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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) είναι το με
γαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα για την οικονομική επιστήμη στη χώρα μας. Ιδρύ
θηκε το 1959 ως μία μικρή ερευνητική μονάδα με την επωνυμία «Κέντρον 
Οικονομικών Ερευνών», με βασικό σκοπό την επιστημονική μελέτη των οικο
νομικών προβλημάτων της Ελλάδος, την ενθάρρυνση των οικονομικών ερευ
νών και τη συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία. Τότε του ανατέθηκαν οι 
εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: πρώτον, η κατάρτιση σχεδίων για βραχυχρό
νια, μεσοχρόνια και μακροχρόνια προγράμματα ανάπτυξης, η εκπόνηση σχε
δίων προγραμμάτων περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και 
προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμ
μές της κυβέρνησης- δεύτερον, η παρακολούθηση και ανάλυση της βραχυ
πρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς και 
η διαμόρφωση προτάσεων για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και τρίτον, η 
επιμόρφωση νέων οικονομολόγων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμματισμού και 
οικονομικής ανάπτυξης. 

Σήμερα το ΚΕΠΕ επικεντρώνεται στη διεξαγωγή εφαρμοσμένων οικονομι
κών ερευνών που ενδιαφέρουν την ελληνική οικονομία και με την ιδιότητα του 
συμβουλευτικού οργάνου του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, από τον 
οποίο εποπτεύεται, παρέχει στην κυβέρνηση τεχνικές υπηρεσίες σε θέματα 
οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών εντάσσεται και η δημοσίευση των 
σειρών: (α) Μελέτες, που είναι επιστημονικές μονογραφίες, (β) Εκθέσεις, που 
είναι κείμενα εφαρμοσμένης ανάλυσης με προτάσεις πολιτικής σε επίπεδο 
κλάδων, περιφερειών και άλλων οικονομικών θεμάτων, (γ) Στατιστικές Σειρές, 
που παρουσιάζουν με επεξεργασμένη μορφή πρωτογενή στατιστικά δεδο
μένα, καθώς και (δ) Εργασίες για Συζήτηση, που είναι σχέδια εργασιών σε 
προχωρημένο στάδιο προσκεκλημένων επιστημόνων ή μελών του ερευνητικού 
προσωπικού του Ιδρύματος. Επίσης δημοσιεύονται (ε) Ερευνητικές Συνερ-
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γασίες, οι οποίες εκπονούνται από κοινού με άλλα ερευνητικά ιδρύματα ή συ
ναφείς οργανισμούς. Οι εκδόσεις του ΚΕΠΕ από την ίδρυση του έως σήμερα 
υπερβαίνουν τις 650. 

Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε επικοινωνία με αντίστοιχα επιστημονικά ιδρύματα του 
εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και απόψεις και πληροφορίες, πάνω 
σε θέματα τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων οικονομικής έρευνας, 
συμβάλλοντας και με αυτόν τον τρόπο στην προαγωγή της οικονομικής επιστή
μης στη χώρα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες οι νέοι, προκειμένου να βρουν εργασία, 
περνούν διαδοχικά από διάφορα στάδια απασχόλησης ή και ανεργίας με απο
τέλεσμα την εμφάνιση μιας μεταβατικής περιόδου που είναι μια πολύπλοκη 
και ξεχωριστή διαδικασία. Η διερεύνηση της μετάβασης αυτής από την εκ
παίδευση στην αγορά εργασίας αποτελεί αντικείμενο συστηματικής παρακο
λούθησης. 

Σε αυτά τα πλαίσια, εκπονήθηκε στο ΚΕΠΕ, με βάση έρευνα πεδίου, μια 
τεκμηριωμένη ανάλυση των διαφόρων πτυχών της μετάβασης των πτυχιού
χων των Φιλοσοφικών Σχολών. Η επιλογή της συγκεκριμένης κατηγορίας πτυ
χιούχων έγινε διότι εμφανίζει σχετικά υψηλότερο ποσοστό ανεργίας σε σχέση 
με άλλες και κύριος εργοδότης είναι μέχρι τώρα η δευτεροβάθμια εκπαί
δευση. Επίσης, πέραν του τρόπου και της διάρκειας αναζήτησης εργασίας, 
εξετάζονται η σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης, οι μορφές απα
σχόλησης και άλλα χαρακτηριστικά της εργασίας, οι αποδοχές τους καθώς 
και οι γνώμες των φιλολόγων για την επάρκεια των σπουδών τους και την ικα
νοποίηση από την εργασία τους. 

