εργασία που να αντιστοιχεί στα προσόντα μου 19% 

Δεν βρίσκω εργασία που να μου αρέσει και να με εκφράζει 14,3% 

Άλλο 0% 

Πίνακας 27: Λόγοι ανεργίας 
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Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τους απόφοιτους του Τμ. 

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ. τα έτη 2009,2010 και 2011, 

παραθέτουμε στον επόμενο πίνακα το αντικείμενο απασχόλησής τους σήμερα, όπως 

δήλωσαν οι ίδιοι κατά την τηλεφωνική συνέντευξη με στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης.  

Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΠΑΡΙΣΤΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ 
ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - 
ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΟΜΑΔΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ 
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΓΡΑΦΙΚΑ - GRAPHIC 
DESIGNER 

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ) 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ 

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΠΑΠ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ CATERING 

ΜΠΑΡΜΑΝ - BARTENDER ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ PERSONAL TRAINER 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΑ - ΓΕΩΡΓΟΣ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΕΩΝ) 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΗ PERSONAL TRAINING 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ PET SHOP 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΓΕΡΑΝΟΙ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΚΑΦΕ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΝΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ 
ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥ 

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΑΝ ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΑΓΡΟΤΗΣ 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΣΥΛΛΟΓΟ 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ 

ΕΡΓΑΤΗΣ ΩΣ ΚΥΡΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ 

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΒΟΛΕΥ 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΠΑΠ- ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 
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Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤHΤΡΙΑ ΚΥΛΙΚΕIΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕIΟ 

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ 

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΚΑΦΕ 

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΤΙΒΟΥ 

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ STYDIO PERSONAL TRAINING 

ΠΩΛΗΤΡΙΑ SUPER MARKET ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 

ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ 

PERSONAL TRAINER ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ & ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΟΤΗΣ 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟ 

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ GAMES 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ) 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

ΠΩΛΗΤΡΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ -ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 
ΜΩΡΑ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ   

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ   

PERSONAL TRAINER   

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ   

ΠΩΛΗΤΡΙΑ   
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

  

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ   

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ   

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ   

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ   

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ   

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ   

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΙ ΣΕ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

  

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ   

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ   

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ   

ΑΘΛΗΤΙΚO ΣYΛΛΟΓΟ   

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ   
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Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ   

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ   

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ   

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ   

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕIΑ   

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

  

ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ   

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ   

PERSONAL TRAINER   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΤΕΛ (ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ)   
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
SECURITY) 

  

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

ΠΩΛΗΤΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ   

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ   

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ   

ΟΔΗΓΟΣ   

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤ   

ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΚΑΦΕ   

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ   

ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ (ΣΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)   

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

  

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ   

ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

  

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΝΝΙΣ   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ   

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ   

Πίνακας 28: Αντικείμενο εργασίας των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμήματος 
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7.7 Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία 

 

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία είχε συνολικά τα έτη 

2009, 2010 και 2011 τετρακόσιους έναν αποφοίτους (401), το 30% των οποίων, δηλαδή 

εκατόν είκοσι (120) απόφοιτοι, συμμετείχαν στο δείγμα της μελέτης απορρόφησης. Από τους 

εκατόν είκοσι απόφοιτους του δείγματος μόλις οι δύο (1,7%) είναι άντρες και οι εκατόν 

είκοσι οχτώ (98,3%) είναι γυναίκες.  Επιπλέον, ένα μόλις άτομο διαμένει σε Ευρωπαϊκή χώρα 

εκτός Ελλάδος ή Κύπρου και οι υπόλοιποι εκατόν σαράντα εννιά κατοικούν μόνιμα στην 

Ελλάδα.  

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων από τις 

σπουδές τους στο Τμήμα. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το 

πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές  και τη διοικητική 

υποστήριξη του Τμήματός τους.   

 

Γράφημα 122: Επίπεδο ικανοποίησης από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 

αποφοίτησης 

Στο διπλανό γράφημα 

παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία 

των αποφοίτων σε ποσοστό 

92,5%, έμειναν ευχαριστημένοι ή 

πολύ ευχαριστημένοι από το 

πρόγραμμα σπουδών του 

Τμήματός τους, ενώ κανένα 

άτομο δεν δήλωσε 

δυσαρεστημένο.  
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Γράφημα 123: Ικανοποίηση από το διδακτικό προσωπικό  του Τμήματος αποφοίτησης 

Όσον αφορά το διδακτικό 

προσωπικό του Τμ. Νηπιαγωγών 

οχτώ στους δέκα (81,7%)  

αποφοίτους δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι ενώ κανένα  

άτομο δεν δήλωσε 

δυσαρεστημένο. 

 

 

 

Γράφημα 124: Ικανοποίηση από τις λειτουργικές υποδομές  του Τμήματος αποφοίτησης 

Οι μισοί από τους 120 

απόφοιτους του δείγματος (50%) 

δηλώνουν ευχαριστημένοι ή 

πολύ ευχαριστημένοι από τις 

λειτουργικές υποδομές του 

Τμήματός τους, όπως οι κτιριακές 

εγκαταστάσεις, οι αίθουσες 

διδασκαλίας και τα εργαστήρια 

του Τμ. Νηπιαγωγών, το 36,7% 

διατηρεί ουδέτερη άποψη και 

μόλις ένας περίπου στους δέκα 

(13,3%) δηλώνει δυσαρεστημένος ή πολύ δυσαρεστημένος.  
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Γράφημα 125: Ικανοποίηση από τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης  

Το 85% των αποφοίτων του 

Τμήματος δήλωσε 

ευχαριστημένο ή πολύ 

ευχαριστημένο από τη διοικητική 

υποστήριξη και μόλις το 3,3% 

δηλώνει δυσαρεστημένο.   

 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 29) φαίνεται συγκεντρωτικά ο μέσος όρος των 

απαντήσεων που έδωσαν οι απόφοιτοι  όσον αφορά το επίπεδο ικανοποίησής τους από το 

πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική 

υποστήριξη του Τμήματος φοίτησης, με βαθμολογία από το ένα έως το πέντε, όπου το ένα 

ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση 

«Πολύ ευχαριστημένος-η». 

 Μέση τιμή των 

απαντήσεων 

Τυπική απόκλιση 

Πρόγραμμα σπουδών 4,39 0,626 

Διδακτικό προσωπικό 4,16 0,710 

Λειτουργικές υποδομές 3,55 0,942 

Διοικητική υποστήριξη  4,21 0,809 

Πίνακας 29: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ. 

Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικίας 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 29, οι απόφοιτοι του Τμ. Νηπιαγωγών έμειναν ιδιαίτερα 

ικανοποιημένοι από τη φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ., κυρίως από το πρόγραμμα σπουδών και το 

διδακτικό προσωπικό, ενώ λιγότερο ικανοποιημένοι έμειναν από τις λειτουργικές του 

υποδομές. 
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Γράφημα 126: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη  

Περίπου τρεις στους δέκα 

απόφοιτους (34,2%)  του Τμ. 

Νηπιαγωγών έχουν προχωρήσει 

σε μεταπτυχιακές σπουδές και 

κανένα άτομο του δείγματος δεν 

έχει προχωρήσει σε  

διδακτορικές σπουδές.  

 

 

 

 

Γράφημα 127: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης 

απασχόλησης 

 Το 76,6% των αποφοίτων βρήκε 

την πρώτη του απασχόληση 

μέσα στον πρώτο χρόνο από την 

κτήση του πτυχίου ή εργαζόταν 

κατά τη διάρκεια των σπουδών,  

το 10% εργάστηκε για πρώτη 

φορά ένα έως δύο χρόνια μετά 

την αποφοίτηση και το 12,5% 

τουλάχιστον δύο χρόνια μετά 

την ολοκλήρωση των σπουδών. 
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Γράφημα 128: Συσχετισμός αντικειμένου πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο 

σπουδών  

Το 47,5% των αποφοίτων του 

Τμήματος εργάστηκαν για πρώτη 

φορά σε αντικείμενο που 

σχετιζόταν πολύ ή πάρα πολύ με 

το αντικείμενο σπουδών τους και 

το 49,2% εργάστηκαν σε  

αντικείμενο που δεν 

συσχετιζόταν καθόλου με αυτό. 

 

 

 

Γράφημα 129: Επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του Τμ. Επιστημών της 

Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία  

Το ποσοστό ανεργίας για τους 

αποφοίτους του Τμ. Επιστημών 

της Εκπαίδευσης στην 

Προσχολική Ηλικία ανέρχεται στο 

24,2%, το ποσοστό 

απασχολούμενων-μισθωτών στο 

53,5% και το ποσοστό 

αυτοαπασχολούμενων-

ελεύθερων επαγγελματιών στο 

10,8%. Παρατηρούμε λοιπόν ότι 

το 64,1% των αποφοίτων 

εργάζεται και το 35,9% είναι άνεργοι ή μη ενεργοί επαγγελματικά.  
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Γράφημα 130: Συσχετισμός σημερινής απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών  

 Το 64,1% των απόφοιτων του 

Τμήματος εργάζονται. Από 

αυτούς, το 52% εργάζονται σε 

αντικείμενο που σχετίζεται πολύ 

ή πάρα πολύ με το αντικείμενο 

σπουδών τους και 48,1% σε 

αντικείμενο που δεν σχετίζεται 

καθόλου. 

 

 

Στη συνέχεια, μελετάται το επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση 

των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμ. Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, 

που βρίσκονται σε ποσοστό 64,1% επί του συνολικού δείγματος. Η ικανοποίηση μελετάται 

με βάση το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνουν στον επαγγελματικό τους 

χώρο, τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης, την ανταπόκριση του αντικειμένου 

απασχόλησης στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες και, τέλος, την 

ικανοποίηση από τις οικονομικές τους απολαβές. 

 

Γράφημα 131: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά το 

αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας  

Το 51,3% των εργαζόμενων 

αποφοίτων του Τμήματος 

δηλώνουν ευχαριστημένοι ή 

πολύ ευχαριστημένοι όσον 

αφορά το αίσθημα ασφάλειας 

και σταθερότητας που βιώνουν 

στον επαγγελματικό τους χώρο,  

και το 27,7% δηλώνουν 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι.  
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Γράφημα 132: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις 

δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης 

Το 36,8% των εργαζόμενων 

αποφοίτων  δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι για τις 

δυνατότητες επαγγελματικής 

εξέλιξης στον επαγγελματικό 

τους χώρο,  ενώ το 32,9% αυτών 

δηλώνουν δυσαρεστημένοι ή 

πολύ δυσαρεστημένοι. 

 

 

Γράφημα 133: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά την 

ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες 

Το 65,8% των εργαζόμενων 

αποφοίτων του Τμήματος 

υποστηρίζουν ότι το αντικείμενο 

απασχόλησής τους  σήμερα 

ανταποκρίνεται σε μεγάλο 

βαθμό (πολύ ή πάρα πολύ) στα 

προσωπικά τους ενδιαφέροντα 

κλίσεις και δεξιότητες, ενώ το 

19,8% εργάζονται σε αντικείμενο 

που δεν τους ικανοποιεί. 
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Γράφημα 134: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις 

οικονομικές απολαβές 

Το 28% των εργαζόμενων 

αποφοίτων είναι 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι από τις 

οικονομικές τους απολαβές 

σήμερα, το 21,3% είναι 

ευχαριστημένοι και το 16% πολύ 

ευχαριστημένοι.  

 

 

Γράφημα 135: Τομέας απασχόλησης  

Εξήντα τέσσερις (64) από τους 

εκατόν είκοσι (120) 

εργαζόμενους του δείγματος 

είναι μισθωτοί, το 21,9% (14 

άτομα) εκ των οποίων εργάζονται 

στον δημόσιο και ευρύτερο 

δημόσιο τομέα ενώ οι υπόλοιποι 

πενήντα (78,1%) στον ιδιωτικό 

τομέα.  

 

 

Είκοσι εννιά (29) από τους από τους εκατόν είκοσι (120) απόφοιτους του Τμ. 

Νηπιαγωγών που βρίσκονται εντός του δείγματος ήταν άνεργοι κατά τη διάρκεια διεξαγωγής 

των τηλεφωνικών συνεντεύξεων, δέκα εφτά (17) από τους οποίους ήταν μακροχρόνια 

άνεργοι και οι υπόλοιποι δώδεκα (12) είχαν διάρκεια ανεργίας λιγότερη από ένα έτος. Οι 

είκοσι επτά από τους είκοσι εννιά (93,1%) ανέργους  υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν πολλές 

θέσεις εργασίας για την ειδικότητά τους, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.  
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Λόγοι ανεργίας 
Ποσοστό επί των 

ανέργων 

Δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για την ειδικότητά μου 93,1% 

Οι εργοδότες προτιμούν άτομα με περισσότερα προσόντα από εμένα 27,6% 

Οι εργοδότες θεωρούν μειονέκτημα το φύλο μου 3,4% 

Δεν βρίσκω εργασία που να αντιστοιχεί στα προσόντα μου 3,4% 

Δεν βρίσκω εργασία που να μου αρέσει και να με εκφράζει 3,4% 

Άλλο 0% 

Πίνακας 30: Λόγοι ανεργίας 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τους απόφοιτους του Τμ. 

Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δ.Π.Θ. τα έτη 2009, 2010 και 2011 

παραθέτουμε στον επόμενο πίνακα το αντικείμενο απασχόλησής τους σήμερα, όπως 

δήλωσαν οι ίδιοι κατά την τηλεφωνική συνέντευξη με στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης.  

Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ - ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΣΤΑ ΚΕΣΠΕΜ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ 
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ   

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 

  

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ   

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ 
ΣΤΑΘΜΟ 

  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ 
ΣΤΑΘΜΟ 

  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ   

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ   
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Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ΣΕ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ   

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ 

  

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΨΕΙΡΙΚΗΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

  

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ   

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ 

  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ 
ΣΤΑΘΜΟ 

  

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ   

ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ   

ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 

  

ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ   

ΠΩΛΗΤΡΙΑ   

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ 
ΣΤΑΘΜΟ 

  

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ   

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΘ. ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ 
ΑΕ 

  

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ   

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 

  

ΠΩΛΗΤΡΙΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ   

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ   

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΚΔΑΠ 

  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ 

  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ   

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ   

ΔΑΣΚΑΛΑ YOGA   

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   
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Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ   

ΠΩΛΗΤΡΙΑ   

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ   

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ   

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ   

Πίνακας 31: Αντικείμενο εργασίας των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμήματος 
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7.8 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών 

 

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) είχε 

συνολικά τα έτη 2009, 2010 και 2011 διακόσιους εβδομήντα εννιά αποφοίτους (279), το 30% 

των οποίων, δηλαδή ογδόντα τρεις (83) απόφοιτοι, συμμετείχαν στο δείγμα της μελέτης 

απορρόφησης. Από τους ογδόντα τρεις απόφοιτους του δείγματος οι 54 (65,1%) είναι άντρες 

και οι 29 (34,9%) είναι γυναίκες.  Επιπλέον, είκοσι άτομα (24,1%)  διαμένουν σε Ευρωπαϊκή 

χώρα εκτός Ελλάδος ή Κύπρου, δύο (2,4%) άτομα κατοικούν στην Κύπρο  και οι υπόλοιποι 

εξήντα ένα (73,5%)  κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.  

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων από τις 

σπουδές τους στο Τμήμα. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το 

πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές  και τη διοικητική 

υποστήριξη του Τμήματός τους.   

 

Γράφημα 136: Επίπεδο ικανοποίησης από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 

αποφοίτησης 

Στο διπλανό γράφημα 

παρατηρούμε ότι το 61,4% των 

αποφοίτων έμειναν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι από το 

πρόγραμμα σπουδών του 

Τμήματός τους και το 33,7% ούτε 

ευχαριστημένοι, ούτε 

δυσαρεστημένοι.  
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Γράφημα 137: Ικανοποίηση από το διδακτικό προσωπικό  του Τμήματος αποφοίτησης 

Όσον αφορά το διδακτικό 

προσωπικό του Τμ. ΗΜΜΥ το 

55,4%  των αποφοίτων δηλώνει 

ευχαριστημένο ή πολύ 

ευχαριστημένο και μόλις ένα 

άτομο στα δέκα (8,4%) δηλώνει 

δυσαρεστημένο . 

 

 

 

 

Γράφημα 138: Ικανοποίηση από τις λειτουργικές υποδομές  του Τμήματος αποφοίτησης 

Περίπου τέσσερις στους δέκα 

(39,7%) απόφοιτους δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι από τις 

λειτουργικές υποδομές του 

Τμήματός τους, όπως οι κτιριακές 

εγκαταστάσεις, οι αίθουσες 

διδασκαλίας και τα εργαστήρια, 

το 43,4% διατηρεί ουδέτερη 

άποψη και το 16,9%  δηλώνει 

δυσαρεστημένο ή πολύ 

δυσαρεστημένο.  
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Γράφημα 139: Ικανοποίηση από τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης  

Το 62,6% των αποφοίτων του 

Τμήματος δήλωσε 

ευχαριστημένο ή πολύ 

ευχαριστημένο από τη διοικητική 

υποστήριξη και το 28,9% 

διατηρεί ουδέτερη άποψη.   

 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 32) φαίνεται συγκεντρωτικά ο μέσος όρος των 

απαντήσεων που έδωσαν οι απόφοιτοι  όσον αφορά το επίπεδο ικανοποίησής τους από το 

πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική 

υποστήριξη του Τμήματος φοίτησης, με βαθμολογία από το ένα έως το πέντε, όπου το ένα 

ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση 

«Πολύ ευχαριστημένος-η». 

 Μέση τιμή των 

απαντήσεων 

Τυπική απόκλιση 

Πρόγραμμα σπουδών 3,63 0,728 

Διδακτικό προσωπικό 3,53 0,786 

Λειτουργικές υποδομές 3,27 0,828 

Διοικητική υποστήριξη  3,6 0,869 

Πίνακας 32: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ. 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 32, οι απόφοιτοι του Τμ. ΗΜΜΥ έμειναν ικανοποιημένοι από 

τη φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ., κυρίως από το πρόγραμμα σπουδών και το διδακτικό 

προσωπικό, ενώ λιγότερο ικανοποιημένοι έμειναν από τις λειτουργικές του υποδομές. 
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Γράφημα 140: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη  

Το 45,8%  των αποφοίτων του Τμ. 

ΗΜΜΥ έχουν ως ανώτατο 

επίπεδο σπουδών μεταπτυχιακό 

τίτλο, το 13,3% έχουν σε εξέλιξη 

διδακτορικές σπουδές και τρία 

άτομα από τα ογδόντα τρία 

(3,6%) του συνολικού δείγματος  

προχώρησαν σε 

μεταδιδακτορικές σπουδές.  

 

 

Γράφημα 141: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης 

απασχόλησης 

 Το 73,5% των αποφοίτων βρήκε 

την πρώτη του απασχόληση 

μέσα στον πρώτο χρόνο από την 

κτήση του πτυχίου ή εργαζόταν 

κατά τη διάρκεια των σπουδών, 

και το 15,7% σε διάστημα ενός 

έως δύο ετών. Μόλις ένας στους 

δέκα απόφοιτους (10,8%) βρήκε 

την πρώτη του απασχόληση 

τουλάχιστον δύο χρόνια μετά 

την αποφοίτηση. 
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Γράφημα 142: Συσχετισμός αντικειμένου πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο 

σπουδών  

Περίπου επτά στους δέκα 

απόφοιτους  (72,3%) του 

Τμήματος εργάστηκαν για πρώτη 

φορά σε αντικείμενο που 

σχετιζόταν πολύ ή πάρα πολύ με 

το αντικείμενο σπουδών τους και 

μόλις το 3,6% εργάστηκε σε  

αντικείμενο που δεν 

συσχετιζόταν καθόλου με αυτό. 

 

 

Γράφημα 143: Επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του Τμ. ΗΜΜΥ 

Το ποσοστό ανεργίας για τους 

αποφοίτους του Τμ. ΗΜΜΥ 

ανέρχεται μόλις στο 3,6%, το 

ποσοστό απασχολούμενων-

μισθωτών στο 66,3% και το 

ποσοστό αυτοαπασχολούμενων-

ελεύθερων επαγγελματιών στο 

26,5%. Παρατηρούμε λοιπόν ότι 

το 92,8% των αποφοίτων 

εργάζεται και το 7,2% είναι 

άνεργοι ή μη ενεργοί 

επαγγελματικά.  
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Γράφημα 144: Συσχέτιση επαγγελματικής κατάστασης και φύλου 

 Όπως παρατηρούμε στο διπλανό 

γράφημα, το 63% των αντρών (34 

από τους 54 άντρες του 

δείγματος) είναι 

απασχολούμενοι και το 31,5% 

είναι αυτοαπασχολούμενοι.  Τα 

αντίστοιχα ποσοστά για τις 

γυναίκες του δείγματος είναι 

72,4% (21 από τις 29 γυναίκες) 

και 17,2%, Ο έλεγχος 

ανεξαρτησίας Χ2 που 

πραγματοποιήθηκε για τη σχέση επαγγελματικής κατάστασης και φύλου σε στάθμη 

σημαντικότητας 5% έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση (p-value>0.05) 

μεταξύ τους, συνεπώς η απασχολησιμότητα των αποφοίτων του Τμήματος δεν επηρεάζεται 

από το φύλο τους. 

 

Γράφημα 145: Συσχετισμός σημερινής απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών  

 Οι 77 από τους 83 (92,8%) 

απόφοιτους του Τμήματος 

εργάζονται. Από αυτούς, το 

79,2% εργάζονται σε αντικείμενο 

που σχετίζεται πολύ ή πάρα πολύ 

με το αντικείμενο σπουδών τους 

και μόλις το 5,2% σε αντικείμενο 

που δεν σχετίζεται καθόλου. 

 

 

Στη συνέχεια, μελετάται το επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση 

των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμ. ΗΜΜΥ, που βρίσκονται σε ποσοστό 92,8% επί του 

συνολικού δείγματος. Η ικανοποίηση μελετάται με βάση το αίσθημα ασφάλειας και 

σταθερότητας που βιώνουν στον επαγγελματικό τους χώρο, τις δυνατότητες επαγγελματικής 
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εξέλιξης, την ανταπόκριση του αντικειμένου απασχόλησης στα προσωπικά τους 

ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες και, τέλος, την ικανοποίηση από τις οικονομικές τους 

απολαβές. 

Γράφημα 146: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά το 

αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας  

Το 67,6% των εργαζόμενων 

αποφοίτων του Τμήματος 

δηλώνουν ευχαριστημένοι ή 

πολύ ευχαριστημένοι όσον 

αφορά το αίσθημα ασφάλειας 

και σταθερότητας που βιώνουν 

στον επαγγελματικό τους χώρο,  

και το 19,5% δηλώνουν 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι. 

 

 

Γράφημα 147: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις 

δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης 

Το 67,6% των εργαζόμενων 

αποφοίτων  δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι για τις 

δυνατότητες επαγγελματικής 

εξέλιξης στην εργασία τους,  ενώ 

δύο στους δέκα (20,8%) 

δηλώνουν δυσαρεστημένοι ή 

πολύ δυσαρεστημένοι. 
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Γράφημα 148: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά την 

ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες 

Το 70,2% των εργαζόμενων 

αποφοίτων του Τμήματος 

υποστηρίζουν ότι το αντικείμενο 

απασχόλησής τους  σήμερα 

ανταποκρίνεται σε μεγάλο 

βαθμό (πολύ ή πάρα  πολύ) στα 

προσωπικά τους ενδιαφέροντα 

κλίσεις και δεξιότητες.  

 

 

 

Γράφημα 149: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις 

οικονομικές απολαβές 

Το 18,2% (14 από τους 77 

εργαζόμενους) των εργαζόμενων 

αποφοίτων είναι 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι από τις 

οικονομικές τους απολαβές 

σήμερα, το 28,6% είναι 

ευχαριστημένοι και το 20,8% 

πολύ ευχαριστημένοι.  
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Γράφημα 150: Τομέας απασχόλησης  

Πενήντα πέντε (55) από τους 

εβδομήντα επτά (77) 

εργαζόμενους του δείγματος 

εργάζονται ως μισθωτοί, οι επτά 

εκ των οποίων (12,7%) στον 

δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο 

τομέα, ενώ οι υπόλοιποι 

σαράντα οχτώ (87,3%) στον 

ιδιωτικό τομέα.  

 

Τρεις (3) από τους από τους ογδόντα τρεις (83) απόφοιτους του Τμ. ΗΜΜΥ που 

βρίσκονται εντός του δείγματος ήταν άνεργοι κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των τηλεφωνικών 

συνεντεύξεων, ένας από τους οποίους ήταν μακροχρόνια άνεργος και οι υπόλοιποι δύο είχαν 

διάρκεια ανεργίας λιγότερη από ένα έτος. Οι δύο από τους τρεις ανέργους υποστηρίζουν ότι 

δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για την ειδικότητά τους. 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τους απόφοιτους του Τμ. 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ. τα έτη 2009,2010 και 

2011, παραθέτουμε στον επόμενο πίνακα το αντικείμενο απασχόλησής τους σήμερα, όπως 

δήλωσαν οι ίδιοι κατά την τηλεφωνική συνέντευξη με στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης.  

Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
Η.Μ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΑΔΕΙΕΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Π.Θ. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΕ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΈΡΓΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ/ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΈΡΓΩΝ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ / 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΆΔΕΙΕΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΘΑΛΑΜΩΝ 
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Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ 
ΙΝΩΝ 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΚΤΙΡΙΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / 
ΕΛΟΤ 

ΤΟΜΕΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΕ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ 
ΠΑΡΚΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΜΕΛΕΤΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΡΓΩΝ 

ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ - MANAGEMENT ΣΕ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ 3D 
DESIGN 

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 
ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ ΔΕΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ 
ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ELECTRICAL ENGINEER FOR WIND FARM 
PROJECTS 

ΜΕΛΕΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

INTEGRATED CIRCUITS, 
MICROELECTRONIC SYSTEMS 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (MOTORSPORT ENGINEER) 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Η/Υ 

  

BRAND MANAGER ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

  

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ 
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 

  

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

  

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ   

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ   

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜIKOY   

ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
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Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

ΤΑΜΙΑΣ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
(ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ferry boat) 

  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 
CNC 

  

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ) 

  

DEVELOPER   

PROJECT MANAGER ΣΕ ΝΕΑ DIGITAL 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

  

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ   

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

  

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 

  

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ INFORMATION SYSTEMS   

ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ 
ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 

  

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

ΣΧΕΔΙΑΣΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

  

LASERS   

SMART POWER ENERGY SYSTEMS   

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ   

RAIL SYSTEMS ENGINEER   

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

PROJECT MANAGEMENT   

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΦΩΤΟΝΙΚΗΣ   

ELECTRICAL ENGINEER - OIL & GAS 
MANUFACTURE 

  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 

  

Πίνακας 33: Αντικείμενο εργασίας των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμήματος 
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7.9 Τμήμα Ιατρικής 

 

Το Τμήμα Ιατρικής είχε συνολικά τα έτη 2009, 2010 και 2011 διακόσιους εξήντα οχτώ 

αποφοίτους (268), το 30% των οποίων, δηλαδή ογδόντα (80) απόφοιτοι, συμμετείχαν στο 

δείγμα της μελέτης απορρόφησης. Από τους ογδόντα απόφοιτους του δείγματος οι 35 

(43,8%) είναι άντρες και οι 45 (56,3%) είναι γυναίκες.  Επιπλέον, δύο άτομα διαμένουν σε 

Ευρωπαϊκή χώρα εκτός Ελλάδος ή Κύπρου, δύο άτομα κατοικούν σε χώρα εκτός Ευρώπης και 

οι υπόλοιποι εβδομήντα πέντε κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.  

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων από τις 

σπουδές τους στο Τμήμα. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το 

πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές  και τη διοικητική 

υποστήριξη του Τμήματός τους.   

 

Γράφημα 151: Επίπεδο ικανοποίησης από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 

αποφοίτησης 

Στο διπλανό γράφημα 

παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία 

των αποφοίτων σε ποσοστό 

86,3%, έμειναν ευχαριστημένοι ή 

πολύ ευχαριστημένοι από το 

πρόγραμμα σπουδών του 

Τμήματός τους, ενώ κανένα 

άτομο δεν δήλωσε 

δυσαρεστημένο.  

 

 

 

 

 



Τμήμα Ιατρικής                                                                                                                                       

124 

 
Γράφημα 152: Ικανοποίηση από το διδακτικό προσωπικό  του Τμήματος αποφοίτησης 

Όσον αφορά το διδακτικό 

προσωπικό του Τμ. Ιατρικής το 

76,3% των αποφοίτων δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι και μόλις δύο 

άτομα (2,5%) δήλωσαν 

δυσαρεστημένοι. 

 

 

 

 

Γράφημα 153: Ικανοποίηση από τις λειτουργικές υποδομές  του Τμήματος αποφοίτησης 

Οι λειτουργικές υποδομές όπως 

οι κτιριακές εγκαταστάσεις, οι 

αίθουσες διδασκαλίας και τα 

εργαστήρια του Τμ. Ιατρικής 

άφησαν τους απόφοιτους 

ικανοποιημένους καθώς το 

68,8% αυτών δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι, το 26,3% 

διατηρούν ουδέτερη άποψη και 

μόλις το 5,1%  δηλώνουν 

δυσαρεστημένοι ή πολύ δυσαρεστημένοι.  
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Γράφημα 154: Ικανοποίηση από τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης  

Εφτά στους δέκα (70,1%) 

αποφοίτους  του Τμήματος 

δήλωσαν ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι από τη 

διοικητική υποστήριξη, ενώ το 

13,8% δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι. 

 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 34) φαίνεται συγκεντρωτικά ο μέσος όρος των 

απαντήσεων που έδωσαν οι απόφοιτοι  όσον αφορά το επίπεδο ικανοποίησής τους από το 

πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική 

υποστήριξη του Τμήματος φοίτησης, με βαθμολογία από το ένα έως το πέντε, όπου το ένα 

ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση 

«Πολύ ευχαριστημένος-η». 

 Μέση τιμή των 

απαντήσεων 

Τυπική απόκλιση 

Πρόγραμμα σπουδών 4,34 0,711 

Διδακτικό προσωπικό 4,11 0,827 

Λειτουργικές υποδομές 3,91 0,903 

Διοικητική υποστήριξη  3,8 1,036 

Πίνακας 34: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ. Ιατρικής 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 34, οι απόφοιτοι του Τμ. Ιατρικής έμειναν ιδιαίτερα 

ικανοποιημένοι από τη φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ., καθώς ο μέσος όρος των απαντήσεών τους 

για τους τέσσερις βασικούς παράγοντες που ερωτήθηκαν προσεγγίζει την απάντηση 

«Ευχαριστημένος-η» με μικρές αποκλίσεις.  
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Γράφημα 155: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη  

Το 26,3% των αποφοίτων του Τμ. 

Ιατρικής έχει  ως ανώτατο τίτλο 

σπουδών το μεταπτυχιακό, ενώ 

το 22,5% έχει προχωρήσει και σε 

διδακτορικές σπουδές.  

 

 

 

 

 

Γράφημα 156: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης 

απασχόλησης 

 Το 73,8% των αποφοίτων βρήκε 

την πρώτη του απασχόληση, 

συμπεριλαμβανομένης και της 

ειδικότητας που καλούνται να 

ολοκληρώσουν οι απόφοιτοι του 

Τμήματος, μέσα στον πρώτο 

χρόνο από την κτήση του 

πτυχίου, και το 23,8% σε 

διάστημα ενός έως δύο ετών.  
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Γράφημα 157: Συσχετισμός αντικειμένου πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο 

σπουδών  

Η συντριπτική πλειοψηφία των 

αποφοίτων του Τμ. Ιατρικής  σε 

ποσοστό 97,6% εργάστηκαν για 

πρώτη φορά σε αντικείμενο που 

σχετιζόταν  πολύ ή πάρα πολύ με 

το αντικείμενο σπουδών τους. 

 

 

 

 

Γράφημα 158: Επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του Τμ. Ιατρικής 

Το ποσοστό ανεργίας για τους 

αποφοίτους του Τμ. Ιατρικής 

ανέρχεται μόλις στο 2,5%, το 

ποσοστό απασχολούμενων-

μισθωτών στο 86,3% και το 

ποσοστό αυτοαπασχολούμενων-

ελεύθερων επαγγελματιών στο 

10%. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το 

96,3% των αποφοίτων εργάζεται 

και το 3,8% είναι άνεργοι ή μη 

ενεργοί επαγγελματικά.  Το 

μεγάλο ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων του Τμ. Ιατρικής οφείλεται ενδεχομένως στην 

εργασία τους ως αγροτικοί ιατροί ή στην εξέλιξη της ειδικότητας, επτά έως εννιά χρόνια μετά 

την αποφοίτησή τους.  
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Γράφημα 159: Συσχέτιση επαγγελματικής κατάστασης και φύλου 

Όπως παρατηρούμε στο διπλανό 

γράφημα δεν υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές στην 

επαγγελματική κατάσταση των 

ατόμων του δείγματος 

αναφορικά με το φύλο τους, 

γεγονός που επιβεβαιώνεται με 

τον έλεγχο ανεξαρτησίας Χ2 που 

πραγματοποιήθηκε για τη σχέση 

απασχόλησης και φύλου σε 

στάθμη σημαντικότητας 5% 

δείχνοντας ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση (p-value>0.05) μεταξύ 

επαγγελματικής κατάστασης και φύλου των αποφοίτων του Τμ. Ιατρικής.  

 

Γράφημα 160: Συσχετισμός σημερινής απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών  

 Οι 77 από τους 80 (96,3%) 

απόφοιτους του Τμήματος 

εργάζονται. Από αυτούς, οι 76 

(98,7%) εργάζονται σε 

αντικείμενο που σχετίζεται πάρα 

πολύ με το αντικείμενο σπουδών 

τους και μόλις ένας στους 

εβδομήντα επτά σε αντικείμενο 

που σχετίζεται ούτε λίγο, ούτε 

πολύ με αυτό 

 

Στη συνέχεια, μελετάται το επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση 

των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμ. Ιατρικής, που βρίσκονται σε ποσοστό 96,3% επί του 

συνολικού δείγματος. Η ικανοποίηση μελετάται με βάση το αίσθημα ασφάλειας και 

σταθερότητας που βιώνουν στον επαγγελματικό τους χώρο, τις δυνατότητες επαγγελματικής 

εξέλιξης, την ανταπόκριση του αντικειμένου απασχόλησης στα προσωπικά τους 
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ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες και, τέλος, την ικανοποίηση από τις οικονομικές τους 

απολαβές. 

 

Γράφημα 161: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά το 

αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας  

Το 45,5% των εργαζόμενων 

αποφοίτων του Τμήματος 

δηλώνουν ευχαριστημένοι ή 

πολύ ευχαριστημένοι όσον 

αφορά το αίσθημα ασφάλειας 

και σταθερότητας που βιώνουν 

στον επαγγελματικό τους χώρο,  

και το 26% δηλώνουν 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι.  

 

 

Γράφημα 162: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις 

δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης 

Το 52% των εργαζόμενων 

αποφοίτων  δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι για τις 

δυνατότητες επαγγελματικής 

εξέλιξης στην εργασία τους,  ενώ 

το 26% αυτών δηλώνουν 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι. 
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Γράφημα 163: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά την 

ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες 

Το 74,1% των εργαζόμενων 

αποφοίτων του Τμήματος 

υποστηρίζουν ότι το αντικείμενο 

απασχόλησής τους  σήμερα 

ανταποκρίνεται σε μεγάλο 

βαθμό στα προσωπικά τους 

ενδιαφέροντα κλίσεις και 

δεξιότητες.  

 

 

 

Γράφημα 164: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις 

οικονομικές απολαβές 

Το 36,4% των αποφοίτων είναι 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι από τις 

οικονομικές τους απολαβές 

σήμερα, το 21,1% είναι 

ευχαριστημένοι και μόλις ένας 

περίπου στους δέκα (9,2%) είναι 

πολύ ευχαριστημένος.  
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Γράφημα 165: Τομέας απασχόλησης  

Οι εξήντα εννιά (69) από τους 

εβδομήντα επτά (77) 

εργαζόμενους του δείγματος 

εργάζονται ως μισθωτοί, εκ των 

οποίων οι εξήντα επτά (97,1%) 

στον δημόσιο και ευρύτερο 

δημόσιο τομέα ενώ οι υπόλοιποι 

(2,9%) στον ιδιωτικό τομέα.  

 

 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τους απόφοιτους του Τμ. 

Ιατρικής του Δ.Π.Θ. τα έτη 2009,2010 και 2011, παραθέτουμε στον επόμενο πίνακα το 

αντικείμενο απασχόλησής τους σήμερα, όπως δήλωσαν οι ίδιοι κατά την τηλεφωνική 

συνέντευξη με στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης.  

Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 
ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 

ΙΑΤΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΣΕ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

  

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ   

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ   

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ   

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ   

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ   

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ   

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΩΡΙΛΑ   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΕ ΙΑΤΡΕΙΟ   

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ   

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
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Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ   

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ   

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ   

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ   

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ   

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ   

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ   

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ 
ΜΕΘ 

  

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 

  

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ   

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ   

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ   

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΗΣ   

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ   

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ   

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ   

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ   

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ 
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 

  

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ   

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΘΩΡΑΚΟΣ 

  

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ   

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ   

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ   

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ   

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ   

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ   

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ   

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ   

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ   

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ   

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ   

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ   

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 

  

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ   

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ   

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 

  

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ   

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ   

ΙΑΤΡΟΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ   

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ   
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Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

  

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ   

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ   

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

  

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ   

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΟΘΦΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ   

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ   

MEDICALDOCTOR   

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   

Πίνακας 35: Αντικείμενο εργασίας των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμήματος 
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7.10 Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας 

 

Το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας είχε συνολικά τα έτη 2009, 2010 και  2011 τριακόσιους 

δέκα εννιά αποφοίτους (319), το 30% των οποίων, δηλαδή ενενήντα πέντε (95) απόφοιτοι, 

συμμετείχαν στο δείγμα της μελέτης απορρόφησης. Από τους ενενήντα πέντε απόφοιτους 

του δείγματος οι 16 (16,8%) είναι άντρες και οι 79 (83,2%) είναι γυναίκες.  Επιπλέον, δύο 

άτομα διαμένουν σε Ευρωπαϊκή χώρα εκτός Ελλάδος ή Κύπρου, τρεις κατοικούν στην Κύπρο 

και οι υπόλοιποι ενενήντα κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.  

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων από τις 

σπουδές τους στο Τμήμα. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το 

πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές  και τη διοικητική 

υποστήριξη του Τμήματός τους.   

 

Γράφημα 166: Επίπεδο ικανοποίησης από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 

αποφοίτησης 

Στο διπλανό γράφημα 

παρατηρούμε ότι το 48,4%, 

έμειναν ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι από το 

πρόγραμμα σπουδών του 

Τμήματός τους, το 43,2% 

διατηρεί ουδέτερη άποψη, ενώ 

το 8,4% έμειναν 

δυσαρεστημένοι. 
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Γράφημα 167: Ικανοποίηση από το διδακτικό προσωπικό  του Τμήματος αποφοίτησης 

Όσον αφορά το διδακτικό 

προσωπικό του Τμ. Ιστορίας και 

Εθνολογίας το 45,3%, των 

αποφοίτων έμειναν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι από το 

πρόγραμμα σπουδών του 

Τμήματός τους, το 45,3% 

διατηρεί ουδέτερη άποψη, ενώ 

το ένας περίπου στους δέκα 

(9,5%) έμεινε δυσαρεστημένος. 

 

Γράφημα 168: Ικανοποίηση από τις λειτουργικές υποδομές  του Τμήματος αποφοίτησης 

Οι λειτουργικές υποδομές όπως 

οι κτιριακές εγκαταστάσεις και οι 

αίθουσες διδασκαλίας του Τμ. 

Ιστορίας και Εθνολογίας δεν 

άφησαν τους απόφοιτους 

ικανοποιημένους καθώς μόνο το 

15,8% αυτών δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι, το 42,1% 

διατηρεί ουδέτερη άποψη και 

περίπου τέσσερις στους δέκα 

(42,1%) δηλώνουν δυσαρεστημένοι ή πολύ δυσαρεστημένοι.  
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Γράφημα 169: Ικανοποίηση από τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης  

Το 36,8% των αποφοίτων του 

Τμήματος δήλωσε 

ευχαριστημένο ή πολύ 

ευχαριστημένο από τη διοικητική 

υποστήριξη, ενώ το 21% δήλωσε 

δυσαρεστημένο ή πολύ 

δυσαρεστημένο.   

 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 36) φαίνεται συγκεντρωτικά ο μέσος όρος των 

απαντήσεων που έδωσαν οι απόφοιτοι  όσον αφορά το επίπεδο ικανοποίησής τους από το 

πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική 

υποστήριξη του Τμήματος φοίτησης, με βαθμολογία από το ένα έως το πέντε, όπου το ένα 

ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση 

«Πολύ ευχαριστημένος-η». 

 

Μέση τιμή των 

απαντήσεων Τυπική απόκλιση 

Πρόγραμμα σπουδών 3,49 0,784 

Διδακτικό προσωπικό 3,42 0,793 

Λειτουργικές υποδομές 2,62 1,054 

Διοικητική υποστήριξη 3,22 0,991 

Πίνακας 36: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ. Ιστορίας 

και Εθνολογίας 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 36, οι απόφοιτοι του Τμ. Ιστορίας και Εθνολογίας διατηρούν 

ουδέτερη στάση αναφορικά με το επίπεδο ικανοποίησής τους από τη φοίτησή τους στο 

Δ.Π.Θ., καθώς ο μέσος όρος των απαντήσεών τους για τους τέσσερις βασικούς παράγοντες 

που ερωτήθηκαν προσεγγίζει την απάντηση «Ούτε ευχαριστημένος-η, ούτε 

δυσαρεστημένος-η» με μικρές αποκλίσεις.  

 



Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας                                                                                                            

137 

 
Γράφημα 170: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη  

Περίπου δύο στους δέκα 

απόφοιτους (24,2%)  του Τμ. 

Ιστορίας και Εθνολογίας έχουν 

ως ανώτατο επίπεδο σπουδών 

μεταπτυχιακό τίτλο και πέντε 

από τα ενενήντα πέντε μέλη του 

δείγματος (5,3%) έχουν σε 

εξέλιξη διδακτορικές σπουδές.  

 

 

 

Γράφημα 171: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης 

απασχόλησης 

 Το 78,9% των αποφοίτων βρήκε 

την πρώτη του απασχόληση 

μέσα στον πρώτο χρόνο από την 

κτήση του πτυχίου ή εργαζόταν 

κατά τη διάρκεια των σπουδών, 

και το 13,7% σε διάστημα ενός 

έως δύο ετών. Μόλις ένας στους 

δέκα απόφοιτους (8,2%) βρήκε 

την πρώτη του απασχόληση 

τουλάχιστον δύο χρόνια μετά 

την αποφοίτηση. 
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Γράφημα 172: Συσχετισμός αντικειμένου πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο 

σπουδών  

Το 45,2% των αποφοίτων του 

Τμήματος εργάστηκαν για πρώτη 

φορά σε αντικείμενο που 

σχετιζόταν πολύ ή πάρα πολύ με 

το αντικείμενο σπουδών τους και 

το 46,3% εργάστηκαν σε  

αντικείμενο που δεν 

συσχετιζόταν καθόλου με αυτό. 

 

 

 

Γράφημα 173: Επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του Τμ. Ιστορίας και Εθνολογίας 

Το ποσοστό ανεργίας για τους 

αποφοίτους του Τμ. Ιστορίας και 

Εθνολογίας ανέρχεται στο 22,1%, 

το ποσοστό απασχολούμενων-

μισθωτών στο 45,3% και το 

ποσοστό αυτοαπασχολούμενων-

ελεύθερων επαγγελματιών στο 

31,6%. Παρατηρούμε λοιπόν ότι 

το 76,9% των αποφοίτων 

εργάζεται και το 23,2% είναι 

άνεργοι ή μη ενεργοί 

επαγγελματικά.  
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Γράφημα 174: Συσχέτιση επαγγελματικής κατάστασης και φύλου 

 Όπως παρατηρούμε στο διπλανό 

γράφημα, το 43,8% των αντρών 

(7 από τους 16 άντρες του 

δείγματος) είναι 

απασχολούμενοι και το 37,5% 

είναι αυτοαπασχολούμενοι.  Τα 

αντίστοιχα ποσοστά για τις 

γυναίκες του δείγματος είναι 

45,6% (36 από τις 79 γυναίκες) 

και 30,4%, Ο έλεγχος 

ανεξαρτησίας Χ2 που 

πραγματοποιήθηκε για τη σχέση επαγγελματικής κατάστασης και φύλου σε στάθμη 

σημαντικότητας 5% έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση (p-value>0.05) 

μεταξύ τους, συνεπώς η απασχολησιμότητα των αποφοίτων του Τμήματος δεν επηρεάζεται 

από το φύλο τους. 

 

Γράφημα 175: Συσχετισμός σημερινής απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών  

 Οι 73 από τους 95 (76,9%) 

απόφοιτους του Τμήματος 

εργάζονται. Από αυτούς, το 

46,6% εργάζονται σε αντικείμενο 

που σχετίζεται πολύ ή πάρα πολύ 

με το αντικείμενο σπουδών τους 

και 45,2% σε αντικείμενο που δεν 

σχετίζεται καθόλου. 
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Στη συνέχεια, μελετάται το επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση 

των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμ. Ιστορίας και Εθνολογίας, που βρίσκονται σε ποσοστό 

76,9% επί του συνολικού δείγματος. Η ικανοποίηση μελετάται με βάση το αίσθημα 

ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνουν στον επαγγελματικό τους χώρο, τις δυνατότητες 

επαγγελματικής εξέλιξης, την ανταπόκριση του αντικειμένου απασχόλησης στα προσωπικά 

τους ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες και, τέλος, την ικανοποίηση από τις οικονομικές 

τους απολαβές. 

Γράφημα 176: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά το 

αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας  

Το 30,1% των εργαζόμενων 

αποφοίτων του Τμήματος 

δηλώνουν ευχαριστημένοι ή 

πολύ ευχαριστημένοι όσον 

αφορά το αίσθημα ασφάλειας 

και σταθερότητας που βιώνουν 

στον επαγγελματικό τους χώρο,  

και το 34,2% δηλώνουν 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι.  

 

Γράφημα 175: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις 

δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης 

Το 30,1% των εργαζόμενων 

αποφοίτων  δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι για τις 

δυνατότητες επαγγελματικής 

εξέλιξης στην εργασία τους,  ενώ  

το 42,5% αυτών δηλώνουν 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι. 
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Γράφημα 176: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά την 

ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες 

Το 57,5% των εργαζόμενων 

αποφοίτων του Τμήματος 

υποστηρίζουν ότι το αντικείμενο 

απασχόλησής τους  σήμερα 

ανταποκρίνεται σε μεγάλο 

βαθμό (πολύ ή πάρα πολύ) στα 

προσωπικά τους ενδιαφέροντα 

κλίσεις και δεξιότητες.  

 

 

 

Γράφημα 177: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις 

οικονομικές απολαβές 

Το 42,5% (31 από τους 73 

εργαζόμενους) των εργαζόμενων 

αποφοίτων  είναι 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι από τις 

οικονομικές τους απολαβές 

σήμερα και μόλις δύο στους δέκα 

(21,9%) είναι ικανοποιημένοι. 
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Γράφημα 178: Τομέας απασχόλησης  

Οι σαράντα τρεις (43) από τους 

εβδομήντα τρεις (73) 

εργαζόμενους του δείγματος 

εργάζονται ως μισθωτοί, το 

18,6% εκ των οποίων στον 

δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο 

τομέα ενώ το 81,4% στον 

ιδιωτικό τομέα.  