Η εκτενής πληροφόρηση και τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης 
είναι χρήσιμα τόσο για τους ίδιους τους σπουδαστές όσο και για τους υπευ
θύνους χάραξης εκπαιδευτικής και οικονομικής πολιτικής στο πλαίσιο μιας 
αλληλεξαρτώμενης και ενωμένης Ευρώπης των δεξιοτήτων και των γνώσεων. 

Καθηγητής ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ Π. ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ 
Πρόεδρος του ΑΣ. και 

Επιστημονικός Διευθυντής 
Κέντρο Προγραμματισμού 
και Οικονομικών Ερευνών 
Απρίλιος 2009 
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Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην εξέταση των μηχανισμών ένταξης στην 
αγορά εργασίας των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πολύ συχνά εντο
πίζεται η μεσολάβηση μιας μεταβατικής περιόδου, η λεγόμενη μετάβαση, από 
την εκπαίδευση στην απασχόληση. Ανάλογα λοιπόν με τις ειδικότητες, πολλές 
φορές, πριν την απόκτηση μιας σταθερής και ικανοποιητικής εργασίας, ο από
φοιτος μπορεί διαδοχικά να αναλάβει διάφορες εργασίες οι οποίες αντιστοι
χούν περισσότερο ή λιγότερο τόσο στο επίπεδο όσο και στο αντικείμενο των 
σπουδών του. Ακόμα μπορεί να περάσει από διάφορα στάδια απασχόλησης, 
υποαπασχόλησης ή και ανεργίας. Για το λόγο αυτό υλοποιήθηκε στο ΚΕΠΕ 
έρευνα πεδίου όπου εξετάζονται οι διάφορες πτυχές και διαστάσεις της επαγ
γελματικής μετάβασης των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών, 5 χρόνια μετά 
την αποφοίτηση τους από το Πανεπιστήμιο. Στο διάστημα αυτό ένας πτυχιούχος, 
με τις διάφορες επαγγελματικές εμπειρίες που έχει αποκτήσει, έχει μεγαλύτερες 
πιθανότητες να βρει κάποια εργασία που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες 
του και να έχει κατορθώσει να «σταθεροποιηθεί» επαγγελματικά. 

Χαρακτηριστικό αυτής της εργασίας είναι ότι επικεντρώνεται και αναλύει με 
εκτενή τρόπο και για πρώτη φορά στην Ελλάδα την επαγγελματική αποκατά
σταση πτυχιούχων «καθηγητικών σχολών», εξετάζοντας τόσο τα χαρακτηριστικά 
απασχόλησης (επαγγελματική διαδρομή, τρόποι και διάρκεια αναζήτησης ερ
γασίας, απασχόληση και ανεργία) όσο και τις αποδοχές τους. Όπως είναι γνω
στό, το Κράτος παραδοσιακά αποτελεί το βασικό εργοδότη των εν λόγω 
αποφοίτων που σε σχέση με άλλους πλήττονται περισσότερο από την ανεργία. 
Στην προκειμένη περίπτωση εξετάζονται και αναδεικνύονται οι εναλλακτικοί το
μείς, πέραν από την εκπαίδευση, στους οποίους υπάρχει σχετική επαγγελμα
τική απορρόφηση, όπου προσαρμόζονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες τους. 
Επίσης, σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της επαγγελματικής μετάβασης διαδρα
ματίζουν και οι αποδοχές των πτυχιούχων. Ασφαλώς, επιθυμητή θα ήταν η εξέ
ταση των μηχανισμών ένταξης και σε άλλες κατηγορίες πτυχιούχων για την 
αύξηση της συγκρισιμότητας των αποτελεσμάτων και τη διασφάλιση καλύτερης 
σύζευξης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον Πρόεδρο και Επιστημονικό Διευθυντή 
του ΚΕΠΕ Καθηγητή κ. Κ. Προδρομίδη καθώς και την Επιτροπή Μελετών του 
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ΚΕΠΕ που μου έδωσαν την ευκαιρία να εκπονήσω την παρούσα εργασία. Ευ
χαριστίες εκφράζονται επίσης στους τρεις εξωτερικούς κριτές, οι οποίοι με τα 
σχόλια τους βοήθησαν στη βελτίωση του έργου. 