 

 

Οι είκοσι ένα (21) από τους από τους ενενήντα πέντε (95) απόφοιτους του Τμ. 

Ιστορίας και Εθνολογίας που βρίσκονται εντός του δείγματος ήταν άνεργοι κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής των τηλεφωνικών συνεντεύξεων, δεκαοκτώ (18) από τους οποίους ήταν 

μακροχρόνια άνεργοι και οι υπόλοιποι τρεις (3) είχαν διάρκεια ανεργίας λιγότερη από ένα 

έτος. Οι δεκαεπτά από τους είκοσι ένα ανέργους (81%) υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν 

πολλές θέσεις εργασίας για την ειδικότητά τους, ενώ δεκατρείς άνεργοι (61,9%) δηλώνουν 

επιπλέον ότι οι εργοδότες προτιμούν άτομα με περισσότερα προσόντα από τους ίδιους, 

όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.  

Λόγοι ανεργίας 
Ποσοστό επί των 

ανέργων 

Δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για την ειδικότητά μου 81% 

Οι εργοδότες προτιμούν άτομα με περισσότερα προσόντα από εμένα 61,9% 

Οι εργοδότες θεωρούν μειονέκτημα το φύλο μου 14,3% 

Δεν βρίσκω εργασία που να αντιστοιχεί στα προσόντα μου 9,5% 

Δεν βρίσκω εργασία που να μου αρέσει και να με εκφράζει 0% 

Άλλο 0% 

Πίνακας 37: Λόγοι ανεργίας 
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Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τους απόφοιτους του Τμ. 

Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ. τα έτη 2009, 2010 και 2011, παραθέτουμε στον επόμενο 

πίνακα το αντικείμενο απασχόλησής τους σήμερα, όπως δήλωσαν οι ίδιοι κατά την 

τηλεφωνική συνέντευξη με στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης.  

Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΣΕ 
ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΠΕΛΑΤΩΝ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - 
ΘΕΟΛΟΓΟΣ (ΠΡΩΤΟ ΠΤΥΧΙΟ) ΚΑΙ 
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ) 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΕΑΠ) ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΕ 
ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΡΙΑ 
ΕΠΟΧΙΑΚΑ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - SECURITY ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - MARKETING ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟΥ - 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
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Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

MARKETING ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΕ 
ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

  

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

  

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ   

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

  

ΣΕΦ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ESHOP 

  

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

  

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ   

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΧΟΡΗΓΙΩΝ   

Πίνακας 38: Αντικείμενο εργασίας των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμήματος 
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7.11 Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης  

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης τα έτη 2009, 2010 και 2011 είχε 

συνολικά τριακόσιους τριάντα πέντε (335) αποφοίτους,  το 30% των οποίων, δηλαδή εκατό 

(100) απόφοιτοι, συμμετείχαν στο δείγμα της μελέτης απορρόφησης. Από τους εκατό 

απόφοιτους του δείγματος οι 11 (11%) είναι άντρες και οι 89 (89%) είναι γυναίκες.  Επιπλέον, 

ένα μόλις άτομο διαμένει σε Ευρωπαϊκή χώρα εκτός Ελλάδος ή Κύπρου, ένα άτομο κατοικεί 

στην Κύπρο  και οι υπόλοιποι ενενήντα οχτώ κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.  

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων από τις 

σπουδές τους στο Τμήμα. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το 

πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές  και τη διοικητική 

υποστήριξη του Τμήματός τους.   

 

Γράφημα 179: Επίπεδο ικανοποίησης από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 

αποφοίτησης 

Στο διπλανό γράφημα 

παρατηρούμε το 63% των 

αποφοίτων έμειναν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι από το 

πρόγραμμα σπουδών του 

Τμήματός τους και το 33% 

διατηρούν ουδέτερη άποψη, 

δηλώνοντας ούτε 

ευχαριστημένοι ούτε 

δυσαρεστημένοι.  
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Γράφημα 180: Ικανοποίηση από το διδακτικό προσωπικό  του Τμήματος αποφοίτησης 

Όσον αφορά το διδακτικό 

προσωπικό του Τμ. Κοινωνικής 

Διοίκησης και Πολιτικής 

Επιστήμης περίπου οι έξι από 

τους δέκα (57%) απόφοιτοι 

δηλώνουν ευχαριστημένοι ή 

πολύ ευχαριστημένοι και μόλις 

το 5% δηλώνει δυσαρεστημένο. 

 

 

 

Γράφημα 181: Ικανοποίηση από τις λειτουργικές υποδομές  του Τμήματος αποφοίτησης 

Οι λειτουργικές υποδομές όπως 

οι κτιριακές εγκαταστάσεις και οι 

αίθουσες διδασκαλίας του Τμ. 

Κοινωνικής Διοίκησης και 

Πολιτικής Επιστήμης δεν άφησαν 

τους απόφοιτους ιδιαίτερα  

ικανοποιημένους καθώς το 61% 

αυτών δηλώνουν 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι, το 29% 

διατηρεί ουδέτερη άποψη και 

μόλις ένας στους δέκα (10%) δηλώνει ευχαριστημένος ή πολύ ευχαριστημένος.  
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Γράφημα 182: Ικανοποίηση από τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης  

Το 40% των αποφοίτων του 

Τμήματος δήλωσε 

ευχαριστημένο ή πολύ 

ευχαριστημένο από τη διοικητική 

υποστήριξη, ενώ το 38% 

υπόλοιποι διατηρούν ουδέτερη 

άποψη.   

 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 39) φαίνεται συγκεντρωτικά ο μέσος όρος των 

απαντήσεων που έδωσαν οι απόφοιτοι  όσον αφορά το επίπεδο ικανοποίησής τους από το 

πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική 

υποστήριξη του Τμήματος φοίτησης, με βαθμολογία από το ένα έως το πέντε, όπου το ένα 

ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση 

«Πολύ ευχαριστημένος-η». 

 Μέση τιμή των 

απαντήσεων 

Τυπική απόκλιση 

Πρόγραμμα σπουδών 3,74 0,836 

Διδακτικό προσωπικό 3,66 0,718 

Λειτουργικές υποδομές 2,24 1,006 

Διοικητική υποστήριξη  3,23 1,014 

Πίνακας 39: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ. 

Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 39, οι απόφοιτοι του Τμ. Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής 

Επιστήμης έμειναν ικανοποιημένοι από τη φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ., κυρίως από το 

πρόγραμμα σπουδών και το διδακτικό προσωπικό ενώ λιγότερο ικανοποιημένοι έμειναν από 

τη διοικητική υποστήριξη. Όσον αφορά τις λειτουργικές υποδομές του Τμήματος ο μέσος 

όρος των απαντήσεων προσεγγίζει την απάντηση «Δυσαρεστημένος-η» με μικρή απόκλιση.  
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Γράφημα 183: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη  

Το 33% των αποφοίτων  του Τμ. 

Κοινωνικής Διοίκησης και 

Πολιτικής Επιστήμης έχει 

προχωρήσει ως ανώτατο επίπεδο 

σπουδών μεταπτυχιακό τίτλο, 

ένα από τα εκατό άτομα του 

δείγματος έχει σε εξέλιξη ή έχει 

ολοκληρώσει διδακτορικές 

σπουδές και ένα άτομο 

προχώρησε σε μεταδιδακτορικές 

σπουδές. 

 

Γράφημα 184: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης 

απασχόλησης 

 Το 67% των αποφοίτων βρήκε 

την πρώτη του απασχόληση 

μέσα στον πρώτο χρόνο από την 

κτήση του πτυχίου ή εργαζόταν 

κατά τη διάρκεια των σπουδών 

και το 15% σε διάστημα ενός έως 

δύο ετών. Επιπλέον, το 15% 

βρήκε την πρώτη του 

απασχόληση τουλάχιστον δύο 

χρόνια μετά την αποφοίτηση, 

ενώ τρία από τα εκατό μέλη του 

δείγματος δήλωσαν ότι δεν έχουν εργαστεί καθόλου. 
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Γράφημα 185: Συσχετισμός αντικειμένου πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο 

σπουδών  

Πέντε στους δέκα απόφοιτους  

(49%) του Τμήματος εργάστηκαν 

για πρώτη φορά σε αντικείμενο 

που σχετιζόταν πολύ ή πάρα 

πολύ με το αντικείμενο σπουδών 

τους και το 33% εργάστηκαν σε  

αντικείμενο που δεν 

συσχετιζόταν καθόλου με αυτό. 

 

 

 

Γράφημα 186: Επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του Τμ. Κοινωνικής Διοίκησης 

και Πολιτικής Επιστήμης 

Το ποσοστό ανεργίας για τους 

αποφοίτους του Τμ. Κοινωνικής 

Διοίκησης και Πολιτικής 

Επιστήμης ανέρχεται στο 21%, το 

ποσοστό απασχολούμενων-

μισθωτών στο 74% και το 

ποσοστό αυτοαπασχολούμενων-

ελεύθερων επαγγελματιών στο 

3%. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το 

77% των αποφοίτων εργάζεται 

και το 23% είναι άνεργοι ή μη 

ενεργοί επαγγελματικά.  
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Γράφημα 187: Συσχετισμός σημερινής απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών  

 Οι 77 από τους 100 (77%) 

απόφοιτους του Τμήματος 

εργάζονται. Από αυτούς, το 

80,5% εργάζονται σε αντικείμενο 

που σχετίζεται πολύ ή πάρα πολύ 

με το αντικείμενο σπουδών τους 

και 15,6% σε αντικείμενο που δεν 

σχετίζεται καθόλου. 

 

 

Στη συνέχεια, μελετάται το επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση 

των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμ. Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, που 

βρίσκονται σε ποσοστό 77% επί του συνολικού δείγματος. Η ικανοποίηση μελετάται με βάση 

το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνουν στον επαγγελματικό τους χώρο, τις 

δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης, την ανταπόκριση του αντικειμένου απασχόλησης στα 

προσωπικά τους ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες και, τέλος, την ικανοποίηση από τις 

οικονομικές τους απολαβές. 

 

Γράφημα 188: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά το 

αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας  

Το 48,1% των εργαζόμενων 

αποφοίτων του Τμήματος 

δηλώνουν ευχαριστημένοι ή 

πολύ ευχαριστημένοι όσον 

αφορά το αίσθημα ασφάλειας 

και σταθερότητας που βιώνουν 

στον επαγγελματικό τους χώρο,  

και το 22,1% δηλώνουν 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι.  
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Γράφημα 189: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις 

δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης 

Το 46,8% των εργαζόμενων 

αποφοίτων  δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι για τις 

δυνατότητες επαγγελματικής 

εξέλιξης στον επαγγελματικό 

τους χώρο,  ενώ το 18,2% αυτών 

δηλώνουν δυσαρεστημένοι ή 

πολύ δυσαρεστημένοι. 

 

 

Γράφημα 190: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά την 

ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες 

Το 76,7% των εργαζόμενων 

αποφοίτων του Τμήματος 

υποστηρίζουν ότι το αντικείμενο 

απασχόλησής τους  σήμερα 

ανταποκρίνεται σε μεγάλο 

βαθμό (πολύ ή πάρα πολύ) στα 

προσωπικά τους ενδιαφέροντα 

κλίσεις και δεξιότητες.  
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Γράφημα 191: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις 

οικονομικές απολαβές 

Το 35,5% των εργαζόμενων 

αποφοίτων του Τμήματος είναι 

ευχαριστημένοι από τις 

οικονομικές τους απολαβές και 

το 26,3% πολύ ευχαριστημένοι, 

το 31,6% δηλώνουν ούτε 

ευχαριστημένοι ούτε 

δυσαρεστημένοι ενώ το 5,3%  

δυσαρεστημένοι.  

 

 

Γράφημα 192: Τομέας απασχόλησης 

Οι εβδομήντα τέσσερις  (74) από 

τους εβδομήντα επτά (77) 

εργαζόμενους του δείγματος 

εργάζονται ως μισθωτοί, εκ των 

οποίων το 60,8% στον δημόσιο 

και ευρύτερο δημόσιο τομέα ενώ 

το 39,2% στον ιδιωτικό τομέα.  

 

 

Οι εικοσιένα (21) από τους από τους εκατό (100) απόφοιτους του Τμ. Κοινωνικής 

Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης που βρίσκονται εντός του δείγματος ήταν άνεργοι κατά 

τη διάρκεια διεξαγωγής των τηλεφωνικών συνεντεύξεων, έντεκα (11) από τους οποίους ήταν 

μακροχρόνια άνεργοι και οι υπόλοιποι δέκα (10) είχαν διάρκεια ανεργίας λιγότερη από ένα 

έτος. Οι δεκατέσσερις από τους εικοσιένα  ανέργους (66,7%) υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν 

πολλές θέσεις εργασίας για την ειδικότητά τους, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.  
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Λόγοι ανεργίας 
Ποσοστό επί των 

ανέργων 

Δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για την ειδικότητά μου 66,7% 

Οι εργοδότες προτιμούν άτομα με περισσότερα προσόντα από εμένα 57,1% 

Οι εργοδότες θεωρούν μειονέκτημα το φύλο μου 0% 

Δεν βρίσκω εργασία που να αντιστοιχεί στα προσόντα μου 14,3% 

Δεν βρίσκω εργασία που να μου αρέσει και να με εκφράζει 4,8% 

Άλλο 0% 

Πίνακας 40: Λόγοι ανεργίας 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τους απόφοιτους του Τμ. 

Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δ.Π.Θ. τα έτη 2009,2010 και 2011, 

παραθέτουμε στον επόμενο πίνακα το αντικείμενο απασχόλησής τους σήμερα, όπως 

δήλωσαν οι ίδιοι κατά την τηλεφωνική συνέντευξη με στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης.  

Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΜΚΟ - 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

  

MANAGER ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

  

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ   

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΑΜΕΑ   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ   

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΑΤΟΜΑ 
ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ - ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

  

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
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Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΨΥΧΙΚΑ 
ΑΣΘΕΝΩΝ 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΚΕΔΔΥ   

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ 
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

  

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ 
ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΔΟΜΗ ΓΙΑ 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ - ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ 

  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

  

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ - ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΚΕΔΥΥ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

  

ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ - 
ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΙΣΣΑ 

  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 
ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

  

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - 
ΕΔΕΑΥ 

  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 
ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

  

ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΔΗΜΟΥ 

  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ - ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ - ΕΔΕΑΥ 

  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 
ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΕΔΕΑΥ 
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Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΔΟΜΗ 
ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - 
ΕΔΕΑΥ 

  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ - ΕΔΕΑΥ 

  

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ 

  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 
ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΕΔΕΑΥ 

  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 
ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΕΔΕΑΥ 

  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ - 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΜΚΟ - 
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ 
ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΜΚΟ - 
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ   

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 
- ΕΔΕΑΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΕ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Ή ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 
- ΕΔΕΑΥ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 

  

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ - 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ 

  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 
ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

  

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ   

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - 
ΚΕΔΔΥ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 

  

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΩΣΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS 

  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΑΜΕΑ 

  

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΣΕ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ 

  



Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης                                                                   

156 

 

Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

  

MARKETING   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ 
ΤΟΜΕΑ 

  

Πίνακας 42: Αντικείμενο εργασίας των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμήματος 
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7.12 Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

 

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) είχε συνολικά τα έτη 2009, 2010 

και 2011 εκατό εξήντα επτά αποφοίτους (167), το 30% των οποίων, δηλαδή πενήντα (50) 

απόφοιτοι, συμμετείχαν στο δείγμα της μελέτης απορρόφησης. Από τους πενήντα 

απόφοιτους του δείγματος οι 29 (58%) είναι άντρες και οι 21 (42%) είναι γυναίκες.  Επιπλέον, 

επτά άτομα διαμένουν σε Ευρωπαϊκή χώρα εκτός Ελλάδος ή Κύπρου, δύο άτομα κατοικούν 

στην Κύπρο και οι υπόλοιποι σαράντα ένα κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.  

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων από τις 

σπουδές τους στο Τμήμα. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το 

πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές  και τη διοικητική 

υποστήριξη του Τμήματός τους.   

 

Γράφημα 193: Επίπεδο ικανοποίησης από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 

αποφοίτησης 

Στο διπλανό γράφημα 

παρατηρούμε ότι το 74% των 

αποφοίτων, έμειναν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι από το 

πρόγραμμα σπουδών του 

Τμήματός τους, ενώ μόλις το 4% 

δήλωσαν δυσαρεστημένοι.  
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Γράφημα 194: Ικανοποίηση από το διδακτικό προσωπικό  του Τμήματος αποφοίτησης 

Όσον αφορά το διδακτικό 

προσωπικό του Τμ. ΜΠΔ οχτώ 

στους δέκα (80%) απόφοιτοι 

δηλώνουν ευχαριστημένοι ή 

πολύ ευχαριστημένοι και το 14% 

διατηρεί ουδέτερη άποψη. 

 

 

 

 

Γράφημα 195: Ικανοποίηση από τις λειτουργικές υποδομές  του Τμήματος αποφοίτησης 

Όσον αφορά τις λειτουργικές 

υποδομές του Τμ. ΜΠΔ, όπως οι 

κτιριακές εγκαταστάσεις, οι 

αίθουσες διδασκαλίας και τα 

εργαστήρια του Τμήματος το 32% 

των αποφοίτων του δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι, το 38% 

διατηρούν ουδέτερη άποψη και 

τρεις στους δέκα (30%) 

δηλώνουν δυσαρεστημένοι ή 

πολύ δυσαρεστημένοι.  
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Γράφημα 196: Ικανοποίηση από τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης  

Το 78% των αποφοίτων του 

Τμήματος δήλωσε 

ευχαριστημένο ή πολύ 

ευχαριστημένο από τη διοικητική 

υποστήριξη, ενώ το 18%  

διατηρεί ουδέτερη στάση.   

 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 43) φαίνεται συγκεντρωτικά ο μέσος όρος των 

απαντήσεων που έδωσαν οι απόφοιτοι  όσον αφορά το επίπεδο ικανοποίησής τους από το 

πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική 

υποστήριξη του Τμήματος φοίτησης, με βαθμολογία από το ένα έως το πέντε, όπου το ένα 

ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση 

«Πολύ ευχαριστημένος-η». 

 Μέση τιμή των 

απαντήσεων 

Τυπική απόκλιση 

Πρόγραμμα σπουδών 4,0 0,833 

Διδακτικό προσωπικό 3,92 0,829 

Λειτουργικές υποδομές 3,06 0,935 

Διοικητική υποστήριξη  3,94 0,818 

Πίνακας 43: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ. 

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 43, οι απόφοιτοι του Τμ. ΜΠΔ έμειναν ιδιαίτερα 

ικανοποιημένοι από τη φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ., κυρίως από το πρόγραμμα σπουδών, το 

διδακτικό προσωπικό και τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματός τους ενώ διατηρούν 

ουδέτερη στάση για τις λειτουργικές του υποδομές. 
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Γράφημα 197: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη  

Το 56% των αποφοίτων  του Τμ. 

ΜΠΔ έχουν ως ανώτατο επίπεδο 

σπουδών μεταπτυχιακό τίτλο και 

πέντε από τα πενήντα μέλη του 

δείγματος (10%) έχουν σε εξέλιξη 

διδακτορικές σπουδές.  

 

 

 

 

Γράφημα 198: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης 

απασχόλησης 

 Το 56% των αποφοίτων βρήκε 

την πρώτη του απασχόληση 

μέσα στον πρώτο χρόνο από την 

κτήση του πτυχίου ή εργαζόταν 

κατά τη διάρκεια των σπουδών, 

και το 16% σε διάστημα ενός έως 

δύο ετών. Το 24% βρήκε την 

πρώτη του απασχόληση 

τουλάχιστον δύο χρόνια μετά 

την αποφοίτηση, ενώ δύο από τα 

πενήντα μέλη του δείγματος 

δήλωσαν ότι δεν έχουν εργαστεί καθόλου. 
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Γράφημα 199: Συσχετισμός αντικειμένου πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο 

σπουδών  

Έξι στους δέκα απόφοιτους  

(62%) του Τμήματος εργάστηκαν 

για πρώτη φορά σε αντικείμενο 

που σχετιζόταν πολύ ή πάρα 

πολύ με το αντικείμενο σπουδών 

τους και το 20% εργάστηκαν σε  

αντικείμενο που δεν 

συσχετιζόταν καθόλου με αυτό. 

 

 

 

Γράφημα 200: Επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του Τμ. Μηχανικών Παραγωγής 

και Διοίκησης 

Το ποσοστό ανεργίας για τους 

αποφοίτους του Τμ. ΜΠΔ 

ανέρχεται στο 12%, το ποσοστό 

απασχολούμενων-μισθωτών στο 

58% και το ποσοστό 

αυτοαπασχολούμενων-

ελεύθερων επαγγελματιών στο 

28%. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το 

86% των αποφοίτων εργάζεται 

και το 14% είναι άνεργοι ή μη 

ενεργοί επαγγελματικά.  
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Γράφημα 201: Συσχέτιση επαγγελματικής κατάστασης και φύλου 

Όπως παρατηρούμε στο διπλανό 

γράφημα δεν υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές στην 

επαγγελματική κατάσταση των 

ατόμων του δείγματος 

αναφορικά με το φύλο τους, 

γεγονός που επιβεβαιώνεται με 

τον έλεγχο ανεξαρτησίας Χ2 που 

πραγματοποιήθηκε για τη σχέση 

απασχόλησης και φύλου σε 

στάθμη σημαντικότητας 5% 

δείχνοντας ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση (pvalue>0.05) μεταξύ 

επαγγελματικής κατάστασης και φύλου των αποφοίτων του Τμ. ΜΠΔ.  

Γράφημα 202: Συσχετισμός σημερινής απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών  

 Οι 43 από τους 50 (86%) 

απόφοιτους του Τμήματος 

εργάζονται. Από αυτούς, το 

62,8% εργάζονται σε αντικείμενο 

που σχετίζεται πολύ ή πάρα πολύ 

με το αντικείμενο σπουδών τους 

και 11,6% σε αντικείμενο που δεν 

σχετίζεται καθόλου. 

 

 

Στη συνέχεια, μελετάται το επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση 

των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμ. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, που βρίσκονται 

σε ποσοστό 86% επί του συνολικού δείγματος. Η ικανοποίηση μελετάται με βάση το αίσθημα 

ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνουν στον επαγγελματικό τους χώρο, τις δυνατότητες 

επαγγελματικής εξέλιξης, την ανταπόκριση του αντικειμένου απασχόλησης στα προσωπικά 

τους ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες και, τέλος, την ικανοποίηση από τις οικονομικές 

τους απολαβές. 



Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης                                                                                   

163 

 
Γράφημα 203: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά το 

αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας  

Το 62,8% των εργαζόμενων 

αποφοίτων του Τμήματος 

δηλώνουν ευχαριστημένοι ή 

πολύ ευχαριστημένοι όσον 

αφορά το αίσθημα ασφάλειας 

και σταθερότητας που βιώνουν 

στον επαγγελματικό τους χώρο,  

και το 21% δηλώνουν 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι.  

 

 

Γράφημα 204: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις 

δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης 

Το 69,8% των εργαζόμενων 

αποφοίτων  δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι για τις 

δυνατότητες επαγγελματικής 

εξέλιξης στον επαγγελματικό 

τους χώρο,  και μόλις το 16,3% 

αυτών δηλώνουν 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι. 
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Γράφημα 205: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά την 

ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες 

Το 72,1% των εργαζόμενων 

αποφοίτων του Τμήματος 

υποστηρίζουν ότι το αντικείμενο 

απασχόλησής τους  σήμερα 

ανταποκρίνεται σε μεγάλο 

βαθμό στα προσωπικά τους 

ενδιαφέροντα κλίσεις και 

δεξιότητες.  