Θερμές ευχαριστίες εκφράζω στον κ. Κ. Κανελλόπουλο, ερευνητή Α' βαθ
μίδας στο ΚΕΠΕ, ειδικό στα θέματα εκπαίδευσης και απασχόλησης, για την 
αμέριστη βοήθεια του με τις πολύωρες επιστημονικές συζητήσεις και τα εποι
κοδομητικά σχόλια και παρατηρήσεις του. Η βοήθεια του στην ολοκλήρωση 
αυτής της πολυετούς και κοπιώδους έρευνας ήταν ουσιαστική. 

Ακόμα θέλω να ευχαριστήσω την κ. Δ. Θεοφανοπούλου-Κοντού, τον κ. Α. 
Βελασούδα και τον κ. Β. Ααμπρινουδάκη, Πρόεδρους των τμημάτων της Φι
λοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
τους κ. Δ. Ράιο, κ. Γ. Μαυρογιώργο και κ. Γ. Παπαγεωργίου, Πρόεδρους των 
τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την κ. Σ. Τσινόρεμα και τον κ. Χ. 
Χατζηιωσήφ, Πρόεδρους των τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης για την εμ
πιστοσύνη που έδειξαν παρέχοντας τα στοιχεία των αποφοίτων τους, ώστε 
να σταλθούν προς αυτούς τα ερωτηματολόγια. 

Ευχαριστώ επίσης τους πτυχιούχους των ΦυΧοσοφικών Σχολών που αντα
ποκρίθηκαν στο αίτημα, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τα ερωτηματο
λόγια ή συμμετέχοντας στις τηλεφωνικές συνεντεύξεις, καθώς και τον κ. Κ. 
Παπαμιχαήλ που βοήθησε στην εισαγωγή των πρωτογενών στοιχείων από τα 
ερωτηματολόγια στη βάση δεδομένων και στις τηλεφωνικές συνεντεύξεις και 
την κ. Παπαδουκάκη. 

Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Καθηγητή και Επιστημονικό Διευ
θυντή Ερευνών κ. Α. Grêlon της Ανώτατης Σχολής Κοινωνικών Ερευνών του Πα
ρισιού (EHESS) με τον οποίο είχα σημαντικές επιστημονικές συζητήσεις στο 
πλαίσιο συναντήσεων και συνεργασιών της επιστημονικής ομάδας εργασίας του 
Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας, του GDR-CADRES-CNRS. 

Ευχαριστώ την κ. Χαλβαδάκη, υπεύθυνη της βιβλιοθήκης του ΚΕΠΕ και το 
προσωπικό για την αποτελεσματική συνεισφορά του στη ανεύρεση πολύτιμου 
βιβλιογραφικού υλικού, την κ. Σουλτανάκη, φιλόλογο, για την επιμέλεια του 
κειμένου και της έκδοσης, καθώς και το τμήμα εκδόσεων του ΚΕΠΕ για τη συμ
βολή τους στην έκδοση. 

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια μου για τη συνεχή στήριξη της. 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ 
Ιανουάριος 2009 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι συνθήκες ένταξης από το πανεπιστήμιο στην αγορά εργασίας έχουν 
αλλάξει σημαντικά τα τελευταία 30 χρόνια στις περισσότερες χώρες του 
ΟΟΣΑ [OECD (1992a, b), (1993), (1999), (2000)]. Παλαιότερα, για την ανά
λυση της σχέσης μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης το ενδιαφέρον 
εστιαζόταν κυρίως στην εκτίμηση του αριθμού των νέων πτυχιούχων που 
χρειάζονται σε μια οικονομία για να αντεπεξέλθει στις αυξανόμενες ανάγκες 
της. Τα τελευταία χρόνια, όμως, εμφανίζεται μια αύξηση του ποσοστού ανερ
γίας και πιο συγκεκριμένα του ποσοστού ανεργίας των νέων πτυχιούχων της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συγχρόνως, εντοπίζεται και μια άνιση κατανομή 
της ανεργίας ανάμεσα σε διάφορες ομάδες πτυχιούχων. Με άλλα λόγια, ορι
σμένες ειδικότητες πλήττονται περισσότερο από την ανεργία από άλλες. 
Κάπως παράδοξα, η αύξηση της ανεργίας των πτυχιούχων συνοδεύεται με 
μια αύξηση της αναζήτησης των νέων για εκπαίδευση και κατάρτιση προσ
δοκώντας μια καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση. Στην «κοινωνία των 
γνώσεων», όπου το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί ένα βασικό συντελεστή 
της παραγωγικής διαδικασίας, η εκπαίδευση, η δια βίου μάθηση και κατάρ
τιση παίζουν έναν καθοριστικό ρόλο. Έτσι εμφανίζεται μια συνεχώς αυξα
νόμενη τάση τόσο του αριθμού των μαθητών που έχουν πρόσβαση στα 
πανεπιστήμια μετά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όσο και του ποσοστού των 
πτυχιούχων, σε σημείο που μερικοί μιλούν για φαινόμενο «μαζικής εκπαί
δευσης» [OECD (1992), Teichler (1998)]. 

Εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες επηρεάζουν ποσοτικά και ποιοτικά 
τη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Οι εξωγενείς παράγοντες αναφέρονται 
κυρίως στην τεχνολογική πρόοδο, την ακαμψία των μισθών και τη μαζική εισ
ροή οικονομικών μεταναστών1, ενώ οι ενδογενείς είναι συνάρτηση της ίδιας 
της σχέσης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Η ισορροπία όμως 
μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας δεν πραγματοποιείται αυτόματα 
και άμεσα. Σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, εντοπίζεται η μεσολάβηση για την 

1 Η Ελλάδα, που παραδοσιακά ήταν χώρα εκροής μεταναστών, μετατρέπεται σε χώρα 
εισροής μεταναστών με άμεσες, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες στην 
ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας [Λιανός σε συνεργασία με Παπα-
κωνσταντίνου (2003)]. 
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ανεύρεση απασχόλησης μιας μεταβατικής περιόδου από το πανεπιστήμιο 
στην αγορά εργασίας, της οποίας η διάρκεια διαφέρει ανάλογα με την ειδι
κότητα. Πολύ συχνά, πριν την ανεύρεση μιας σταθερής εργασίας, ο πτυχι
ούχος έχει καλύψει διαδοχικά περισσότερες της μιας θέσεις προσωρινής 
απασχόλησης. Η μετάβαση ή μεταβατική περίοδος, όπως αποκαλείται, απο
τελεί από μόνη της μια πολύπλοκη και ξεχωριστή διαδικασία (process) [Tei
chler (1998), Vergnies et Sigot (1998), Shavit and Müller (1998), Brennan, 
Kogan and Teichler (1996), Bouffartigue et Gadéa (1997), Lydon (1999), 
OECD (2000a, b, 2005b), Silver et al. (1999), Finnie (2004), Sofer (2004)]. 

Συγχρόνως αναπτύσσονται διάφορες μορφές ευελιξίας της εργασίας, 
η ετεροαπασχόληση, η υποαπασχόληση και πιο πρόσφατα η υπερεκπαί-
δευση (skill inflation, deskilling ή overeducation) [Forgeot et Gautié (1997), 
OECD (1993)]. Ταυτόχρονα, με την ευελιξία της αγοράς εργασίας και τις 
ιδιομορφίες που λαμβάνει, τα παραδοσιακά σύνορα μεταξύ εκπαίδευσης 
και απασχόλησης δύσκολα οριοθετούνται. Η συνεχιζόμενη κατάρτιση, η 
επαγγελματοποίηση ορισμένων πανεπιστημιακών τμημάτων ή/και ειδικεύ
σεων, η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας κατά τη διάρκεια των σπου
δών, μέσω της πρακτικής άσκησης, όπου αναπτύσσεται η συνεργασία των 
πανεπιστημίων με τον εργασιακό χώρο, ή της πλήρους ή μερικής απα
σχόλησης, επιβεβαιώνουν την τάση αυτή. 