 

 

 

Γράφημα 206: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις 

οικονομικές απολαβές 

Το 13,9% (6 από τους 43 

εργαζόμενους) είναι 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι από τις 

οικονομικές τους απολαβές 

σήμερα, το 39,5% είναι 

ευχαριστημένοι και το 11,6% 

πολύ ευχαριστημένοι.  
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Γράφημα 207: Τομέας απασχόλησης  

Οι είκοσι εννιά (29) από τους 

σαράντα τρεις (43) εργαζόμενους 

του δείγματος εργάζονται ως 

μισθωτοί, εκ των οποίων, το 31% 

στον δημόσιο και ευρύτερο 

δημόσιο τομέα ενώ το 69% στον 

ιδιωτικό τομέα.  

 

 

 

Έξι (6) από τους από τους πενήντα (50) απόφοιτους του Τμ. ΜΠΔ που βρίσκονται 

εντός του δείγματος ήταν άνεργοι κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των τηλεφωνικών 

συνεντεύξεων, οι μισοί από τους οποίους ήταν μακροχρόνια άνεργοι και οι υπόλοιποι μισοί 

είχαν διάρκεια ανεργίας λιγότερη από ένα έτος. Οι τέσσερις από τους έξι ανέργους (66,7%) 

υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για την ειδικότητά τους, ενώ δύο 

από τους έξι (33,3%) δηλώνουν επιπλέον ότι οι εργοδότες προτιμούν άτομα με περισσότερα 

προσόντα από τους ίδιους , όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.  

Λόγοι ανεργίας 
Ποσοστό επί των 

ανέργων 

Δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για την ειδικότητά μου 66,7% 

Οι εργοδότες προτιμούν άτομα με περισσότερα προσόντα από εμένα 33,3% 

Οι εργοδότες θεωρούν μειονέκτημα το φύλο μου 16,7% 

Δεν βρίσκω εργασία που να αντιστοιχεί στα προσόντα μου 16,7% 

Δεν βρίσκω εργασία που να μου αρέσει και να με εκφράζει 16,7% 

Άλλο 0% 

Πίνακας 44: Λόγοι ανεργίας 
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Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τους απόφοιτους του Τμ. 

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δ.Π.Θ. τα έτη 2009,2010 και 2011, παραθέτουμε 

στον επόμενο πίνακα το αντικείμενο απασχόλησής τους σήμερα, όπως δήλωσαν οι ίδιοι κατά 

την τηλεφωνική συνέντευξη με στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης.  

Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ - 8ΜΗΝΑ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ - VOUCHER ΓΕΩΡΓΙΚΑ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ – ΜΕΛΕΤΕΣ - 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ 
ΚΛΗΣΕΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
- ΜΕΛΕΤΗ/ΕΠΙΒΛΕΨΗ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΔΠΘ 

  

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

  

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

  

RESEARCH ASSOCIATE UNDER 
CONTRACT WITH A HIGHLY RANKED 
COLLEGE IN UK 

  

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 
ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

  

PROJECT ENGINEER   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

  

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 

  

ΠΩΛΗΣΕΙΣ   
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Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΓΝΩΣΗΣ 

  

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ   

ΠΩΛΗΣΕΙΣ   

ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ. ΤΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ. ΚΑΝΩ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΟΝΤΑΖ ΚΑΙ 
ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, 
ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΜΑΙ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. 

  

Πίνακας 45: Αντικείμενο εργασίας των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμήματος 
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7.13 Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος 

 

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος είχε συνολικά τα έτη 2009, 2010 και 2011 εκατό 

είκοσι τρεις αποφοίτους (123), το 50% των οποίων, δηλαδή εξήντα δύο (62) απόφοιτοι, 

συμμετείχαν στο δείγμα της μελέτης απορρόφησης. Από τους εξήντα δύο απόφοιτους του 

δείγματος οι 35 (56,5%) είναι άντρες και οι 27 (43,5%) είναι γυναίκες.  Επιπλέον, δεκαεπτά 

άτομα διαμένουν σε Ευρωπαϊκή χώρα εκτός Ελλάδος ή Κύπρου, τέσσερα άτομα κατοικούν 

στην Κύπρο και οι υπόλοιποι σαράντα ένα κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.  

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων από τις 

σπουδές τους στο Τμήμα. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το 

πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές  και τη διοικητική 

υποστήριξη του Τμήματός τους.   

 

Γράφημα 208: Επίπεδο ικανοποίησης από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 

αποφοίτησης 

Στο διπλανό γράφημα 

παρατηρούμε ότι το 45,1% των 

αποφοίτων έμειναν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι από το 

πρόγραμμα σπουδών του 

Τμήματός τους, το 38,7% ούτε 

ευχαριστημένοι ούτε 

δυσαρεστημένοι, ενώ το 16,1% 

έμειναν δυσαρεστημένοι.  
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Γράφημα 209: Ικανοποίηση από το διδακτικό προσωπικό  του Τμήματος αποφοίτησης 

Όσον αφορά το διδακτικό 

προσωπικό του Τμ. Μηχανικών 

Περιβάλλοντος περίπου πέντε 

στους δέκα (48,4%) αποφοίτους 

δηλώνουν ευχαριστημένοι ή 

πολύ ευχαριστημένοι και το 

35,5% διατηρεί ουδέτερη 

άποψη. 

 

 

 

Γράφημα 210: Ικανοποίηση από τις λειτουργικές υποδομές  του Τμήματος αποφοίτησης 

Όσον αφορά τις λειτουργικές 

υποδομές του Τμ. Μηχανικών 

Περιβάλλοντος, όπως οι 

κτιριακές εγκαταστάσεις, οι 

αίθουσες διδασκαλίας και τα 

εργαστήρια του Τμήματος μόλις 

το 11,3% των αποφοίτων του 

δηλώνουν ευχαριστημένοι ή 

πολύ ευχαριστημένοι, το 53,2% 

διατηρεί ουδέτερη άποψη και το 

35,5% δηλώνουν 

δυσαρεστημένοι ή πολύ δυσαρεστημένοι.  
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Γράφημα 211: Ικανοποίηση από τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης  

Το 35,4% των αποφοίτων του 

Τμήματος δήλωσε 

ευχαριστημένο ή πολύ 

ευχαριστημένο από τη διοικητική 

του υποστήριξη, το 33,9%  

διατηρεί ουδέτερη στάση ενώ το 

30,6% δεν έμεινε ικανοποιημένο.   

 

 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 46) φαίνεται συγκεντρωτικά ο μέσος όρος των 

απαντήσεων που έδωσαν οι απόφοιτοι  όσον αφορά το επίπεδο ικανοποίησής τους από το 

πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική 

υποστήριξη του Τμήματος φοίτησης, με βαθμολογία από το ένα έως το πέντε, όπου το ένα 

ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση 

«Πολύ ευχαριστημένος-η». 

 Μέση τιμή των 

απαντήσεων 

Τυπική απόκλιση 

Πρόγραμμα σπουδών 3,31 0,759 

Διδακτικό προσωπικό 3,37 0,873 

Λειτουργικές υποδομές 2,76 0,717 

Διοικητική υποστήριξη  3,05 0,982 

Πίνακας 46: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ. 

Μηχανικών Περιβάλλοντος 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 46, οι απόφοιτοι του Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος 

διατηρούν ουδέτερη στάση αναφορικά με το επίπεδο ικανοποίησής τους από τη φοίτησή 

τους στο Δ.Π.Θ., καθώς ο μέσος όρος των απαντήσεών τους για τους τέσσερις βασικούς 

παράγοντες που ερωτήθηκαν προσεγγίζει την απάντηση «Ούτε ευχαριστημένος-η, ούτε 

δυσαρεστημένος-η» με μικρές αποκλίσεις.  

 

Γράφημα 212: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη  
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Έξι στους δέκα (59,7%) 

απόφοιτοι  του Τμ. Μηχανικών 

Περιβάλλοντος έχουν ως 

ανώτατο επίπεδο σπουδών 

μεταπτυχιακό τίτλο και έντεκα 

από τα εξήντα δύο μέλη του 

δείγματος (17,7%) έχουν σε 

εξέλιξη διδακτορικές σπουδές.  

 

 

 

Γράφημα 213: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης 

απασχόλησης 

 Το 48,3% των αποφοίτων βρήκε 

την πρώτη του απασχόληση 

μέσα στον πρώτο χρόνο από την 

κτήση του πτυχίου ή εργαζόταν 

κατά τη διάρκεια των σπουδών, 

το 25,8% σε διάστημα ενός έως 

δύο ετών, ενώ το 24,2% βρήκε 

την πρώτη του απασχόληση 

τουλάχιστον δύο χρόνια μετά 

την αποφοίτηση. 
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Γράφημα 214: Συσχετισμός αντικειμένου πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο 

σπουδών  

Το 54,8% των αποφοίτων του 

Τμήματος εργάστηκαν για πρώτη 

φορά σε αντικείμενο που 

σχετιζόταν πολύ ή πάρα πολύ με 

το αντικείμενο σπουδών τους και 

το 33,9% εργάστηκαν σε  

αντικείμενο που δεν 

συσχετιζόταν καθόλου με αυτό. 

 

 

 

Γράφημα 215: Επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του Τμ. Μηχανικών 

Περιβάλλοντος 

Το ποσοστό ανεργίας για τους 

αποφοίτους του Τμ. Μηχανικών 

Περιβάλλοντος ανέρχεται στο 

9,7%, το ποσοστό 

απασχολούμενων-μισθωτών στο 

58,1% και το ποσοστό 

αυτοαπασχολούμενων-

ελεύθερων επαγγελματιών στο 

25,8%. Παρατηρούμε λοιπόν ότι 

το 83,9% των αποφοίτων 

εργάζεται και το 16,2% είναι 

άνεργοι ή μη ενεργοί επαγγελματικά (άεργοι).  
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Γράφημα 216: Συσχέτιση επαγγελματικής κατάστασης και φύλου 

Όπως παρατηρούμε στο διπλανό 

γράφημα δεν υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές στην 

επαγγελματική κατάσταση των 

ατόμων του δείγματος 

αναφορικά με το φύλο τους, 

γεγονός που επιβεβαιώνεται με 

τον έλεγχο ανεξαρτησίας Χ2 που 

πραγματοποιήθηκε για τη σχέση 

απασχόλησης και φύλου σε 

στάθμη σημαντικότητας 5% 

δείχνοντας ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση (p-value>0.05) μεταξύ 

επαγγελματικής κατάστασης και φύλου των αποφοίτων του Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος.  

 

Γράφημα 217: Συσχετισμός σημερινής απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών  

 Οι 52 από τους 62 (83,9%) 

απόφοιτους του Τμήματος 

εργάζονται. Από αυτούς, το 

55,7% εργάζονται σε αντικείμενο 

που σχετίζεται πολύ ή πάρα πολύ 

με το αντικείμενο σπουδών τους 

και 26,9% σε αντικείμενο που δεν 

σχετίζεται καθόλου. 

 

 

Στη συνέχεια, μελετάται το επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση 

των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος, που βρίσκονται σε 

ποσοστό 83,9% επί του συνολικού δείγματος. Η ικανοποίηση μελετάται με βάση το αίσθημα 

ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνουν στον επαγγελματικό τους χώρο, τις δυνατότητες 

επαγγελματικής εξέλιξης, την ανταπόκριση του αντικειμένου απασχόλησης στα προσωπικά 
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τους ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες και, τέλος, την ικανοποίηση από τις οικονομικές 

τους απολαβές. 

 

Γράφημα 218: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά το 

αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας  

Το 67,3% των εργαζόμενων 

αποφοίτων του Τμήματος 

δηλώνουν ευχαριστημένοι ή 

πολύ ευχαριστημένοι όσον 

αφορά το αίσθημα ασφάλειας 

και σταθερότητας που βιώνουν 

στον επαγγελματικό τους χώρο,  

και το 19,2% δηλώνουν 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι.  

 

 

Γράφημα 219: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις 

δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης 

Οι επτά στους δέκα (69,2%) 

εργαζόμενοι απόφοιτοι  

δηλώνουν ευχαριστημένοι ή 

πολύ ευχαριστημένοι για τις 

δυνατότητες επαγγελματικής 

εξέλιξης στην εργασία τους,  και 

μόλις το 17,3% αυτών δηλώνουν 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι. 
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Γράφημα 220: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά την 

ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες 

Το 72,6% των εργαζόμενων 

αποφοίτων του Τμήματος 

υποστηρίζουν ότι το αντικείμενο 

απασχόλησής τους  σήμερα 

ανταποκρίνεται σε μεγάλο 

βαθμό (πολύ ή πάρα πολύ) στα 

προσωπικά τους ενδιαφέροντα 

κλίσεις και δεξιότητες.  

 

 

 

Γράφημα 221: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις 

οικονομικές απολαβές 

Το 15,3% (8 από τους 52 

εργαζόμενους) είναι 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι από τις 

οικονομικές τους απολαβές 

σήμερα, το 38,5% είναι 

ευχαριστημένοι και το 21,2% 

πολύ ευχαριστημένοι.  
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Γράφημα 222: Τομέας απασχόλησης  

Οι τριάντα έξι (36) από τους 

πενήντα δύο (52) εργαζόμενους 

του δείγματος εργάζονται ως 

μισθωτοί, εκ των οποίων, το 

16,7% στον δημόσιο και 

ευρύτερο δημόσιο τομέα ενώ το 

83,3% στον ιδιωτικό τομέα.  

 

 

 

Έξι (6) από τους από τους εξήντα δύο (62) απόφοιτους του Τμ. Μηχανικών 

Περιβάλλοντος που βρίσκονται εντός του δείγματος ήταν άνεργοι κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής των τηλεφωνικών συνεντεύξεων, δύο από τους οποίους ήταν άνεργοι για 

περισσότερο από δύο έτη, και οι υπόλοιποι τέσσερις είχαν διάρκεια ανεργίας λιγότερη από 

έξι μήνες. Οι πέντε από τους έξι ανέργους (83,3%) υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν πολλές 

θέσεις εργασίας για την ειδικότητά τους, ενώ τρεις από τους έξι (50%) δηλώνουν επιπλέον 

ότι οι εργοδότες προτιμούν άτομα με περισσότερα προσόντα από τους ίδιους, όπως φαίνεται 

στον παρακάτω πίνακα.  

Λόγοι ανεργίας 
Ποσοστό επί των 

ανέργων 

Δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για την ειδικότητά μου 83,3% 

Οι εργοδότες προτιμούν άτομα με περισσότερα προσόντα από εμένα 50% 

Οι εργοδότες θεωρούν μειονέκτημα το φύλο μου 0% 

Δεν βρίσκω εργασία που να αντιστοιχεί στα προσόντα μου 0% 

Δεν βρίσκω εργασία που να μου αρέσει και να με εκφράζει 16,7% 

Άλλο 0% 

Πίνακας 47: Λόγοι ανεργίας 
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Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τους απόφοιτους του Τμ. 

Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ. τα έτη 2009, 2010 και 2011, παραθέτουμε στον 

επόμενο πίνακα το αντικείμενο απασχόλησής τους σήμερα, όπως δήλωσαν οι ίδιοι κατά την 

τηλεφωνική συνέντευξη με στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης.  

Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

COMMODITY MARKETS ANALYSIS 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

PROJECT MANAGER - ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

DATA SCIENTIST ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ASSETS 
MANAGER 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

MANAGEMENT SYSTEMS COORDINATOR   

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

  

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ 
ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

  

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ 

  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ   

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ   

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ   

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
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Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   

BUILDING PHYSICS ENGINEER   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ   

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ   

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ   

Πίνακας 48: Αντικείμενο εργασίας των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμήματος 
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7.14 Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 

 

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής είχε συνολικά τα έτη 2009, 2010 και 2011 

διακόσιους δεκατέσσερις αποφοίτους (214), το 30% των οποίων, δηλαδή εξήντα τέσσερις 

(64) απόφοιτοι, συμμετείχαν στο δείγμα της μελέτης απορρόφησης. Από τους εξήντα 

τέσσερις απόφοιτους του δείγματος οι 16 (25%) είναι άντρες και οι 48 (75%) είναι γυναίκες.  

Επιπλέον, έντεκα άτομα διαμένουν σε Ευρωπαϊκή χώρα εκτός Ελλάδος ή Κύπρου, τρία άτομα 

κατοικούν σε χώρα εκτός Ευρώπης και οι υπόλοιποι πενήντα κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.  

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων από τις 

σπουδές τους στο Τμήμα. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το 

πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές  και τη διοικητική 

υποστήριξη του Τμήματός τους.   

 

Γράφημα 223: Επίπεδο ικανοποίησης από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 

αποφοίτησης 

Στο διπλανό γράφημα 

παρατηρούμε ότι το 87,5% των 

αποφοίτων, έμειναν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι από το 

πρόγραμμα σπουδών του 

Τμήματός τους, ενώ μόλις ένας 

στους δέκα απόφοιτους (10,9%) 

διατηρεί ουδέτερη άποψη .  
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Γράφημα 224: Ικανοποίηση από το διδακτικό προσωπικό  του Τμήματος αποφοίτησης 

Όσον αφορά το διδακτικό 

προσωπικό του Τμ. Μοριακής 

Βιολογίας και Γενετικής το 75% 

των αποφοίτων δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι και το 17,2% 

διατηρεί ουδέτερη άποψη. 

 

 

 

 

Γράφημα 225: Ικανοποίηση από τις λειτουργικές υποδομές  του Τμήματος αποφοίτησης 

Όσον αφορά τις λειτουργικές 

υποδομές του Τμ. Μοριακής 

Βιολογίας και Γενετικής, όπως οι 

κτιριακές εγκαταστάσεις, οι 

αίθουσες διδασκαλίας και τα 

εργαστήρια του Τμήματος το 

57,8% των αποφοίτων του 

δηλώνουν ευχαριστημένοι ή 

πολύ ευχαριστημένοι, το 25% 

διατηρεί ουδέτερη άποψη και το 

17,2% δηλώνουν 

δυσαρεστημένοι ή πολύ δυσαρεστημένοι.  
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Γράφημα 226: Ικανοποίηση από τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης  

Το 60,9% των αποφοίτων του 

Τμήματος δήλωσε 

ευχαριστημένο ή πολύ 

ευχαριστημένο από τη διοικητική 

υποστήριξη, ενώ το 25%  

διατηρεί ουδέτερη στάση.   

 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 49) φαίνεται συγκεντρωτικά ο μέσος όρος των 

απαντήσεων που έδωσαν οι απόφοιτοι  όσον αφορά το επίπεδο ικανοποίησής τους από το 

πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική 

υποστήριξη του Τμήματος φοίτησης, με βαθμολογία από το ένα έως το πέντε, όπου το ένα 

ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση 

«Πολύ ευχαριστημένος-η». 

 Μέση τιμή των 

απαντήσεων 

Τυπική απόκλιση 

Πρόγραμμα σπουδών 4,34 0,801 

Διδακτικό προσωπικό 4 0,959 

Λειτουργικές υποδομές 3,63 1,106 

Διοικητική υποστήριξη  3,69 1,022 

Πίνακας 49: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ. Μοριακή 

Βιολογίας και Γενετικής 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 49, οι απόφοιτοι του Τμ. Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 

έμειναν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ., καθώς ο μέσος όρος των 

απαντήσεών τους για τους τέσσερις βασικούς παράγοντες που ερωτήθηκαν προσεγγίζει την 

απάντηση «Ευχαριστημένος-η» με μικρές αποκλίσεις.  
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Γράφημα 227: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη  

Τέσσερις στους δέκα (40,6%) 

απόφοιτους   του Τμ. Μοριακής 

Βιολογίας και Γενετικής έχουν ως 

ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών,  το 

35,9% έχουν σε εξέλιξη ή έχουν 

ολοκληρώσει διδακτορικές 

σπουδές ενώ το 9,4% (έξι στους 

εξήντα τέσσερις αποφοίτους) 

έχουν σε εξέλιξη 

μεταδιδακτορική έρευνα.  

 

Γράφημα 228: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης 

απασχόλησης 

 Το 39,1% των αποφοίτων βρήκε 

την πρώτη του απασχόληση 

μέσα στον πρώτο χρόνο από την 

κτήση του πτυχίου ή εργαζόταν 

κατά τη διάρκεια των σπουδών, 

και το 15,6% σε διάστημα ενός 

έως δύο ετών. Το 31,3% βρήκε 

την πρώτη του απασχόληση 

τουλάχιστον δύο χρόνια μετά 

την αποφοίτηση, ενώ το 14,1% 

του δείγματος δήλωσαν ότι δεν 

έχουν εργαστεί καθόλου.  Η καθυστέρηση που παρατηρείται για την ένταξη στη αγορά 

εργασίας των αποφοίτων του Τμ. Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής οφείλεται ενδεχομένως 

στο μεγάλο ποσοστό μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών που είτε έχουν 

ολοκληρωθεί, είτε βρίσκονται σε εξέλιξη.   
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Γράφημα 229: Συσχετισμός αντικειμένου πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο 

σπουδών  

Πέντε στους δέκα απόφοιτους  

(53,2%) του Τμήματος 

εργάστηκαν για πρώτη φορά σε 

αντικείμενο που σχετιζόταν πολύ 

ή πάρα πολύ με το αντικείμενο 

σπουδών τους και το 23,4% 

εργάστηκαν σε  αντικείμενο που 

δεν συσχετιζόταν καθόλου με 

αυτό. 

 

 

Γράφημα 230: Επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του Τμ. Μοριακής Βιολογίας και 

Γενετικής 

Το ποσοστό ανεργίας για τους 

αποφοίτους του Τμ. Μοριακής 

Βιολογίας και Γενετικής 

ανέρχεται στο 17,2%, το ποσοστό 

απασχολούμενων-μισθωτών στο 

60,9% και το ποσοστό 

αυτοαπασχολούμενων-

ελεύθερων επαγγελματιών στο 

4,7%. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το 

65,6% των αποφοίτων εργάζεται 

και το 34,4% είναι άνεργοι ή μη 

ενεργοί επαγγελματικά.  
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Γράφημα 231: Συσχετισμός σημερινής απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών  

 Οι 42 από τους 64 (65,6%) 

απόφοιτους του Τμήματος 

εργάζονται. Από αυτούς, το 

76,2% εργάζονται σε αντικείμενο 

που σχετίζεται πολύ ή πάρα πολύ 

με το αντικείμενο σπουδών τους 

και 11,9% σε αντικείμενο που δεν 

σχετίζεται καθόλου. 

 

 

Στη συνέχεια, μελετάται το επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση 

των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμ. Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, που βρίσκονται σε 

ποσοστό 65,6% επί του συνολικού δείγματος. Η ικανοποίηση μελετάται με βάση το αίσθημα 

ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνουν στον επαγγελματικό τους χώρο, τις δυνατότητες 

επαγγελματικής εξέλιξης, την ανταπόκριση του αντικειμένου απασχόλησης στα προσωπικά 

τους ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες και, τέλος, την ικανοποίηση από τις οικονομικές 

τους απολαβές. 

Γράφημα 232: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά το 

αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας  

Το 64,3% των εργαζόμενων 

αποφοίτων του Τμήματος 

δηλώνουν ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι όσον αφορά το 

αίσθημα ασφάλειας και 

σταθερότητας που βιώνουν στον 

επαγγελματικό τους χώρο,  και το 

21,4% δηλώνουν δυσαρεστημένοι ή 

πολύ δυσαρεστημένοι.  
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Γράφημα 233: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις 

δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης 

Το 69% των εργαζόμενων 

αποφοίτων  δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι για τις 

δυνατότητες επαγγελματικής 

εξέλιξης στον επαγγελματικό 

τους χώρο,  και μόλις το 16,7% 

αυτών δηλώνουν 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι. 

 

 

Γράφημα 234: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά την 

ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες 

Το 76,2% των εργαζόμενων 

αποφοίτων του Τμήματος 

υποστηρίζουν ότι το αντικείμενο 

απασχόλησής τους  σήμερα 

ανταποκρίνεται σε μεγάλο 

βαθμό (πολύ ή πάρα πολύ) στα 

προσωπικά τους ενδιαφέροντα 

κλίσεις και δεξιότητες.  
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Γράφημα 235: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις 

οικονομικές απολαβές 

Το 16,6% (7 από τους 42 

εργαζόμενους) των εργαζόμενων 

αποφοίτων είναι 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι από τις 

οικονομικές τους απολαβές 

σήμερα, το 38,1% είναι 

ευχαριστημένοι και το 16,7% 

πολύ ευχαριστημένοι.  

 

 

Γράφημα 236: Τομέας απασχόλησης  

Οι τριάντα εννιά (39) από τους 

σαράντα δύο (42) εργαζόμενους 

του δείγματος εργάζονται ως 

μισθωτοί, εκ των οποίων, το 

30,8% στον δημόσιο και 

ευρύτερο δημόσιο τομέα ενώ το 

69,2% στον ιδιωτικό τομέα.  

 

 

 

Έντεκα (11) από τους από τους εξήντα τέσσερις  (64) απόφοιτους του Τμ. Μοριακής 

Βιολογίας και Γενετικής που βρίσκονται εντός του δείγματος ήταν άνεργοι κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής των τηλεφωνικών συνεντεύξεων, οι πέντε από τους οποίους ήταν μακροχρόνια 

άνεργοι και οι υπόλοιποι έξι είχαν διάρκεια ανεργίας λιγότερη από ένα έτος. Οι δέκα από 

τους έντεκα ανέργους (90,9%) υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για 

την ειδικότητά τους, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.  
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Λόγοι ανεργίας 
Ποσοστό επί των 

ανέργων 

Δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για την ειδικότητά μου 90,9% 

Οι εργοδότες προτιμούν άτομα με περισσότερα προσόντα από εμένα 0% 

Οι εργοδότες θεωρούν μειονέκτημα το φύλο μου 0% 

Δεν βρίσκω εργασία που να αντιστοιχεί στα προσόντα μου 36,4% 

Δεν βρίσκω εργασία που να μου αρέσει και να με εκφράζει 36,4% 

Άλλο 0% 

Πίνακας 50: Λόγοι ανεργίας 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τους απόφοιτους του Τμ. 

Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ. τα έτη 2009, 2010 και 2011, παραθέτουμε στον 

επόμενο πίνακα το αντικείμενο απασχόλησής τους σήμερα, όπως δήλωσαν οι ίδιοι κατά την 

τηλεφωνική συνέντευξη με στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης.  

Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΙΝΟΑ 

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - 
ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

MY RESEARCH IS FOCUSING ON THE 
DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF 
CURRENT MOLECULAR DIAGNOSTIC 
TECHNIQUES FOR THE DETECTION OF 
INTESTINAL HUMAN 
PARASITES/NEMATODES. 

  

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΣΕ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 

  

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ   

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΧΗΜΕΙΑ, 
ΦΥΣΙΚΗ) 

  

ΙΑΤΡΟΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ (ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 
ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ) 

  

YΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ   

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

  

ΕΡΕΥΝΑ   

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΣ   
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Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

ΒΙΟΛΟΓΟΣ   

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ   

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 
ΑΘΗΝΩΝ 

  

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ   

ΒΙΟΛΟΓΟΣ   

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ   

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ   

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ   

ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΕΙ ΕΡΕΥΝΑ   

ΒΙΟΛΟΓΟΣ   

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ, ΕΚΑΝΕ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 
ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ 

  

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΣ   

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ   

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 

  

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ   

ΣΤΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, 
ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 

  

ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ   

ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ 
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

  

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ   

ΙΑΤΡΙΚΗ   

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
FAU ERLANGEN 

  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ 
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 

  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ (CONTRACT RESEARCH 
ORGANISATION) 

  

ΒΟΗΘΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

  

Πίνακας 51: Αντικείμενο εργασίας των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμήματος 
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7.15 Τμήμα Νομικής 

 

Το Τμήμα Νομικής είχε συνολικά τα έτη 2009, 2010 και 2011 χίλιους εκατόν εξήντα πέντε  

(1165) απόφοιτους, το 10% των οποίων, δηλαδή εκατόν δέκα οχτώ (118) απόφοιτοι, 

συμμετείχαν στο δείγμα της μελέτης απορρόφησης. Από τους εκατόν δέκα οχτώ απόφοιτους 

του δείγματος οι 40 (33,9%) είναι άντρες και οι 78 (66,1%) είναι γυναίκες.  Επιπλέον, τέσσερα 

άτομα διαμένουν σε Ευρωπαϊκή χώρα εκτός Ελλάδος ή Κύπρου και οι υπόλοιποι εκατόν 

δεκατέσσερις  κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.  

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων από τις 

σπουδές τους στο Τμήμα. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το 

πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές  και τη διοικητική 

υποστήριξη του Τμήματός τους.   

 

Γράφημα 237: Επίπεδο ικανοποίησης από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 

αποφοίτησης 

Στο διπλανό γράφημα 

παρατηρούμε ότι το 82,2% των 

αποφοίτων, έμειναν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι από το 

πρόγραμμα σπουδών του 

Τμήματός τους, ενώ το 16,9% 

διατηρούν ουδέτερη άποψη.  
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Γράφημα 238: Ικανοποίηση από το διδακτικό προσωπικό  του Τμήματος αποφοίτησης 

Όσον αφορά το διδακτικό 

προσωπικό του Τμ. Νομικής 

περίπου οχτώ στους δέκα 

(78,9%) αποφοίτους δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι και το 18,8% 

διατηρεί ουδέτερη άποψη. 

 

 

 

 

Γράφημα 239: Ικανοποίηση από τις λειτουργικές υποδομές  του Τμήματος αποφοίτησης 

Όσον αφορά τις λειτουργικές 

υποδομές του Τμ. Νομικής, όπως 

οι κτιριακές εγκαταστάσεις, οι 

αίθουσες διδασκαλίας και τα 

εργαστήρια του Τμήματος το 

54,2% δηλώνουν ευχαριστημένοι 

ή πολύ ευχαριστημένοι, το 30,5% 

διατηρεί ουδέτερη άποψη και 

15,2% δηλώνουν 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι.  
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Γράφημα 240: Ικανοποίηση από τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης  

Το 67,8% των αποφοίτων του 

Τμήματος δήλωσε 

ευχαριστημένο ή πολύ 

ευχαριστημένο από τη διοικητική 

υποστήριξη, ενώ το 20,3%  

διατηρεί ουδέτερη άποψη.   

 

 

Στον παρακάτω πίνακα 

(Πίνακας 52) φαίνεται συγκεντρωτικά ο μέσος όρος των απαντήσεων που έδωσαν οι 

απόφοιτοι  όσον αφορά το επίπεδο ικανοποίησής τους από το πρόγραμμα σπουδών, το 

διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος 

φοίτησης, με βαθμολογία από το ένα έως το πέντε, όπου το ένα ανταποκρίνεται στην 

απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση «Πολύ ευχαριστημένος-

η». 

 Μέση τιμή των 

απαντήσεων 

Τυπική απόκλιση 

Πρόγραμμα σπουδών 4,12 0,706 

Διδακτικό προσωπικό 4,06 0,766 

Λειτουργικές υποδομές 3,62 1,078 

Διοικητική υποστήριξη  3,82 1,083 

Πίνακας 52: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ. Νομικής 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 52, οι απόφοιτοι του Τμ. Νομικής έμειναν ιδιαίτερα 

ικανοποιημένοι από τη φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ., κυρίως από το πρόγραμμα σπουδών, το 

διδακτικό προσωπικό και τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματός τους, ενώ έμειναν λιγότερο 

ικανοποιημένοι από  τις λειτουργικές του υποδομές. 
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Γράφημα 241: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη  

Περίπου τέσσερις στους δέκα 

(38,1%) απόφοιτους   του Τμ. 

Νομικής έχουν ως ανώτατο 

επίπεδο εκπαίδευσης 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών,  

ενώ το 5,1% έχουν σε εξέλιξη ή 

έχουν ολοκληρώσει διδακτορικές 

σπουδές. 

 

 

 

Γράφημα 242: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης 

απασχόλησης 

 Η πλειοψηφία των αποφοίτων 

του Τμ. Νομικής σε ποσοστό 

83,9% βρήκε την πρώτη 

απασχόληση μέσα στους έξι 

πρώτους μήνες από την κτήση 

του πτυχίου, και το 12,7% 

ξεκίνησε να εργάζεται κατά τη 

διάρκεια των σπουδών. Το 

μεγάλο ποσοστό άμεσης ένταξης 

στην αγορά εργασίας οφείλεται 

ενδεχομένως στην πρακτική 

άσκηση ως ασκούμενοι δικηγόροι που υποχρεούνται να ολοκληρώσουν οι απόφοιτοι του Τμ. 

Νομικής για την απόκτηση δικηγορικής ιδιότητας, όπως άλλωστε φαίνεται και από το 

επόμενο γράφημα  που δείχνει άμεση συσχέτιση αντικειμένου σπουδών και πρώτης 

απασχόλησης.  
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Γράφημα 243: Συσχετισμός αντικειμένου πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο 

σπουδών  

Το 93,2% των αποφοίτων του 

Τμήματος εργάστηκαν για πρώτη 

φορά σε αντικείμενο που 

σχετιζόταν άμεσα με το 

αντικείμενο σπουδών τους. 

 

 

 

 

 

Γράφημα 244: Επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του Τμ. Νομικής 

Μόλις δύο άτομα από τα εκατό 

δεκαοχτώ μέλη του συνολικού 

δείγματος αποφοίτων του Τμ. 

Νομικής ήταν άνεργα κατά την 

περίοδο διεξαγωγής των 

τηλεφωνικών συνεντεύξεων, ενώ 

το 78% δήλωσαν 

αυτοαπασχολούμενοι-ελεύθεροι 

επαγγελματίες και το 15,3% 

απασχολούμενοι-μισθωτοί.  

Παρατηρούμε λοιπόν ότι το 

93,3% των αποφοίτων εργάζεται και το 6,8% είναι άνεργοι ή μη ενεργοί επαγγελματικά.  
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Γράφημα 245: Συσχέτιση επαγγελματικής κατάστασης και φύλου 

Όπως παρατηρούμε στο διπλανό 

γράφημα δεν υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές στην 

επαγγελματική κατάσταση των 

ατόμων του δείγματος 

αναφορικά με το φύλο τους, 

γεγονός που επιβεβαιώνεται με 

τον έλεγχο ανεξαρτησίας Χ2 που 

πραγματοποιήθηκε για τη σχέση 

απασχόλησης και φύλου σε 

στάθμη σημαντικότητας 5% 

δείχνοντας ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση (p-value>0.05) μεταξύ 

επαγγελματικής κατάστασης και φύλου των αποφοίτων του Τμ. Νομικής.  

 

Γράφημα 246: Συσχετισμός σημερινής απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών  

 Όπως παρατηρούμε στο διπλανό 

γράφημα, οι απόφοιτοι του Τμ. 

Νομικής σε ποσοστό 91,8% 

εξακολουθούν να εργάζονται σε 

αντικείμενο που σχετίζεται 

άμεσα με το αντικείμενο 

σπουδών τους, ενώ  το 4,5% 

εργάζονται σε αντικείμενο που 

δεν σχετίζεται καθόλου με τις 

σπουδές τους.  

 

Στη συνέχεια, μελετάται το επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση 

των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμ. Νομικής, που βρίσκονται σε ποσοστό 93,3% επί του 

συνολικού δείγματος. Η ικανοποίηση μελετάται με βάση το αίσθημα ασφάλειας και 

σταθερότητας που βιώνουν στον επαγγελματικό τους χώρο, τις δυνατότητες επαγγελματικής 

εξέλιξης, την ανταπόκριση του αντικειμένου απασχόλησης στα προσωπικά τους 
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ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες και, τέλος, την ικανοποίηση από τις οικονομικές τους 

απολαβές. 

 

Γράφημα 247: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά το 

αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας  

Το 47,3% των εργαζόμενων 

αποφοίτων του Τμήματος 

δηλώνουν δυσαρεστημένοι ή 

πολύ δυσαρεστημένοι όσον 

αφορά το αίσθημα ασφάλειας 

και σταθερότητας που βιώνουν 

στον επαγγελματικό τους χώρο 

ενώ το 25,4% δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι.  

 

 

Γράφημα 248: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις 

δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης 

Το 40,9% των εργαζόμενων 

αποφοίτων  δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι για τις 

δυνατότητες επαγγελματικής 

εξέλιξης στον επαγγελματικό 

τους χώρο,  ενώ το 23,7% αυτών 

δηλώνουν δυσαρεστημένοι ή 

πολύ δυσαρεστημένοι. 
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Γράφημα 249: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά την 

ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες 

Περίπου εφτά στους δέκα 

(68,2%) εργαζόμενους 

απόφοιτους του Τμήματος 

υποστηρίζουν ότι το αντικείμενο 

απασχόλησής τους  σήμερα 

ανταποκρίνεται σε μεγάλο 

βαθμό (πολύ ή πάρα πολύ) στα 

προσωπικά τους ενδιαφέροντα 

κλίσεις και δεξιότητες.  

 

 

Γράφημα 250: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις 

οικονομικές απολαβές 

Το 38,1% των εργαζόμενων 

αποφοίτων του Τμ. Νομικής είναι 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι από τις 

οικονομικές τους απολαβές 

σήμερα, το 35,5% διατηρεί 

ουδέτερη άποψη, ενώ το 26,4% 

δηλώνουν ευχαριστημένοι πολύ 

ευχαριστημένοι.  
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Γράφημα 251: Τομέας απασχόλησης  

Οι δεκαοχτώ (18) από τους 

εκατόν δέκα (110) εργαζόμενους  

του δείγματος εργάζονται ως 

μισθωτοί, εκ των οποίων, το 

38,9% στον δημόσιο και 

ευρύτερο δημόσιο τομέα ενώ το 

61,1% στον ιδιωτικό τομέα.  

 

 

 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τους απόφοιτους του Τμ. 

Νομικής του Δ.Π.Θ. τα έτη 2009, 2010 και 2011, παραθέτουμε στον επόμενο πίνακα το 

αντικείμενο απασχόλησής τους σήμερα, όπως δήλωσαν οι ίδιοι κατά την τηλεφωνική 

συνέντευξη με στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης.  

Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
(ΚΑΤΟΧΟΣ Κ ΠΤΥΧΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ ΣΕ ΑΓΓΛΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ 

ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ - 
ΕΛΒΕΤΙΑ 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΤΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
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Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΕΜΠΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
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Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ) 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ 

  ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Πίνακας 53: Αντικείμενο εργασίας των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμήματος 
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7.16 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

 

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών είχε συνολικά τα έτη 2009, 2010 και 2011 τριακόσιους 

εβδομήντα οχτώ αποφοίτους (378), το 30% των οποίων, δηλαδή εκατό δεκατρείς (113) 

απόφοιτοι, συμμετείχαν στο δείγμα της μελέτης απορρόφησης. Από τους εκατό δεκατρείς 

απόφοιτους του δείγματος οι 58 (51,3%) είναι άντρες και οι 55 (48,7%) είναι γυναίκες.  

Επιπλέον, δύο άτομα διαμένουν σε Ευρωπαϊκή χώρα εκτός Ελλάδος ή Κύπρου, ένα άτομο 

κατοικεί στην Κύπρο και οι υπόλοιποι εκατό δέκα κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.  

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων από τις 

σπουδές τους στο Τμήμα. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το 

πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές  και τη διοικητική 

υποστήριξη του Τμήματός τους.   

 

Γράφημα 252: Επίπεδο ικανοποίησης από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 

αποφοίτησης 

Στο διπλανό γράφημα 

παρατηρούμε ότι το 79,7% των 

αποφοίτων, έμειναν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι από το 

πρόγραμμα σπουδών του 

Τμήματός τους, ενώ μόλις το 

2,7% δήλωσαν δυσαρεστημένοι.  
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Γράφημα 253: Ικανοποίηση από το διδακτικό προσωπικό  του Τμήματος αποφοίτησης 

Όσον αφορά το διδακτικό 

προσωπικό του Τμ. Οικονομικών 

Επιστημών το 75,2% των 

αποφοίτων  δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι και το 21,2% 

διατηρεί ουδέτερη άποψη. 

 

 

 

 

Γράφημα 254: Ικανοποίηση από τις λειτουργικές υποδομές  του Τμήματος αποφοίτησης 

Όσον αφορά τις λειτουργικές 

υποδομές του Τμ. Οικονομικών 

Επιστημών, όπως οι κτιριακές 

εγκαταστάσεις και οι αίθουσες 

διδασκαλίας τους, το 51,4% των 

αποφοίτων δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι, το 37,2% 

διατηρεί ουδέτερη άποψη και 

περίπου ένας στους δέκα (11,5%) 

δηλώνει δυσαρεστημένος ή πολύ 

δυσαρεστημένος.  
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Γράφημα 255: Ικανοποίηση από τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης  

Το 58,4% των αποφοίτων του 

Τμήματος δήλωσε 

ευχαριστημένο ή πολύ 

ευχαριστημένο από τη διοικητική 

υποστήριξη, ενώ το 30,1%  

διατηρεί ουδέτερη στάση.   

 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 54) φαίνεται συγκεντρωτικά ο μέσος όρος των 

απαντήσεων που έδωσαν οι απόφοιτοι  όσον αφορά το επίπεδο ικανοποίησής τους από το 

πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική 

υποστήριξη του Τμήματος φοίτησης, με βαθμολογία από το ένα έως το πέντε, όπου το ένα 

ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση 

«Πολύ ευχαριστημένος-η». 

 Μέση τιμή των 

απαντήσεων 

Τυπική απόκλιση 

Πρόγραμμα σπουδών 4,02 0,732 

Διδακτικό προσωπικό 3,87 0,738 

Λειτουργικές υποδομές 3,55 1,026 

Διοικητική υποστήριξη  3,65 1,093 

Πίνακας 54: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ. 

Οικονομικών Επιστημών 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 54, οι απόφοιτοι του Τμ. Οικονομικών Επιστημών έμειναν 

ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ., κυρίως από το πρόγραμμα 

σπουδών, το διδακτικό προσωπικό και τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματός τους, ενώ 

λιγότερο ικανοποιημένοι έμειναν από  τις λειτουργικές του υποδομές. 
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Γράφημα 256: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη  

Περίπου τέσσερις στους δέκα 

(39,8%) απόφοιτους   του Τμ. 

Οικονομικών Επιστημών έχουν 

ως ανώτατο επίπεδο 

εκπαίδευσης μεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών,  ενώ το 2,7% έχουν σε 

εξέλιξη ή έχουν ολοκληρώσει 

διδακτορικές σπουδές. 

 

 

 

Γράφημα 257: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης 

απασχόλησης 

 Το 76,2% των αποφοίτων βρήκε 

την πρώτη του απασχόληση 

μέσα στον πρώτο χρόνο από την 

κτήση του πτυχίου ή εργαζόταν 

κατά τη διάρκεια των σπουδών, 

το 14,2% σε διάστημα ενός έως 

δύο ετών, ενώ το 9,7% βρήκε την 

πρώτη του απασχόληση 

τουλάχιστον δύο χρόνια μετά 

την αποφοίτηση. 
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Γράφημα 258: Συσχετισμός αντικειμένου πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο 

σπουδών  

Το 65,5% των αποφοίτων του 

Τμήματος εργάστηκαν για πρώτη 

φορά σε αντικείμενο που 

σχετιζόταν πολύ ή πάρα πολύ με 

το αντικείμενο σπουδών τους και 

το 29,2% εργάστηκαν σε  

αντικείμενο που δεν 

συσχετιζόταν καθόλου με αυτό. 

 

 

 

Γράφημα 259: Επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του Τμ. Οικονομικών Επιστημών  

Το ποσοστό ανεργίας για τους 

αποφοίτους του Τμ. Οικονομικών 

Επιστημών ανέρχεται μόλις στο 

2,7%, το ποσοστό 

απασχολούμενων-μισθωτών στο 

69% και το ποσοστό 

αυτοαπασχολούμενων-

ελεύθερων επαγγελματιών στο 

23%. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το 

92% των αποφοίτων εργάζεται 

και το 8% είναι άνεργοι ή μη 

ενεργοί επαγγελματικά.  
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Γράφημα 260: Συσχέτιση επαγγελματικής κατάστασης και φύλου 

Όπως παρατηρούμε στο διπλανό 

γράφημα υπάρχει μια υπεροχή 

στην εξαρτημένη εργασία των 

γυναικών έναντι των αντρών. Πιο 

συγκεκριμένα, το 76,4% των 

γυναικών (42 από τις 55 γυναίκες 

του δείγματος) εργάζονται ως 

μισθωτές και το 10,9% (6 από τις 

55 γυναίκες) εργάζονται ως 

ελεύθεροι επαγγελματίες.  

Επιπλέον, το 62,1% των αντρών 

(36 από τους 58 άντρες) εργάζονται ως μισθωτοί και το 34,5% (20 από τους 58 άντρες)  είναι 

αυτοαπασχολούμενοι.  Σύμφωνα με τον έλεγχο ανεξαρτησίας X2 που πραγματοποιήθηκε σε 

στάθμη σημαντικότητας 5%, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p-value<0.05) στο 

είδος απασχόλησης ανάλογα με το φύλο των αποφοίτων του Τμ. Οικονομικών Επιστημών. 

 

Γράφημα 261: Συσχετισμός σημερινής απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών  

 Οι 104 από τους 113 (92%) 

απόφοιτους του Τμήματος 

εργάζονται. Από αυτούς, το 

68,3% εργάζονται σε αντικείμενο 

που σχετίζεται πολύ ή πάρα πολύ 

με το αντικείμενο σπουδών τους 

και 25% σε αντικείμενο που δεν 

σχετίζεται καθόλου. 
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Στη συνέχεια, μελετάται το επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση 

των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμ. Οικονομικών Επιστημών, που βρίσκονται σε ποσοστό 

92% επί του συνολικού δείγματος. Η ικανοποίηση μελετάται με βάση το αίσθημα ασφάλειας 

και σταθερότητας που βιώνουν στην εργασία τους, τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης, 

την ανταπόκριση του αντικειμένου απασχόλησης στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, κλίσεις 

και δεξιότητες και, τέλος, την ικανοποίηση από τις οικονομικές τους απολαβές. 

Γράφημα 262: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά το 

αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας  

Έξι στους δέκα (60,6%) 

εργαζόμενοι απόφοιτοι του Τμ. 

Οικονομικών Επιστημών 

δηλώνουν ευχαριστημένοι ή 

πολύ ευχαριστημένοι όσον 

αφορά το αίσθημα ασφάλειας 

και σταθερότητας που βιώνουν 

στον επαγγελματικό τους χώρο,  

και δύο στους δέκα (20,2%) 

δηλώνουν δυσαρεστημένοι ή 

πολύ δυσαρεστημένοι. 

Γράφημα 263: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις 

δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης 

Το 65,4% των εργαζόμενων 

αποφοίτων  δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι για τις 

δυνατότητες επαγγελματικής 

εξέλιξης στην εργασίας τους,  και 

μόλις το 10,6% αυτών δηλώνουν 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι. 
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Γράφημα 264: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά την 

ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες 

Το 71,2% των εργαζόμενων 

αποφοίτων του Τμήματος 

υποστηρίζουν ότι το αντικείμενο 

απασχόλησής τους  σήμερα 

ανταποκρίνεται σε μεγάλο 

βαθμό στα προσωπικά τους 

ενδιαφέροντα κλίσεις και 

δεξιότητες.  

 

 

 

Γράφημα 265: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις 

οικονομικές απολαβές 

Το 19,6% των εργαζόμενων 

αποφοίτων του Τμήματος είναι 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι από τις 

οικονομικές τους απολαβές 

σήμερα, το 35,3% είναι 

ευχαριστημένοι και το 21,6% 

πολύ ευχαριστημένοι.  
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Γράφημα 266: Τομέας απασχόλησης  

Οι εβδομήντα οχτώ (78) από τους 

εκατό τέσσερις (104) 

εργαζόμενους του δείγματος 

εργάζονται ως μισθωτοί, εκ των 

οποίων, το 19,2% στον δημόσιο 

και ευρύτερο δημόσιο τομέα ενώ 

το 80,8% στον ιδιωτικό τομέα.  