Εγείρονται λοιπόν ορισμένα ερωτήματα σχετικά με τους προσδιοριστι
κούς παράγοντες ένταξης στην αγορά εργασίας και την επαγγελματική κι
νητικότητα ή διαδρομή των νέων. Για το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητο να 
εστιαστεί το ενδιαφέρον στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων και 
στην περίοδο της επαγγελματικής σταθεροποίησης. Με άλλα λόγια τίθενται 
ερωτήματα για το πότε και πώς ένας πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
ανάλογα με την ειδικότητα του, θεωρείται ενταγμένος στην αγορά εργασίας. 
Η επαγγελματική κινητικότητα, που παρατηρείται κατά τα πρώτα χρόνια μετά 
την αποφοίτηση από το πανεπιστήμιο, αποτελεί μια μορφή ευελιξίας της αγο
ράς εργασίας ή είναι ένας σύγχρονος τρόπος ένταξης στην αγορά που οδη
γεί σε μια καλύτερη μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία; 

Σε διεθνές επίπεδο, η εξέλιξη των ροών των πτυχιούχων, η ένταξη τους 
στην αγορά εργασίας και η επαγγελματική τους σταδιοδρομία αποτελούν 
αντικείμενο συνεχούς παρακολούθησης, όπως προκύπτει από διάφορες 
έρευνες. Η παροχή πληροφοριών και στοιχείων αναφορικά με τους προσ
διοριστικούς παράγοντες ένταξης στην αγορά εργασίας, την επαγγελμα
τική αποκατάσταση και πιο συγκεκριμένα την περίοδο επαγγελματικής 
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σταθεροποίησης, καθίσταται αναγκαία και πολλαπλώς χρήσιμη [CEREQ 
(2001a, b)]. 

Για το σκοπό αυτό υλοποιήθηκε στο ΚΕΠΕ έρευνα για την επαγγελματική 
ένταξη και σταδιοδρομία των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών, πέντε 
χρόνια μετά την αποφοίτηση τους από το πανεπιστήμιο. Παραδοσιακά, οι 
πτυχιούχοι των Φιλοσοφικών Σχολών, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, κα
τευθύνονταν επαγγελματικά, αργά ή γρήγορα, προς τη δημόσια δευτερο
βάθμια εκπαίδευση. Κατά κανόνα, το Κράτος ήταν μέχρι προσφάτως ο 
κύριος, αν όχι αποκλειστικός, εργοδότης των φιλολόγων. Οι πτυχιούχοι των 
Φιλοσοφικών Σχολών είχαν και έχουν ένα υψηλό επιστημονικό υπόβαθρο. Οι 
βάσεις εισαγωγής στο πανεπιστήμιο των υποψήφιων είναι σχετικά υψηλές 
και η ειδικότητα των φιλολόγων δύσκολα υποκαθίσταται. Στις μέρες μας 
όμως, παρατηρείται έλλειψη ισορροπίας ανάμεσα στην προσφορά και στη 
ζήτηση εργασίας των νέων φιλολόγων στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκ
παίδευσης. Η έλλειψη αυτή οφείλεται στον όλο και αυξανόμενο αριθμό νέων 
φιλολόγων από τη μια πλευρά και στον περιορισμένο αριθμό θέσεων εργα
σίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από την άλλη. Οι ανάγκες του Κράτους 
είναι περιορισμένες και, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ, το ποσοστό ανερ
γίας των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών και Θεολογικών Σχολών γενικότερα 
είναι σχετικά υψηλό: ανήλθε στο 9%, το 1998 [Κανελλόπουλος, Μαυρομα-
ράς και Μητράκος (2003)]. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και την έλλειψη εκτενέστερων 
αναλύσεων στη Ελλάδα για την απασχόληση των πτυχιούχων των Φιλοσοφι
κών Σχολών, στην παρούσα μελέτη διερευνώνται τα χαρακτηριστικά της αγο
ράς εργασίας των πτυχιούχων αυτών. 

Η αποτύπωση των χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας των πτυχιού
χων των Φιλοσοφικών Σχολών βασίζεται σε πρωτογενή δεδομένα, τα οποία 
συλλέχθηκαν με έρευνα πεδίου. Το δείγμα αφορά 460 πτυχιούχους. Τα πα
νεπιστήμια είναι: το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πα
νεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