 

 

Μόλις τρεις (3) από τους από τους εκατό δεκατρείς (113) απόφοιτους του Τμ. 

Οικονομικών Επιστημών που βρίσκονται εντός του δείγματος ήταν άνεργοι κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής των τηλεφωνικών συνεντεύξεων, δύο από τους οποίους είχαν διάρκεια ανεργίας 

έως έξι μήνες και ένας από ένα έως δύο έτη. Και οι τρεις άνεργοι υποστηρίζουν ότι δεν 

υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για την ειδικότητά τους. 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τους απόφοιτους του Τμ. 

Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ. τα έτη 2009, 2010 και 2011, παραθέτουμε στον επόμενο 

πίνακα το αντικείμενο απασχόλησής τους σήμερα, όπως δήλωσαν οι ίδιοι κατά την 

τηλεφωνική συνέντευξη με στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης.  

Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΣΕ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

SPORT MANAGER ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
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Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥ 
ΣΤΡΑΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΕ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) ΣΕ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

  

ΠΩΛΗΣΕΙΣ   

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟ   

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ   

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ   

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ   

ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ   

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

  

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ   

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ   

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ   

ΤΑΜΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ   

ΠΑΡΚΑΔΟΡΟΣ   

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΑ DUTY FREE ΣΤΟΥΣ 
ΚΗΠΟΥΣ 

  

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   

ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ   

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ   

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ   
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Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ   

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ   

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ   

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ   

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΦΕ   

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ   

ΛΟΓΙΣΤΗΣ   

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ   

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ LIDL   

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΒΟΛΟΥ 

  

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   

ΛΟΓΙΣΤΗΣ   

ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ   

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

  

ΠΩΛΗΤΡΙΑ   

Πίνακας 55: Αντικείμενο εργασίας των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμήματος 
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7.17 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  

 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης είχε συνολικά τα έτη 2009, 2010 και 2011 

πεντακόσιους τρεις αποφοίτους (503), το 30% των οποίων, δηλαδή εκατό πενήντα (150) 

απόφοιτοι, συμμετείχαν στο δείγμα της μελέτης απορρόφησης. Από τους εκατό πενήντα 

απόφοιτους του δείγματος οι 35 (23,3%) είναι άντρες και οι 115 (76,7%) είναι γυναίκες.  

Επιπλέον, τρία άτομα διαμένουν σε Ευρωπαϊκή χώρα εκτός Ελλάδος ή Κύπρου, ένα άτομο 

κατοικεί στην Κύπρο, ένα άτομο κατοικεί σε χώρα εκτός Ευρώπης και οι υπόλοιποι εκατό 

σαράντα πέντε κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.  

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων από τις 

σπουδές τους στο Τμήμα. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το 

πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές  και τη διοικητική 

υποστήριξη του Τμήματός τους.   

 

Γράφημα 267: Επίπεδο ικανοποίησης από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 

αποφοίτησης 

Στο διπλανό γράφημα 

παρατηρούμε ότι το 90% των 

αποφοίτων του Τμήματος, 

έμειναν ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι από το 

πρόγραμμα σπουδών του 

Τμήματός τους.  
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Γράφημα 268: Ικανοποίηση από το διδακτικό προσωπικό  του Τμήματος αποφοίτησης 

Όσον αφορά το διδακτικό 

προσωπικό του Παιδαγωγικού 

Τμήματος το 82% των αποφοίτων  

δηλώνουν ευχαριστημένοι ή 

πολύ ευχαριστημένοι και το 

17,3% διατηρεί ουδέτερη 

άποψη. 

 

 

 

 

Γράφημα 269: Ικανοποίηση από τις λειτουργικές υποδομές  του Τμήματος αποφοίτησης 

Όσον αφορά τις λειτουργικές 

υποδομές, όπως οι κτιριακές 

εγκαταστάσεις, οι αίθουσες 

διδασκαλίας και τα εργαστήρια 

του Τμήματος το 46% δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι, το 46,7% 

διατηρεί ουδέτερη άποψη και το 

7,3%  δηλώνει δυσαρεστημένο. 
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Γράφημα 270: Ικανοποίηση από τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης  

Το 68,6% των αποφοίτων του 

Τμήματος δήλωσε 

ευχαριστημένο ή πολύ 

ευχαριστημένο από τη διοικητική 

υποστήριξη, ενώ το 27,3%  

διατηρεί ουδέτερη στάση.   

 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 56) φαίνεται συγκεντρωτικά ο μέσος όρος των 

απαντήσεων που έδωσαν οι απόφοιτοι  όσον αφορά το επίπεδο ικανοποίησής τους από το 

πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική 

υποστήριξη του Τμήματος φοίτησης, με βαθμολογία από το ένα έως το πέντε, όπου το ένα 

ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση 

«Πολύ ευχαριστημένος-η». 

 Μέση τιμή των 

απαντήσεων 

Τυπική απόκλιση 

Πρόγραμμα σπουδών 4,19 0,652 

Διδακτικό προσωπικό 4,09 0,717 

Λειτουργικές υποδομές 3,53 0,825 

Διοικητική υποστήριξη  3,82 0,836 

Πίνακας 56: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Παιδαγωγικό 

Τμ. Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 56, οι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμ. Δημοτικής 

Εκπαίδευσης έμειναν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ., κυρίως από 

το πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό και τη διοικητική υποστήριξη του 

Τμήματός τους, ενώ λιγότερο ικανοποιημένοι έμειναν από  τις λειτουργικές του υποδομές. 
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Γράφημα 271: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη  

Περίπου πέντε στους δέκα (48%) 

απόφοιτους   του Παιδαγωγικού 

Τμήματος έχουν ως ανώτατο 

επίπεδο εκπαίδευσης 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών,  

ενώ μόλις το 1,3% (2 άτομα από 

τα 150 του δείγματος) έχουν σε 

εξέλιξη ή έχουν ολοκληρώσει 

διδακτορικές σπουδές. 

 

 

Γράφημα 272: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης 

απασχόλησης 

 Το 85,4% των αποφοίτων βρήκε 

την πρώτη του απασχόληση 

μέσα σε έναν χρόνο από την 

κτήση του πτυχίου ή εργαζόταν 

κατά τη διάρκεια των σπουδών, 

το 6% σε διάστημα ενός έως δύο 

ετών, ενώ το 5,3% βρήκε την 

πρώτη του απασχόληση 

τουλάχιστον δύο χρόνια μετά 

την αποφοίτηση. 
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Γράφημα 273: Συσχετισμός αντικειμένου πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο 

σπουδών  

Το 82% των αποφοίτων του 

Τμήματος εργάστηκαν για πρώτη 

φορά σε αντικείμενο που 

σχετιζόταν πολύ ή πάρα πολύ με 

το αντικείμενο σπουδών τους και 

το 18% εργάστηκαν σε  

αντικείμενο που δεν 

συσχετιζόταν καθόλου με αυτό. 

 

 

 

Γράφημα 274: Επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του Παιδαγωγικού Τμ. 

Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Το ποσοστό ανεργίας για τους 

αποφοίτους του Παιδαγωγικού 

Τμήματος ανέρχεται μόλις στο 

2,7%, το ποσοστό 

απασχολούμενων-μισθωτών στο 

94,7% και το ποσοστό 

αυτοαπασχολούμενων-

ελεύθερων επαγγελματιών στο 

2,7%. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το 

97,4% των αποφοίτων εργάζεται 

και το 2,7% είναι άνεργοι.  
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Γράφημα 275: Συσχέτιση επαγγελματικής κατάστασης και φύλου 

Όπως παρατηρούμε στο διπλανό 

γράφημα δεν υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές στην 

επαγγελματική κατάσταση των 

ατόμων του δείγματος 

αναφορικά με το φύλο τους, 

γεγονός που επιβεβαιώνεται με 

τον έλεγχο ανεξαρτησίας Χ2 που 

πραγματοποιήθηκε για τη σχέση 

απασχόλησης και φύλου σε 

στάθμη σημαντικότητας 5% 

δείχνοντας ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση (p-value>0.05) μεταξύ 

επαγγελματικής κατάστασης και φύλου των αποφοίτων του Παιδαγωγικού Τμ. Δημοτικής 

Εκπαίδευσης. Είναι, επιπλέον, σημαντικό να επισημάνουμε τη μεγάλη αναντιστοιχία που 

υπάρχει στο δείγμα μεταξύ του ποσοστού των γυναικών (76,7%) και των αντρών (23,3%) που 

αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο Τμήμα. 

 

Γράφημα 276: Συσχετισμός σημερινής απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών  

 Οι 146 από τους 150 (97,4%) 

απόφοιτους του Τμήματος 

εργάζονται. Από αυτούς, το 

90,5% εργάζονται σε αντικείμενο 

που σχετίζεται πολύ ή πάρα πολύ 

με το αντικείμενο σπουδών τους 

και 8,9% σε αντικείμενο που δεν 

σχετίζεται καθόλου. 
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Στη συνέχεια, μελετάται το επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση 

των εργαζόμενων αποφοίτων του Παιδαγωγικού Τμ. Δημοτικής Εκπαίδευσης, που 

βρίσκονται σε ποσοστό 97,4% επί του συνολικού δείγματος. Η ικανοποίηση μελετάται με 

βάση το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνουν στον επαγγελματικό τους χώρο, 

τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης, την ανταπόκριση του αντικειμένου απασχόλησης 

στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες και, τέλος, την ικανοποίηση από 

τις οικονομικές τους απολαβές. 

 

Γράφημα 277: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά το 

αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας  

Έξι στους δέκα (59,6%) 

εργαζόμενοι απόφοιτοι του 

Παιδαγωγικού Τμ. Δημοτικής 

Εκπαίδευσης δηλώνουν 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι όσον αφορά το 

αίσθημα ασφάλειας και 

σταθερότητας που βιώνουν στον 

επαγγελματικό τους χώρο,  και  

μόλις δύο στους δέκα (19,9%) 

δηλώνουν ευχαριστημένοι ή 

πολύ ευχαριστημένοι. Το γεγονός αυτό ερμηνεύεται ενδεχομένως από την απασχόληση της 

πλειοψηφίας των αποφοίτων του Παιδαγωγικού Τμήματος ως αναπληρωτές δάσκαλοι, ένα 

εργασιακό καθεστώς που επιφέρει μεγάλη ανασφάλεια ως προς την απαςχολησιμότητά τους 

κάθε σχολικό  έτος, αλλά και τον τόπο εγκατάστασής τους. 
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Γράφημα 278: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις 

δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης 

Το 23,9% των εργαζόμενων 

αποφοίτων  δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι από τις 

δυνατότητες επαγγελματικής 

εξέλιξης στον επαγγελματικό 

τους χώρο,  ενώ το 39,7% αυτών 

δηλώνουν δυσαρεστημένοι ή 

πολύ δυσαρεστημένοι. 

 

 

Γράφημα 279: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά την 

ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες 

Οι Οχτώ στους δέκα (80%) 

εργαζόμενοι απόφοιτοι του 

Τμήματος υποστηρίζουν ότι το 

αντικείμενο απασχόλησής τους  

σήμερα ανταποκρίνεται σε 

μεγάλο βαθμό (πολύ ή πάρα 

πολύ) στα προσωπικά τους 

ενδιαφέροντα κλίσεις και 

δεξιότητες.  
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Γράφημα 280: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις 

οικονομικές απολαβές 

Το 22,1% των εργαζόμενων 

αποφοίτων του Τμήματος είναι 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι από τις 

οικονομικές τους απολαβές 

σήμερα, το 32,4% είναι 

ευχαριστημένοι και μόλις το 8,3% 

πολύ ευχαριστημένοι.  

 

 

 

Γράφημα 281: Τομέας απασχόλησης  

Οι εκατόν σαράντα δύο (142) από 

τους εκατόν σαράντα έξι (146) 

εργαζόμενους του δείγματος 

εργάζονται ως μισθωτοί, εκ των 

οποίων, το 90,6% στον δημόσιο 

και ευρύτερο δημόσιο τομέα ενώ 

το 9,4% στον ιδιωτικό τομέα.  

 

 

Μόλις τέσσερις (4) από τους από τους εκατόν πενήντα (150) απόφοιτους του 

Παιδαγωγικού Τμ. Δημοτικής Εκπαίδευσης που βρίσκονται εντός του δείγματος ήταν άνεργοι 

κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των τηλεφωνικών συνεντεύξεων, τρεις από τους οποίους είχαν 

διάρκεια ανεργίας έως έξι μήνες και ένας από ένα έως δύο έτη. Και οι τέσσερις άνεργοι 

υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για την ειδικότητά τους. 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τους απόφοιτους του 

Παιδαγωγικού Τμ. Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ. τα έτη 2009, 2010 και 2011, 
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παραθέτουμε στον επόμενο πίνακα το αντικείμενο απασχόλησής τους σήμερα, όπως 

δήλωσαν οι ίδιοι κατά την τηλεφωνική συνέντευξη με στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης.  

Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΖΕΟΛΙΘΟ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ   

ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΔΑΣΚΑΛΟΣ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   
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Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ   

ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   
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Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ   

ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

EΔΙΠ ΣΤΟ ΔΠΘ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΟ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ   

ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ 
ΣΚΩΤΙΑ 

  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ   
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΕ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΣΤΗΝ 
ΚΙΝΑ 
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Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΕ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ   

ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ   

ΠΩΛΗΤΡΙΑ   

Πίνακας 57: Αντικείμενο εργασίας των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμήματος 
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7.18 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 

 

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είχε συνολικά τα έτη 2009, 2010 και 2011 τετρακόσιους 

δέκα (410), το 30% των οποίων, δηλαδή εκατό είκοσι τρεις (123) απόφοιτοι, συμμετείχαν στο 

δείγμα της μελέτης απορρόφησης. Από τους εκατό είκοσι τρεις απόφοιτους του δείγματος οι 

76 (61,8%) είναι άντρες και οι 47 (38,2%) είναι γυναίκες.  Επιπλέον, τρία άτομα διαμένουν σε 

Ευρωπαϊκή χώρα εκτός Ελλάδος ή Κύπρου, ένα άτομο κατοικεί σε χώρα εκτός Ευρώπης και 

οι υπόλοιποι εκατό δεκαεννιά κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.  

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων από τις 

σπουδές τους στο Τμήμα. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από το 

πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές  και τη διοικητική 

υποστήριξη του Τμήματός τους.   

 

Γράφημα 282: Επίπεδο ικανοποίησης από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 

αποφοίτησης 

Στο διπλανό γράφημα 

παρατηρούμε ότι το 77,3% των 

αποφοίτων, έμειναν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι από το 

πρόγραμμα σπουδών του 

Τμήματός τους, ενώ μόλις το 

6,5% δήλωσαν δυσαρεστημένοι 

ή πολύ δυσαρεστημένοι.  
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Γράφημα 283: Ικανοποίηση από το διδακτικό προσωπικό  του Τμήματος αποφοίτησης 

Όσον αφορά το διδακτικό 

προσωπικό του Τμ. Πολιτικών 

Μηχανικών περίπου επτά στους 

δέκα (67,5%) αποφοίτους 

δηλώνουν ευχαριστημένοι ή 

πολύ ευχαριστημένοι, το 23,6% 

διατηρεί ουδέτερη άποψη και το 

9% δηλώνει δυσαρεστημένο ή 

πολύ δυσαρεστημένο. 

 

 

Γράφημα 284: Ικανοποίηση από τις λειτουργικές υποδομές  του Τμήματος αποφοίτησης 

Όσον αφορά τις λειτουργικές 

υποδομές του Τμ. Πολιτικών 

Μηχανικών, όπως οι κτιριακές 

εγκαταστάσεις, οι αίθουσες 

διδασκαλίας και τα εργαστήρια 

του Τμήματος το 34,9% 

δηλώνουν ευχαριστημένοι ή 

πολύ ευχαριστημένοι, το 43,9% 

διατηρεί ουδέτερη άποψη και 

περίπου δύο στους δέκα (21,1%) 

δηλώνουν δυσαρεστημένοι ή 

πολύ δυσαρεστημένοι.  
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Γράφημα 285: Ικανοποίηση από τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος αποφοίτησης  

Το 82,1% των αποφοίτων του 

Τμήματος δήλωσε 

ευχαριστημένο ή πολύ 

ευχαριστημένο από τη διοικητική 

υποστήριξη, ενώ το 13%  

διατηρεί ουδέτερη στάση.   

 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 58) φαίνεται συγκεντρωτικά ο μέσος όρος των 

απαντήσεων που έδωσαν οι απόφοιτοι  όσον αφορά το επίπεδο ικανοποίησής τους από το 

πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική 

υποστήριξη του Τμήματος φοίτησης, με βαθμολογία από το ένα έως το πέντε, όπου το ένα 

ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση 

«Πολύ ευχαριστημένος-η». 

 Μέση τιμή των 

απαντήσεων 

Τυπική απόκλιση 

Πρόγραμμα σπουδών 3,85 0,807 

Διδακτικό προσωπικό 3,72 0,919 

Λειτουργικές υποδομές 3,2 0,920 

Διοικητική υποστήριξη  3,96 0,751 

Πίνακας 58: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) από τις σπουδές στο Τμ. Πολιτικών 

Μηχανικών 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 58, οι απόφοιτοι του Τμ. Πολιτικών Μηχανικών έμειναν 

ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ., κυρίως από το πρόγραμμα 

σπουδών, το διδακτικό προσωπικό και τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματός τους, ενώ 

διατηρούν ουδέτερη στάση για τις λειτουργικές του υποδομές. 
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Γράφημα 286: Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη  

Το 51,2% των αποφοίτων  του Τμ. 

Πολιτικών Μηχανικών έχουν ως 

ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, 

εννιά από τα εκατό είκοσι τρία 

μέλη του δείγματος (7,3%) έχουν 

σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρώσει 

διδακτορικές σπουδές, ενώ ένας  

(0,8%) απόφοιτος έχει σε εξέλιξη 

μεταδιδακτορική έρευνα.  

 

Γράφημα 287: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης 

απασχόλησης 

 Το 71,6% των αποφοίτων βρήκε 

την πρώτη του απασχόληση 

μέσα στον πρώτο χρόνο από την 

κτήση του πτυχίου ή εργαζόταν 

κατά τη διάρκεια των σπουδών 

του, και το 16,3% σε διάστημα 

ενός έως δύο ετών. Το 10,6% 

βρήκε την πρώτη του 

απασχόληση τουλάχιστον δύο 

χρόνια μετά την αποφοίτηση, 

ενώ δύο (1,6%) από τα εκατόν 

είκοσι τρία μέλη του δείγματος δήλωσαν ότι δεν έχουν εργαστεί καθόλου. 
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Γράφημα 288: Συσχετισμός αντικειμένου πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο 

σπουδών  

Το 83,7% των αποφοίτων  του 

Τμήματος εργάστηκαν για πρώτη 

φορά σε αντικείμενο που 

σχετιζόταν πολύ ή πάρα πολύ με 

το αντικείμενο σπουδών τους και 

το 8,9% εργάστηκαν σε  

αντικείμενο που δεν 

συσχετιζόταν καθόλου με αυτό. 

 

 

 

Γράφημα 289: Επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του Τμ. Πολιτικών Μηχανικών 

Το ποσοστό ανεργίας για τους 

αποφοίτους του Τμ. Πολιτικών 

Μηχανικών ανέρχεται στο 7,3%, 

το ποσοστό απασχολούμενων-

μισθωτών στο 22,8% και το 

ποσοστό αυτοαπασχολούμενων-

ελεύθερων επαγγελματιών στο 

65,9%. Παρατηρούμε λοιπόν ότι 

το 88,7% των αποφοίτων 

εργάζεται και το 11,4% είναι 

άνεργοι ή μη ενεργοί 

επαγγελματικά.  
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Γράφημα 290: Συσχέτιση επαγγελματικής κατάστασης και φύλου 

Όπως παρατηρούμε στο διπλανό 

γράφημα δεν υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές στην 

επαγγελματική κατάσταση των 

ατόμων του δείγματος 

αναφορικά με το φύλο τους, 

γεγονός που επιβεβαιώνεται με 

τον έλεγχο ανεξαρτησίας Χ2 που 

πραγματοποιήθηκε για τη σχέση 

απασχόλησης και φύλου σε 

στάθμη σημαντικότητας 5% 

δείχνοντας ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση (p-value>0.05) μεταξύ 

επαγγελματικής κατάστασης και φύλου των αποφοίτων του Τμ. Πολιτικών Μηχανικών.  

 

Γράφημα 291: Συσχετισμός σημερινής απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών  

 Οι 109 από τους 123 (88,7%) 

απόφοιτους του Τμήματος 

εργάζονται. Από αυτούς, το 

76,2% εργάζονται σε αντικείμενο 

που σχετίζεται πολύ ή πάρα πολύ 

με το αντικείμενο σπουδών τους 

και 11% σε αντικείμενο που δεν 

σχετίζεται καθόλου. 

 

 

Στη συνέχεια, μελετάται το επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση 

των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμ. Πολιτικών Μηχανικών, που βρίσκονται σε ποσοστό 

88,7% επί του συνολικού δείγματος. Η ικανοποίηση μελετάται με βάση το αίσθημα 

ασφάλειας και σταθερότητας που βιώνουν στο επαγγελματικό τους χώρο, τις δυνατότητες 

επαγγελματικής εξέλιξης, την ανταπόκριση του αντικειμένου απασχόλησης στα προσωπικά 
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τους ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες και, τέλος, την ικανοποίηση από τις οικονομικές 

τους απολαβές. 

 

Γράφημα 292: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά το 

αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας  

Το 43,1% των εργαζόμενων 

αποφοίτων του Τμήματος 

δηλώνουν ευχαριστημένοι ή 

πολύ ευχαριστημένοι όσον 

αφορά το αίσθημα ασφάλειας 

και σταθερότητας που βιώνουν 

στον επαγγελματικό τους χώρο,  

και το 26,6% δηλώνουν 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι.  

 

 

Γράφημα 293: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις 

δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης 

Το 53,2% των εργαζόμενων 

αποφοίτων  δηλώνουν 

ευχαριστημένοι ή πολύ 

ευχαριστημένοι για τις 

δυνατότητες επαγγελματικής 

εξέλιξης στον επαγγελματικό 

τους χώρο,  ενώ το 22,9% αυτών 

δηλώνουν δυσαρεστημένοι ή 

πολύ δυσαρεστημένοι. 
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Γράφημα 294: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά την 

ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες 

Το 68,8% των εργαζόμενων 

αποφοίτων του Τμήματος 

υποστηρίζουν ότι το αντικείμενο 

απασχόλησής τους  σήμερα 

ανταποκρίνεται σε μεγάλο 

βαθμό (πολύ ή πάρα πολύ) στα 

προσωπικά τους ενδιαφέροντα 

κλίσεις και δεξιότητες.  

 

 

 

Γράφημα 295: Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση όσον αφορά τις 

οικονομικές απολαβές 

Το 23,8% (26 από τους 109 

εργαζόμενους) είναι 

δυσαρεστημένοι ή πολύ 

δυσαρεστημένοι από τις 

οικονομικές τους απολαβές 

σήμερα, το 33% είναι 

ευχαριστημένοι και μόλις το 8,3% 

πολύ ευχαριστημένοι.  
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Γράφημα 296: Τομέας απασχόλησης  

Οι είκοσι οχτώ (28) από τους 

εκατόν εννιά (109) εργαζόμενους 

του δείγματος εργάζονται ως 

μισθωτοί, εκ των οποίων, το 

22,2% στον δημόσιο και 

ευρύτερο δημόσιο τομέα ενώ το 

77,8% στον ιδιωτικό τομέα.  

 

 

Εννιά (9) από τους από τους εκατόν είκοσι τρεις (123) απόφοιτους του Τμ. Πολιτικών 

Μηχανικών που βρίσκονται εντός του δείγματος ήταν άνεργοι κατά τη διάρκεια διεξαγωγής 

των τηλεφωνικών συνεντεύξεων, οι τέσσερις από τους οποίους ήταν μακροχρόνια άνεργοι 

και οι υπόλοιποι πέντε είχαν διάρκεια ανεργίας λιγότερη από ένα έτος. Οι εφτά από τους  

εννιά ανέργους (77,8%) υποστηρίζουν ότι οι εργοδότες προτιμούν άτομα με περισσότερα 

προσόντα από τους ίδιους, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.  

Λόγοι ανεργίας 
Ποσοστό επί των 

ανέργων 

Δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για την ειδικότητά μου 66,7% 

Οι εργοδότες προτιμούν άτομα με περισσότερα προσόντα από εμένα 77,8% 

Οι εργοδότες θεωρούν μειονέκτημα το φύλο μου 11,1% 

Δεν βρίσκω εργασία που να αντιστοιχεί στα προσόντα μου 11,1% 

Δεν βρίσκω εργασία που να μου αρέσει και να με εκφράζει 22,2% 

Άλλο 0% 

Πίνακας 59: Λόγοι ανεργίας 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τους απόφοιτους του Τμ. 

Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. τα έτη 2009, 2010 και 2011, παραθέτουμε στον επόμενο 

πίνακα το αντικείμενο απασχόλησής τους σήμερα, όπως δήλωσαν οι ίδιοι κατά την 

τηλεφωνική συνέντευξη με στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης.  

 



Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών                                                                                                               

233 

 

Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΔΠΘ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ - 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΑΔΕΙΩΝ, 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΕ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ / 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΕΡΓΑ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

OPERATIONS ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
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Απασχολούμενοι Αυτοαπασχολούμενοι 

  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 

  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

  ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

  ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

  ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ 

  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 

Πίνακας 60: Αντικείμενο εργασίας των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμήματος 
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8 Συμπεράσματα μελέτης απορρόφησης  

 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα σημαντικότερα αποτελέσματα και 

συμπεράσματα της μελέτης απορρόφησης που αφορούν τόσο το σύνολο του δείγματος των 

αποφοίτων του Δ.Π.Θ. τα έτη 2009, 2010 και 2011, όσο και κάθε επιμέρους Τμήμα του 

Πανεπιστημίου. Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο για τη συνεχή 

παρακολούθηση της εξέλιξης των αποφοίτων αλλά και την αξιολόγηση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών του Ιδρύματος.  

Τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής:  

 Το ποσοστό των εργαζόμενων αποφοίτων του δείγματος ανέρχεται στο 84,7%, από 

τους οποίους το 56,5% εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας (μισθωτοί) και το 

28,2% εργάζονται ως αυτοαπασχολούμενοι-ελεύθεροι επαγγελματίες (Γράφημα 12).  

 

 Το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται στο 10,8%, ενώ το ποσοστό των αποφοίτων που δεν 

εργάζονται αλλά δεν αναζητούν απασχόληση (με ενεργοί-άεργοι) ανέρχεται στο 

4,5% (Γράφημα 12).  

 

 Μεγαλύτερο ποσοστό ετεροαπασχόλησης εμφανίζει ο γυναικείος πληθυσμός 

έναντι του αντρικού, καθώς το 58,4% των γυναικών είναι απασχολούμενες-μισθωτές 

ενώ μόλις το 23,2% είναι αυτοαπασχολούμενες. Αντίστοιχα, το 53,4% των αντρών 

είναι απασχολούμενοι και το 36,7% αυτοαπασχολούμενοι (Πίνακας 3). 

 

 Επιπλέον, μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας εμφανίζεται στις γυναίκες του δείγματος, 

με το 12,5% αυτών να δηλώνουν άνεργες κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των 

τηλεφωνικών συνεντεύξεων, ενώ το ποσοστό ανεργίας για τους άντρες απόφοιτους 

ανέρχεται στο 7,9%. Τέλος, το ποσοστό αεργίας για τις γυναίκες ανέρχεται στο 5,9% 

και το αντίστοιχο ποσοστό για τους άντρες μόλις στο 2,1% (Πίνακας 3). 

 

 Ό έλεγχος ανεξαρτησίας X2 που πραγματοποιήθηκε  έδειξε σε στάθμη 

σημαντικότητας 5% ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην επαγγελματική 

κατάσταση των αποφοίτων σε σχέση με το φύλο τους. 

 



Συμπεράσματα της μελέτης απορρόφησης αποφοίτων 2009, 2010 & 2011                                

236 

 

 Το Τμήμα με το μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης ως μισθωτοί ή ελεύθεροι 

επαγγελματίες είναι το Παιδαγωγικό ΤΜ. Δημοτικής Εκπαίδευσης με ποσοστό 

απασχόλησης 97,4%, ακολουθούν τα Τμήματα Ιατρικής με ποσοστό 96,2%, 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών με ποσοστό 92,8%,  

Οικονομικών Επιστημών με ποσοστό 92% και τέλος το Τμ. Αγροτικής Ανάπτυξης με 

ποσοστό 90,4% (Παράρτημα Ι, Πίνακας 64). 

 

 Το Τμήμα με το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας είναι το Τμ. Δασολογίας με ποσοστό 

ανεργίας 24,4%, ακολουθούν τα Τμήματα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην 

Προσχολική Ηλικία (Νηπιαγωγών) με ποσοστό 24,2%, Ιστορίας και Εθνολογίας με 

22,1% και το Τμ. Κοινωνική Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης με ποσοστό ανεργίας 

21% (Παράρτημα Ι, Πίνακας 64). 

 

 Το 72,4% των αποφοίτων εργάζεται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των συνεντεύξεων 

σε αντικείμενο που σχετίζεται πολύ ή πάρα πολύ με το αντικείμενο σπουδών του, 

ενώ το 20,4% εργάζεται σε αντικείμενο που δεν σχετίζεται καθόλου με αυτό 

(Γράφημα 14). 

 

 Μεγαλύτερο συσχετισμό αντικειμένου σπουδών και απασχόλησης εμφανίζουν τα 

Τμήματα Ιατρικής, με το 98,7% των αποφοίτων του να δηλώνει ότι εργάζεται σε 

αντικείμενο που σχετίζεται πολύ ή πάρα πολύ με το αντικείμενο σπουδών, το Τμ. 

Νομικής με αντίστοιχο ποσοστό 94,5% και το Παιδαγωγικό Τμ. Δημοτικής 

Εκπαίδευσης με ποσοστό 90,5% (Παράρτημα Ι, Πίνακας 65). 

 

 Τα Τμήματα που εμφανίζουν μεγαλύτερη απόκλιση αντικειμένου σπουδών και 

απασχόλησης είναι το Τμ. Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων 

Χωρών, όπου το 53,2% των αποφοίτων του δηλώνει ότι το αντικείμενο εργασίας του 

δεν σχετίζεται καθόλου με το αντικείμενο σπουδών, ακολουθεί το Τμ. Νηπιαγωγών 

με αντίστοιχο ποσοστό 48,1% και το Τμ. Ιστορίας και Εθνολογίας με ποσοστό 45,2% 

(Παράρτημα Ι, Πίνακας 65). 

 

 Το 42,5% των αποφοίτων βρήκε την πρώτη του απασχόληση σε διάστημα ενός έως 

έξι μηνών από την κτήση του πτυχίου του (Γράφημα 10).  Μικρή καθυστέρηση στην 

έναρξη της επαγγελματικής τους πορείας έχουν όσοι συνεχίζουν τις σπουδές τους σε 
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μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο, αλλά και οι άντρες απόφοιτοι λόγω 

εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων αμέσως μετά την κτήση του πτυχίου τους.  

 

 Άμεση απορρόφηση από την αγορά εργασίας έχουν οι απόφοιτοι των Τμημάτων 

Νομικής, με το 83,9% των αποφοίτων του να βρίσκει την πρώτη του απασχόληση σε 

διάστημα ενός έως έξι μηνών από την κτήση του πτυχίου τους, το Παιδαγωγικό Τμ. 

Δημοτικής Εκπαίδευσης με αντίστοιχο ποσοστό 72,7% και το Τμ. Νηπιαγωγών με 

ποσοστό 55% (Παράρτημα Ι, Πίνακας 67). 

 

 Το 54,8% των αποφοίτων έχει ως ανώτατο επίπεδο σπουδών το πτυχίο ΑΕΙ, το 37,6% 

έχει μεταπτυχιακό τίτλο και το 6,9% έχει σε εξέλιξη ή έχει ολοκληρώσει διδακτορικές 

σπουδές (Γράφημα 5). 

 

 Τα Τμήματα με το μικρότερο ποσοστό ανώτατης εκπαίδευσης το πτυχίο ΑΕΙ είναι το 

Τμ. Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής με το 14,1% των αποφοίτων του να έχει ως 

ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης το πτυχίο ΑΕΙ και το 85,9% να συνεχίζει για 

μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές. Ακολουθεί το Τμ. Μηχανικών 

Περιβάλλοντος με ποσοστό 22,6% των αποφοίτων του να έχει αποκτήσει μόνο πτυχίο 

ΑΕΙ και το 77,4% να συνεχίζει τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο και το Τμ. 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών  Υπολογιστών με ποσοστό 37,3% να έχει 

πτυχίο ΑΕΙ και το 62,7% μεταπτυχιακό ή διδακτορικό (Παράρτημα Ι, Πίνακας 63). 

 

 Τα Τμήματα με το χαμηλότερο επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης είναι το Τμ. 

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) με το 82,9% των αποφοίτων 

του να μην συνεχίζει για μεταπτυχιακές σπουδές και το Τμ. Ιστορίας και Εθνολογίας 

με αντίστοιχο ποσοστό 70,5% (Παράρτημα Ι, Πίνακας 63). 

 

 Το 37,2% των αποφοίτων του δείγματος είναι άντρες και το 62,8% είναι γυναίκες 

(Γράφημα 2) η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων σε ποσοστό 93,1% κατοικούν και 

εργάζονται στην Ελλάδα (Γράφημα 3). 

 

 Μεγαλύτερη αναντιστοιχία σε άντρες και γυναίκες απόφοιτους εμφανίζουν τα 

Τμήματα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική ηλικία με το 98,3% να είναι 

γυναίκες και μόλις το 1,7% να είναι άντρες το Τμ. Γλώσσας, Φιλολογίας και 

Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών με το 86,2% να είναι γυναίκες και 13,8% να είναι 
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άντρες, και τέλος, το Τμ. Ελληνικής Φιλολογίας με το 85,7% των αποφοίτων του να 

είναι γυναίκες και το 14,3% να είναι άντρες (Παράρτημα Ι, Πίνακας 61).  

 

 Τα Τμήματα με το μεγαλύτερο αντρικό πληθυσμό αποφοίτων είναι το Τμ. ΗΜΜΥ με 

το 65,1% να είναι άντρες και το 34,9% γυναίκες, το Τμ. Αγροτικής Ανάπτυξης με το 

63% των αποφοίτων του να είναι άντρες και το 37% γυναίκες και τέλος το Τμ. 

Πολιτικών Μηχανικών με ποσοστό 61,8% σε άντρες απόφοιτους και 38,2% σε 

γυναίκες (Παράρτημα Ι, Πίνακας 61).  

 

 Περίπου τέσσερις στους δέκα απόφοιτοι που εργάζονται ως μισθωτοί 

απασχολούνται στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και έξι στους δέκα στον 

ιδιωτικό τομέα (Γράφημα 19).   

 

 Το 19,6% των απασχολούμενων και το 31,1% των αυτοαπασχολούμενων δηλώνουν 

δυσαρεστημένοι ή πολύ δυσαρεστημένοι από τις οικονομικές τους απολαβές 

σήμερα (Γράφημα 25 & Γράφημα 31). 

 

 Μεγαλύτερη ανασφάλεια στον επαγγελματικό τους χώρο βιώνουν οι 

αυτοαπασχούλενοι-ελεύθεροι επαγγελματίες συγκριτικά με τους 

απασχολούμενους-μισθωτούς (Γράφημα 28). 

 

 Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Θ. έμειναν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη φοίτησή τους 

στο Ίδρυμα καθώς ο μέσος όρος των απαντήσεών τους στις ερωτήσεις σχετικά με το 

πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό και τη διοικητική υποστήριξη του 

Τμήματος φοίτησης συγκλίνει στην απάντηση «Ευχαριστημένος-η», ενώ λιγότερο 

ικανοποιημένοι έμειναν από τις λειτουργικές του υποδομές διατηρώντας ουδέτερη 

άποψη με τον μέσο όρο τον απαντήσεών τους να συγκλίνει στην απάντηση «Ούτε 

ευχαριστημένος-η, ούτε δυσαρεστημένος-η» με μικρές αποκλίσεις (Πίνακας 2).  
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Παράρτημα Ι 

Συγκεντρωτικοί Πίνακες ανά Τμήμα του Δ.Π.Θ. 
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Πίνακας 61: Φύλο ανά Τμήμα 

Φύλο 

Τμήμα Άντρας Γυναίκα Σύνολο 

Αγροτική Ανάπτυξη 
46 27 73 

63% 37% 100% 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
18 43 61 

29,5% 70,5% 100% 

Γλώσσα, Φιλολογία και Πολιτισμός 
Παρευξείνιων Χωρών 

11 69 80 

13,8% 86,2% 100% 

Δασολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος 
και Φυσικών Πόρων 

27 22 49 

55,1% 44,9% 100% 

Ελληνική Φιλολογία 
11 66 77 

14,3% 85,7% 100% 

Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού 

102 73 175 

58,3% 41,7% 100% 

Επιστήμες  της Εκπαίδευσης στην 
Προσχολική Ηλικία 

2 118 120 

1,7% 98,3% 100% 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών 

54 29 83 

65,1% 34,9% 100% 

Ιατρική 
35 45 80 

43,8% 56,2% 100% 

Ιστορία και Εθνολογία 
16 79 95 

16,8% 83,2% 100% 

Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική 
Επιστήμη 

11 89 100 

11% 89% 100% 

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 
29 21 50 

58% 42% 100% 

Μηχανικών Περιβάλλοντος 
35 27 62 

56,5% 43,5% 100% 

Μοριακή Βιολογία και Γενετική 
16 48 64 

25% 75% 100% 

Νομική 
40 78 118 

33,9% 66,1% 100% 

Οικονομικές Επιστήμες 
58 55 113 

51,3% 48,7% 100% 

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης 
35 115 150 

23,3% 76,7% 100% 

Πολιτικών Μηχανικών 
76 47 123 

61,8% 38,2% 100% 

Σύνολο 
622 1051 1673 

37,2% 62,8% 100,0% 
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Πίνακας 62: Μέσο επίπεδο ικανοποίησης από τη φοίτηση στο Δ.Π.Θ. ανά Τμήμα 

Επίπεδο ικανοποίησης από τη φοίτηση στο Δ.Π.Θ. (μέση τιμή & τυπική απόκλιση) 
Από 1 (Πολύ δυσαρεστημένος/-η) έως 5 (Πολύ Ευχαριστημένος/-η) 

Τμήμα 
Πρόγραμμα 

Σπουδών 
Διδακτικό 

Προσωπικό 
Λειτουργικές 

Υποδομές 
Διοικητική 

Υποστήριξη 

Αγροτική Ανάπτυξη 
4,36 4,34 3,63 4,07 

0,653 0,671 0,842 0,933 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
4,15 4,02 2,48 3,75 

0,703 0,904 1,01 0,977 

Γλώσσα, Φιλολογία και 
Πολιτισμός Παρευξείνιων 
Χωρών 

3,69 3,95 2,49 3,31 

1,026 0,992 0,871 1,051 

Δασολογία, Διαχείριση 
Περιβάλ. & Φυσικών Πόρων 

4,33 4,33 3,63 4,35 

0,555 0,718 0,951 0,723 

Ελληνική Φιλολογία 
3,83 4 2,25 3,09 

0,733 0,725 0,920 1,161 

Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού 

4,39 4,35 4,59 4,07 

0,676 0,695 0,608 0,835 

Επιστήμες  της Εκπαίδευσης 
στην Προσχολική Ηλικία 

4,39 4,16 3,55 4,21 

0,626 0,710 0,942 0,809 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών 

3,63 3,53 3,27 3,6 

0,728 0,786 0,828 0,869 

Ιατρική 
4,34 4,11 3,91 3,8 

0,711 0,827 0,903 1,036 

Ιστορία και Εθνολογία 
3,49 3,42 2,62 3,22 

0,784 0,793 1,054 0,991 

Κοινωνική Διοίκηση και 
Πολιτική Επιστήμη 

3,74 3,66 2,24 3,23 

0,836 0,781 1,006 1,014 

Μηχανικών Παραγωγής και 
Διοίκησης 

4 3,92 3,06 3,94 

0,833 0,829 0,935 0,818 

Μηχανικών Περιβάλλοντος 
3,31 3,37 2,76 3,05 

0,759 0,873 0,717 0,982 

Μοριακή Βιολογία και 
Γενετική 

4,34 4 3,63 3,69 

0,801 0,959 1,106 1,022 

Νομική 
4,12 4,06 3,62 3,82 

0,706 0,766 1,078 1,083 

Οικονομικές Επιστήμες 
4,02 3,87 3,55 3,65 

0,732 0,738 1,026 1,093 

Παιδαγωγικό Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 

4,19 4,09 3,53 3,82 

0,652 0,717 0,825 0,836 

Πολιτικών Μηχανικών 
3,85 3,72 3,2 3,96 

0,807 0,919 0,920 0,751 

Σύνολο 
4,03 3,96 3,32 3,73 

0,802 0,839 1,125 1,005 
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Πίνακας 63: Ανώτατο επίπεδο σπουδών ανά Τμήμα 

Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη 

Τμήμα Πτυχίο Μεταπτυχιακό Διδακτορικό 
Μετα-

διδακτορικό 
Σύνολο 

Αγροτική Ανάπτυξη 
39 30 4 0 73 

53,4% 41,1% 5,5% 0% 100% 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
35 24 2 0 61 

57,4% 39,3% 3,3% 0% 100% 

Γλώσσα, Φιλολογία και 
Πολιτισμός Παρευξείνιων 
Χωρών 

51 27 2 0 80 

63,8% 33,8% 2,5% 0% 100% 

Δασολογία, Διαχείριση 
Περιβάλ. & Φυσικών 
Πόρων 

21 20 7 1 49 

42,9% 40,8% 14,3% 2% 100% 

Ελληνική Φιλολογία 
44 29 4 0 77 

57,1% 37,7% 5,2% 0% 100% 

Επιστήμη Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού 

145 27 3 0 175 

82,9% 15,4% 1,7% 0% 100% 

Επιστήμες  της 
Εκπαίδευσης στην 
Προσχολική Ηλικία 

79 41 0 0 120 

65,8% 34,2% 0% 0% 100% 

Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών 

31 38 11 3 83 

37,3% 45,8% 13,3% 3,6% 100% 

Ιατρική 
41 21 18 0 80 

51,2% 26,2% 22,5% 0% 100% 

Ιστορία και Εθνολογία 
67 23 5 0 95 

70,5% 24,2% 5,3% 0% 100% 

Κοινωνική Διοίκηση και 
Πολιτική Επιστήμη 

65 33 1 1 100 

65% 33% 1% 1% 100% 

Μηχανικών Παραγωγής 
και Διοίκησης 

17 28 5 0 50 

34% 56% 10% 0% 100% 

Μηχανικών 
Περιβάλλοντος 

14 37 11 0 62 

22,6% 59,7% 17,7% 0% 100% 

Μοριακή Βιολογία και 
Γενετική 

9 26 23 6 64 

14,4% 40,6% 35,9% 9,4% 100% 

Νομική 
67 45 6 0 118 

56,8% 38,1% 5,1% 0% 100% 

Οικονομικές Επιστήμες 
65 45 3 0 113 

57,5% 39,8% 2,7% 0% 100% 

Παιδαγωγικό Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 

76 72 2 0 150 

50,7% 48% 1,3% 0% 100% 

Πολιτικών Μηχανικών 
50 63 9 1 123 

40,7% 51,2% 7,3% 0,8% 100% 

Σύνολο 
916 629 116 12 1673 

54,8% 37,6% 6,9% 0,7% 100,0% 



Παράρτημα Ι                                                                                                                                         

243 

 
Πίνακας 64: Τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση ανά Τμήμα 

Επαγγελματική Κατάσταση 

Τμήμα 
Απασχο-
λούμενος 

Αυτοαπασχο
-λούμενος 

Άνεργος 
Μη 

ενεργός 
Σύνολο 

Αγροτική Ανάπτυξη 
43 23 5 2 73 

58,9% 31,5% 6,8% 2,7% 100% 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
16 37 5 3 61 

26,2% 60,7% 8,2% 4,9% 100% 

Γλώσσα, Φιλολογία και Πολιτισμός 
Παρευξείνιων Χωρών 

52 10 12 6 80 

65% 12,5% 15% 7,5% 100% 

Δασολογία και Διαχείριση 
Περιβάλλοντος και Φυσικών 
Πόρων 

28 9 11 1 49 

57,1% 18,4% 24,4% 2% 100% 

Ελληνική Φιλολογία 
32 33 9 3 77 

41,6% 42,9% 11,7% 3,9% 100% 

Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού 

100 48 21 6 175 

57,1% 27,4% 12% 3,4% 100% 

Επιστήμες  της Εκπαίδευσης στην 
Προσχολική Ηλικία 

64 13 29 14 120 

53,3% 10,8% 24,2% 11,7% 100% 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών 

55 22 3 3 83 

66,3% 26,5% 3,6% 3,6% 100% 

Ιατρική 
69 8 2 1 80 

86,2% 10% 2,5% 1,2% 100% 

Ιστορία και Εθνολογία 
43 30 21 1 95 

45,3% 31,6% 22,1% 1,1% 100% 

Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική 
Επιστήμη 

74 3 21 2 100 

74% 3% 21% 2% 100% 

Μηχανικών Παραγωγής και 
Διοίκησης 

29 14 6 1 50 

58% 28% 12% 2% 100% 

Μηχανικών Περιβάλλοντος 
36 16 6 4 62 

58,1% 25,8% 9,7% 6,5% 100% 

Μοριακή Βιολογία και Γενετική 
39 3 11 11 64 

60,9% 4,7% 17,2% 17,2% 100% 

Νομική 
18 92 2 6 118 

15,3% 78% 1,7% 5,1% 100% 

Οικονομικές Επιστήμες 
78 26 3 6 113 

69% 23% 2,7% 5,3% 100% 

Παιδαγωγικό Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 

142 4 4 0 150 

94,7% 2,7% 2,7% 0% 100% 

Πολιτικών Μηχανικών 
28 81 9 5 123 

22,8% 65,9% 7,3% 4,1% 100% 

Σύνολο 
946 472 180 75 1673 

56,5% 28,2% 10,8% 4,5% 100,0% 
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Πίνακας 65: Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης των εργαζόμενων απόφοιτων με 

αντικείμενο σπουδών ανά Τμήμα 

Συσχετισμός τρέχουσας απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών 

Τμήμα 
Πάρα 
πολύ 

Πολύ 
Ούτε λίγο, 
ούτε πολύ 

Λίγο Καθόλου Σύνολο 

Αγροτική Ανάπτυξη 
47 5 2 0 12 66 

71,2% 7,6% 3% 0% 18,2% 100% 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
37 10 2 1 3 53 

69,8% 18,9% 3,8% 1,9% 5,7% 100% 

Γλώσσα, Φιλολογία και 
Πολιτισμός Παρευξείνιων 
Χωρών 

16 5 5 3 33 62 

25,8% 8,1% 8,1% 4,8% 53,2% 100% 

Δασολογία  
17 4 5 1 10 37 

45,9% 10,8% 13,5% 2,7% 27% 100% 

Ελληνική Φιλολογία 
39 7 1 0 18 65 

60% 10,8% 1,5% 0% 27,7% 100% 

Επιστήμη Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού 

84 4 8 4 47 147 

57,1% 2,7% 5,4% 2,7% 32% 100% 

Επιστήμες  της Εκπαίδευσης 
στην Προσχολική Ηλικία 

37 3 0 0 37 77 

48,1% 3,9% 0% 0% 48,1% 100% 

ΗΜΜΥ 
44 17 7 5 4 77 

57,1% 22,1% 9,1% 6,5% 5,2% 100% 

Ιατρική 
76 0 1 0 0 77 

98,7% 0% 1,3% 0% 0% 100% 

Ιστορία και Εθνολογία 
28 6 1 5 33 73 

38,4% 8,2% 1,4% 6,8% 45,2% 100% 

Κοινωνική Διοίκηση και 
Πολιτική Επιστήμη 

57 5 3 0 12 77 

74% 6,5% 3,9% 0% 15,6% 100% 

Μηχανικών Παραγωγής και 
Διοίκησης 

14 13 5 6 5 43 

32,6% 30,2% 11,6% 14% 11,6% 100% 

Μηχανικών Περιβάλλοντος 
23 6 5 4 14 52 

44,2% 11,5% 9,6% 7,7% 26,9% 100% 

Μοριακή Βιολογία και 
Γενετική 

26 6 4 1 5 42 

61,9% 14,3% 9,5% 2,4% 11,9% 100% 

Νομική 
101 3 0 1 5 110 

91,8% 2,7% 0% 0,9% 4,5% 100% 

Οικονομικές Επιστήμες 
61 10 4 3 26 104 

58,7% 9,6% 3,8% 2,9% 25% 100% 

Παιδαγωγικό Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 

129 3 1 0 13 146 

88,4% 2,1% 0,7% 0% 8,9% 100% 

Πολιτικών Μηχανικών 
57 26 9 5 12 109 

52,3% 23,9% 8,3% 4,6% 11% 100% 

Σύνολο 
893 133 63 39 289 1417 

63% 9,4% 4,4% 2,8% 20,4% 100,0% 

 



Παράρτημα Ι                                                                                                                                         

245 

 
Πίνακας 66: Μέσο επίπεδο ικανοποίησης από την εργασία ανά Τμήμα 

Επίπεδο ικανοποίησης από την τρέχουσα απασχόληση (μέση τιμή & τυπική απόκλιση) 
Από 1 (Πολύ δυσαρεστημένος/-η) έως 5 (Πολύ Ευχαριστημένος/-η) 

Τμήμα 
Ασφάλεια & 
Σταθερότητα 

Επαγγελματική 
Εξέλιξη 

Αντικείμενο 
Εργασίας 

Οικονομικές 
Απολαβές 

Αγροτική Ανάπτυξη 
3,73 4 4,06 3,52 

1,131 0,928 0,990 0,980 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
3,04 3,29 3,73 3,04 

1,326 1,101 1,185 1,183 

Γλώσσα, Φιλολογία και 
Πολιτισμός Παρευξείνιων 
Χωρών 

3,73 3,6 4,1 3,52 

1,190 0,983 0,844 1,141 

Δασολογία και Διαχείριση 
Περιβάλλοντος και Φυσικών 
Πόρων 

3,51 3,51 3,95 3,46 

1,193 1,096 0,815 1,043 

Ελληνική Φιλολογία 
2,83 2,78 3,66 3,03 

1,219 1,139 1,176 1,015 

Επιστήμη Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού 

3,46 3,47 4,11 3,36 

1,145 1,157 1,020 1,082 

Επιστήμες  της Εκπαίδευσης 
στην Προσχολική Ηλικία 

3,34 3,03 3,75 3,13 

1,372 1,395 1,256 1,223 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών 

3,69 3,74 3,94 3,49 

1,195 1,250 1,030 1,071 

Ιατρική 
3,29 3,38 4,01 2,92 

1,212 1,214 0,966 1,129 

Ιστορία και Εθνολογία 
2,88 2,84 3,51 2,78 

1,312 1,291 1,192 1,109 

Κοινωνική Διοίκηση και 
Πολιτική Επιστήμη 

3,38 3,42 3,92 3,8 

1,148 1,092 1,010 0,938 

Μηχανικών Παραγωγής και 
Διοίκησης 

3,6 3,81 4,02 3,47 

1,383 1,277 1,102 0,935 

Μηχανικών Περιβάλλοντος 
3,63 3,75 3,94 3,62 

1,372 1,169 0,835 1,069 

Μοριακή Βιολογία και 
Γενετική 

3,69 3,83 3,88 3,48 

1,334 1,188 0,889 1,110 

Νομική 
2,65 3,25 3,9 2,83 

1,379 1,104 0,967 1,132 

Οικονομικές Επιστήμες 
3,66 3,82 3,86 3,5 

1,251 1,095 0,970 1,200 

Παιδαγωγικό Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 

2,45 2,77 3,99 3,19 

1,226 1,100 0,897 1,036 

Πολιτικών Μηχανικών 
3,23 3,39 3,82 3,19 

1,207 1,096 0,862 1,032 

Σύνολο 
3,25 3,38 3,91 3,27 

1,310 1,201 1,009 1,113 
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Πίνακας 67: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση έως την εύρεση της πρώτης 

απασχόλησης ανά Τμήμα 

Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση έως την εύρεση της πρώτης απασχόλησης 

Τμήμα 
Κατά τις 
σπουδές 

1-6  
μήνες 

7-12 
μήνες 

13-24 
μήνες 

>24 
μήνες 

Δεν έχω 
εργαστεί 

Σύνολο 

Αγροτική Ανάπτυξη 
12 14 13 23 9 2 73 

16,4% 19,2% 17,8% 31,5% 12,3% 2,7% 100% 

Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών 

5 28 12 10 6 0 61 

8,2% 45,9% 19,7% 16,4% 9,8% 0% 100% 

Γλώσσα, Φιλολογία και 
Πολιτισμός 
Παρευξείνιων Χωρών 

16 30 16 7 9 2 80 

20% 37,5% 20% 8,8% 11,2% 2,5% 100% 

Δασολογία  
10 11 11 11 4 2 49 

20,4% 22,4% 22,4% 22,4% 8,2% 4,1% 100% 

Ελληνική Φιλολογία 
32 28 8 6 2 1 77 

41,6% 36,4% 10,4% 7,8% 2,6% 1,3% 100% 

ΤΕΦΑΑ 
62 66 18 16 13 0 175 

35,4% 37,7% 10,3% 9,1% 7,4% 0% 100% 

Επιστήμες  της 
Εκπαίδευσης στην 
Προσχολική Ηλικία 

7 66 19 12 15 1 120 

5,8% 55% 15,8% 10% 12,5% 0,8% 100% 

ΗΜΜΥ 
14 31 16 13 9 0 83 

16,9% 37,3% 19,3% 15,7% 10,8% 0% 100% 

Ιατρική 
5 30 24 19 2 0 80 

6,2% 37,5% 30% 23,8% 2,5% 0% 100% 

Ιστορία και Εθνολογία 
28 33 14 13 6 1 95 

29,5% 34,7% 14,7% 13,7% 6,3% 1,1% 100% 

Κοινωνική Διοίκηση και 
Πολιτική Επιστήμη 

26 23 18 15 15 3 100 

26% 23% 18% 15% 5% 3% 100% 

Μηχανικών Παραγωγής 
και Διοίκησης 

4 17 7 8 12 2 50 

8% 34% 14% 16% 24% 4% 100% 

Μηχανικών 
Περιβάλλοντος 

8 19 3 16 15 1 62 

12,9% 30,6% 4,8% 25,8% 24,2% 1,6% 100% 

Μοριακή Βιολογία και 
Γενετική 

4 15 6 10 20 9 64 

6,2% 23,4% 9,4% 15,6% 31,2% 14,1% 100% 

Νομική 
15 99 0 2 0 2 118 

12,7% 83,9% 0% 1,7% 0% 1,7% 100% 

Οικονομικές Επιστήμες 
22 48 16 16 11 0 113 

19,5% 42,5% 14,2% 14,2% 9,7% 0% 100% 

Παιδαγωγικό Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 

5 109 19 9 8 0 150 

3,3% 72,7% 12,7% 6% 5,3% 0% 100% 

Πολιτικών Μηχανικών 
21 44 23 20 13 2 123 

17,1% 35,8% 18,7% 16,3% 10,6% 1,6% 100% 

Σύνολο 
296 711 243 226 169 28 1673 

17,7% 42,5% 14,5% 13,5% 10,1% 1,7% 100% 



Παράρτημα Ι                                                                                                                                         

247 

 
Πίνακας 68: Συσχετισμός πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών ανά Τμήμα 

Συσχετισμός πρώτης απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών 

Τμήμα 
Πάρα 
πολύ 

Πολύ 
Ούτε λίγο, 
ούτε πολύ 

Λίγο Καθόλου 
Δεν έχω 
εργαστεί 

Σύνολο 

Αγροτική Ανάπτυξη 
42 9 1 0 19 2 73 

57,5% 12,3% 1,4% 0% 26% 2,7% 100% 

Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών 

38 14 2 1 6 0 61 

62,3% 23% 3,3% 1,6% 9,8% 0% 100% 

Γλώσσα, Φιλολογία και 
Πολιτισμός Παρευξείνιων 
Χωρών 

18 14 3 4 39 2 80 

22,5% 17,5% 3,8% 5% 48,8% 2,5% 100% 

Δασολογία  
26 3 3 1 14 2 49 

53,1% 6,1% 6,1% 2% 28,6% 4,1% 100% 

Ελληνική Φιλολογία 
45 6 1 4 20 1 77 

58,4% 7,8% 1,3% 5,2% 26% 1,3% 100% 

Επιστήμη Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού 

118 12 4 3 36 2 175 

67,4% 6,9% 2,3% 1,7% 20,6% 1,1% 100% 

Επιστήμες  της 
Εκπαίδευσης στην 
Προσχολική Ηλικία 

54 3 1 2 59 0 119 

45,4% 2,5% 0,8% 1,7% 49,6% 0% 100% 

Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών 

42 18 11 9 3 0 83 

50,6% 21,7% 13,3% 10,8% 3,6% 0% 100% 

Ιατρική 
77 1 0 1 1 0 80 

96,2% 1,2% 0% 1,2% 1,2% 0% 100% 

Ιστορία και Εθνολογία 
27 16 5 2 44 1 95 

28,4% 16,8% 5,3% 2,1% 46,3% 1,1% 100% 

Κοινωνική Διοίκηση και 
Πολιτική Επιστήμη 

49 3 8 4 33 3 100 

49% 3% 8% 4% 33% 3% 100% 

Μηχανικών Παραγωγής 
και Διοίκησης 

19 12 4 3 10 2 50 

38% 24% 8% 6% 20% 4% 100% 

Μηχανικών 
Περιβάλλοντος 

27 7 4 3 21 0 62 

43,5% 11,3% 6,5% 4,8% 33,9% 0% 100% 

Μοριακή Βιολογία και 
Γενετική 

28 6 2 5 15 8 64 

43,8% 9,4% 3,1% 7,8% 23,4% 12,5% 100% 

Νομική 
110 3 1 2 1 1 118 

93,2% 2,5% 0,8% 1,7% 0,8% 0,8% 100% 

Οικονομικές Επιστήμες 
68 6 3 3 33 0 113 

60,2% 5,3% 2,7% 2,7% 29,2% 0% 100% 

Παιδαγωγικό Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 

115 8 0 0 27 0 150 

76,7% 5,3% 0% 0% 18% 0% 100% 

Πολιτικών Μηχανικών 
62 41 3 4 11 2 123 

50,4% 33,3% 2,4% 3,3% 8,9% 1,6% 100% 

Σύνολο 
965 182 56 51 392 26 1672 

57,7% 10,9% 3,3% 3,1% 23,4% 1,6% 100% 
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Πίνακας 69: Γνώση υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ανά Τμήμα 

Γνώση υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. 

Τμήμα Ναι Όχι Σύνολο 

Αγροτική Ανάπτυξη 
41 32 73 

56,2% 43,8% 100% 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
39 22 61 

63,9% 36,1% 100% 

Γλώσσα, Φιλολογία και Πολιτισμός Παρευξείνιων Χωρών 
39 41 80 

48,8% 51,2% 100% 

Δασολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών 
Πόρων 

30 19 49 

61,2% 38,8% 100% 

Ελληνική Φιλολογία 
27 50 77 

35,1% 64,9% 100% 

Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
47 128 175 

26,9% 73,1% 100% 

Επιστήμες  της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία 
104 16 120 

86,7% 13,3% 100% 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
72 11 83 

86,7% 13,3% 100% 

Ιατρική 
42 38 80 

52,5% 47,5% 100% 

Ιστορία και Εθνολογία 
25 70 95 

26,3% 73,7% 100% 

Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική Επιστήμη 
45 55 100 

45% 55% 100% 

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 
41 9 50 

82% 18% 100% 

Μηχανικών Περιβάλλοντος 
51 11 62 

82,3% 17,7% 100% 

Μοριακή Βιολογία και Γενετική 
45 19 64 

70,3% 29,7% 100% 

Νομική 
51 67 118 

43,2% 56,8% 100% 

Οικονομικές Επιστήμες 
67 46 113 

59,3% 40,7% 100% 

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης 
129 21 150 

86% 14% 100% 

Πολιτικών Μηχανικών 
106 17 123 

86,2% 13,8% 100% 

Σύνολο 
1001 672 1673 

59,8% 40,2% 100,0% 
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Μελέτη Απορρόφησης των Αποφοίτων του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης τα έτη  

2009, 2010 & 2011 

 

Αγαπητοί απόφοιτοι του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών σας, έχει ενδιαφέρον να μελετηθεί η μετέπειτα 

επαγγελματική και ακαδημαϊκή σας πορεία.  Αυτό αποτελεί αντικείμενο της παρούσας έρευνας 

με τίτλο «Μελέτη απορρόφησης των αποφοίτων του Δ.Π.Θ. τα έτη 2009-2011». Στόχος της 

έρευνας είναι η αποτύπωση της επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Δ.Π.Θ. έξι 

έως οχτώ χρόνια μετά την αποφοίτησή τους.  

Η συμβολή σας στην παρούσα μελέτη είναι καθοριστική. Για τον λόγο αυτό ζητούμε να 

διαθέσετε λίγο χρόνο για την απάντηση των ερωτήσεων που ακολουθούν. Η διάρκεια 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι περίπου επτά λεπτά. Οι απαντήσεις σας είναι 

εμπιστευτικές και η επεξεργασία τους αφορά μόνο τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης μελέτης. 

Παρακαλούμε θερμά να συμπληρώσετε το σύνολο των ερωτήσεων με σαφήνεια και ακρίβεια. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευτούν τον Δεκέμβριο του 2017 στην ιστοσελίδα 

του Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. http://career.duth.gr 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία, 

 

Η ερευνητική ομάδα 

 

http://career.duth.gr/
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1. Γενικά Στοιχεία 

 

1.1 Επώνυμο.…………………………….. 

1.2 Όνομα………………………………… 

1.3 Ε-mail…………………………………. 

 

1.4 Φύλο 

o Άνδρας 

o Γυναίκα 

 

1.5 Τόπος διαμονής  

o Ελλάδα 

o Κύπρο 

o Άλλη Ευρωπαϊκή Χώρα 

o Άλλο……………………..  

 

2. Στοιχεία σχετικά με τις σπουδές στο Δ.Π.Θ. 

 

2.1 Τμήμα προπτυχιακών σπουδών του Δ.Π.Θ. 

o Αγροτικής Ανάπτυξης 

o Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

o Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

o Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 

o Ελληνικής Φιλολογίας 

o Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

o Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία 

o Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

o Ιατρικής 

o Ιστορίας και Εθνολογίας 

o Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης 

o Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

o Μηχανικών Περιβάλλοντος 

o Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 

o Νομικής 

o Οικονομικών Επιστημών 

o Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

o Πολιτικών Μηχανικών 
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2.2 Έτος αποφοίτησης  

o 2009 

o 2010 

o 2011 

 

2.3 Πόσο ευχαριστημένος-η είσαστε από τη φοίτησή σας στο Δ.Π.Θ. όσον αφορά: 

 (Σημειώστε Χ στο κατάλληλο κελί του παρακάτω πίνακα)  

 
Πολύ 

ευχαριστημένος 
Ευχαριστημένος 

Ούτε 

ευχαριστημένος, ούτε 

δυσαρεστημένος 

Δυσαρεστημένος 
Πολύ 

δυσαρεστημένος 

Πρόγραμμα σπουδών      

Διδακτικό προσωπικό      

Λειτουργικές υποδομές      

Διοικητική υποστήριξη       

 

 

2.4 Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχετε ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη. (Σημειώστε 

«Χ» στο κατάλληλο κελί του παρακάτω πίνακα)  

o Πτυχίο  

o Μεταπτυχιακό  

o Διδακτορικό  

o Μεταδιδακτορικό  

 

3. Επαγγελματική αποκατάσταση 

 

3.1 Σε πόσους μήνες μετά την αποφοίτησή σας βρήκατε την πρώτη σας απασχόληση; 

o Ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των σπουδών 

o Σε 1-6 μήνες 

o Σε 7-12 μήνες 

o Σε 13-24 μήνες 

o Σε περισσότερους από 24 μήνες 

o Δεν έχω εργαστεί μετά την αποφοίτησή μου  

 

 

3.2 Πόσο συσχετιζόταν η πρώτη σας απασχόληση με το αντικείμενο σπουδών σας; 
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o Πάρα πολύ 

o Πολύ 

o Ούτε λίγο, ούτε πολύ 

o Λίγο  

o Καθόλου  

o Δεν έχω εργαστεί μετά την αποφοίτησή μου  

 

3.3 Η σημερινή σας επαγγελματική κατάσταση είναι: 

o Απασχολούμενος-η (Μισθωτός) 

o Αυτοαπασχολούμενος-η (Ελεύθερος Επαγγελματίας) 

o Άνεργος-η 

o Μη ενεργός-η  

 

4. Απασχολούμενος-η  

Συμπληρώνετε μόνο αν στην ερώτηση 3.3 επιλέξατε «Απασχολούμενος-η». 

 

4.1 Εργάζεστε στον: 

o Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα 

o Ιδιωτικό τομέα 

 

4.2 Εργάζεστε με σύμβαση:  

o Πλήρης απασχόλησης 

o Μερικής Απασχόλησης  

o Σύμβαση ορισμένου χρόνου ή εποχική απασχόληση 

 

4.3 Πόσο σχετίζεται η σημερινή σας απασχόληση με το αντικείμενο σπουδών σας; 

o Πάρα πολύ 

o Πολύ 

o Ούτε λίγο, ούτε πολύ 

o Λίγο  

o Καθόλου 
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4.4 Πόσο ευχαριστημένος-η είσαστε από τη σημερινή σας απασχόληση όσον αφορά; 

 
Πολύ 

ευχαριστημένος 
Ευχαριστημένος 

Ούτε 

ευχαριστημένος, ούτε 

δυσαρεστημένος 

Δυσαρεστημένος 
Πολύ 

δυσαρεστημένος 

Αίσθημα  

ασφάλειας και  

σταθερότητας  

    

 

Δυνατότητες 

επαγγελματικής 

εξέλιξης 

    

 

Ανταπόκριση 

στα προσωπικά 

ενδιαφέροντα, 

κλίσεις και 

δεξιότητες 

    

 

Οικονομικές 

απολαβές 
    

 

 

4.5 Ποιο είναι το αντικείμενο της απασχόλησης σας; (Τίτλος στο οργανόγραμμα ή περιγραφική 

απάντηση)………………… 

 

5. Αυτοαπασχολούμενος-η  

Συμπληρώνετε μόνο αν στην ερώτηση 3.3 επιλέξατε «Αυτοαπασχολούμενος-η». 

5.1 Η επιχείρηση που έχετε είναι: 

o Συνέχεια της οικογενειακής επιχείρησης 

o Ατομική επιχείρηση  

o Εταιρική επιχείρηση 

o Άλλο…………………… 

 

5.2 Πόσο σχετίζεται η σημερινή σας απασχόληση με το αντικείμενο σπουδών σας; 

o Πάρα πολύ 

o Πολύ 

o Ούτε λίγο, ούτε πολύ 
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o Λίγο  

o Καθόλου 

 

5.3 Πόσο ευχαριστημένος-η είσαστε από τη σημερινή σας απασχόληση όσον αφορά; 

 
Πολύ 

ευχαριστημένος 
Ευχαριστημένος 

Ούτε ευχαριστημένος, 

ούτε δυσαρεστημένος 
Δυσαρεστημένος 

Πολύ 

δυσαρεστημένος 

Αίσθημα  

ασφάλειας και  

σταθερότητας  

    

 

Δυνατότητες 

επαγγελματικής 

εξέλιξης 

    

 

Ανταπόκριση 

στα προσωπικά 

ενδιαφέροντα, 

κλίσεις και 

δεξιότητες 

    

 

Οικονομικές 

απολαβές 
    

 

 

5.4 Ποιο είναι το αντικείμενο της επιχείρησής σας; (Απαντήστε περιεκτικά σχετικά με τον 

κλάδο ή τη δραστηριότητα)…………………… 

 

6. Άνεργος-η 

Άτομα που δεν εργάζονται και είναι προς αναζήτηση εργασίας. 

Συμπληρώνετε μόνο αν στην ερώτηση 3.3 επιλέξατε «Άνεργος-η». 

 

6.1 Διάρκεια ανεργίας  

o Έως 6 μήνες 

o Από 6 έως 12 μήνες  

o Από 13 έως 24 μήνες  

o Περισσότεροι από 24 μήνες  

o  

6.2 Λόγοι ανεργίας (Δώστε μέχρι  3 απαντήσεις) 
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o Δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για την ειδικότητά μου 

o Οι εργοδότες προτιμούν άτομα που έχουν περισσότερη εμπειρία, τίτλους 

σπουδών, κατάρτιση ή δεξιότητες από εμένα 

o Οι εργοδότες θεωρούν μειονέκτημα το φύλο μου 

o Δεν βρίσκω εργασία που να αντιστοιχεί στα προσόντα μου 

o Δεν βρίσκω εργασία που να μου αρέσει και να με εκφράζει 

o Άλλο 

 

6.3 Τρόποι αναζήτησης εργασίας. (Δώστε μέχρι 3 απαντήσεις) 

o Δίκτυο γνωριμιών 

o Διαγωνισμοί 

o Αγγελίες από τον τύπο, διαδίκτυο 

o Γραφείο Διασύνδεσης ΔΠΘ 

o Προγράμματα κατάρτισης  

o ΟΑΕΔ 

o Άλλο 

 

6.4 Αναζητείτε εργασία στο εξωτερικό; 

o Ναι 

o Όχι 

 

7. Μη ενεργός-ή 

Άτομα που δεν εργάζονται και δεν είναι προς αναζήτηση εργασίας. 

Συμπληρώνετε μόνο αν στην ερώτηση 3.3 επιλέξατε «Μη ενεργός-η». 

 

7.1 Για ποιον λόγο δεν είστε ενεργός-η επαγγελματικά; 

o Οικογενειακές υποχρεώσεις 

o Στρατιωτική θητεία 

o Σπουδές σε εξέλιξη 

o Έλλειψη επιθυμίας για εργασία 

o Αίσθημα απογοήτευσης από τις επαγγελματικές προοπτικές στην Ελλάδα 

o Λόγοι υγείας 

o Άλλο 
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8. Γνώση του Γραφείου Διασύνδεσης 

8.1 Γνωρίζετε τις υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης; 

o Ναι  

o Όχι 

 

8.2 Αν ναι, ποιες από τις υπηρεσίες του έχετε χρησιμοποιήσει;  

(Δώστε μέχρι 3 απαντήσεις) 

o Συμβουλευτική επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης  

o Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις και δράσεις του 

Γραφείου Διασύνδεσης  

o Ενημέρωση μέσω του διαδικτυακού του τόπου 

o Δεν έχω χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του 

 

8.3 Επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό Newsletter του Γ.Δ. σχετικά με τις 

θέσεις εργασίας, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις εκδηλώσεις κ.α. που 

πραγματοποιούνται σε Ελλάδα και Εξωτερικό; 

o Ναι  

o Όχι 

  8.4 Σχόλια/Παρατηρήσεις………………………………………………….. 

 

 

 

Ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας! 

 