Η ανάλυση εστιάζεται κυρίως στον τρόπο επαγγελματικής ένταξης, στην 
απασχόληση και ετεροαπασχόληση, στις μορφές ευελιξίας της αγοράς εργα
σίας, στην ανεργία και στην επαγγελματική κινητικότητα ή διαδρομή από την 
αρχική στη σημερινή απασχόληση. Η εκτενής εξέταση των αντιστοιχιών, ή και 
αναντιστοιχιών, μεταξύ εκπαίδευσης και ασκούμενου επαγγέλματος συμβάλλει 
στον εντοπισμό της ζήτησης επαγγελμάτων για τους νεο-εισερχόμενους πτυ
χιούχους στην αγορά εργασίας. Εντοπίζονται νέα επαγγέλματα πέραν από τα 
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παραδοσιακά στο χώρο της εκπαίδευσης, όπου απαιτούνται καινούργιες δε
ξιότητες [Héraud, Richardot et Stoeffler-Kern (2003)] και μεταφέρονται στην 
αγορά εργασίας οι ικανότητες που αναπτύσσονται στο πανεπιστήμιο. 

Σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της επαγγελματικής ένταξης διαδραμα
τίζουν και οι αμοιβές των νέων πτυχιούχων. Κατά συνέπεια, εξετάζεται η οι
κονομική κατάσταση των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών. Σε πρώτο 
στάδιο καταγράφονται οι γενικές διαφορές των αμοιβών, όπου δίνεται η ιε
ράρχηση των αποδοχών σε σχέση με μια σειρά παραγόντων, στη βάση γενι
κών δεικτών κυρίως μέσου όρου και διαμέσου. Σε δεύτερο στάδιο, δίνονται 
τα αποτελέσματα εκτιμήσεων συναρτήσεων αμοιβών με πολλαπλή παλιν
δρόμηση. Υλοποιείται μια ανάλυση του καθαρού συνολικού εισοδήματος το 
2003, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά σχετικών παραγόντων, έτσι ώστε να 
προβληθούν οι εισοδηματικές διαφορές, ceteris paribus [Ψαχαρόπουλος 
(1999), Psacharopoulos and Patrinos (2004), OECD (2005a, 2006, 2007), Κα
νελλόπουλος et al. (2003), Prodromidis (2004), Prodromidis (2005), Le Pel-
lec et Roux (2001), CNISF-CEFI2 (1997, 2001, 2003)]. 

Τέλος, η άποψη των πτυχιούχων Φιλοσοφικών Σχολών για την εργασία 
που κάνουν και για το σύνολο των γνώσεων που απέκτησαν στο πανεπιστή
μιο καταγράφονται συστηματικά και αναλύονται σε αρχικό στάδιο. Επίσης, 
γίνονται συγκρίσεις με άλλες ειδικότητες, όπου αυτό είναι εφικτό, όπως των 
μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, από όπου αποφοιτά το 1/3 
των μηχανικών της χώρας, καθώς και με έρευνες του CEREQ-CNRS3 λόγω 
του κοινού μεθοδολογικού πλαισίου [Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2001), 
Αθανασούλη (2001), Athanassouli (2002, 2003), Darsch (2001), Duprez, Grê
lon et Marry (1991) CEREQ (2001a, b)]. 

H ανάλυση των δεδομένων και τα συμπεράσματα της μελέτης μπορούν να 
αξιοποιηθούν από τους αρμόδιους φορείς για την εκπαίδευση και την απα
σχόληση. Η προώθηση τέτοιου είδους προσέγγισης συμβάλλει ουσιαστικά 
στην καλύτερη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας και στην αξιολό
γηση των εκπαιδευτικών συστημάτων* για τη διασφάλιση καλύτερης ποιότη-

2 Conseil National des Ingénieurs et des Scientifiques de France - Comité d'Etudes sur les For
mations d'Ingénieurs. 
3 CEREQ (Centre d'Etudes et de Recherche sur les Qualifications)-Κέντρο Έρευνας για τις 
Ειδικότητες και τις Ειδικεύσεις)-ϋΝΡ3 (Centre National de la Recherche Scientifique)-E9viKÓ 
Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας. 
4 Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν συστήματα αξιολόγησης της Τριτοβάθμιας Εκπαί
δευσης εδώ και χρόνια. Στην Ελλάδα, ο νόμος για την αξιολόγηση των ΑΕΙ και TEI ψηφί
στηκε το Μάιο του 2005, με σκοπό η διαδικασία να ξεκινήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2006-2007. 
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τας [βλ. European Quality Improvement System, Διάσκεψη της Μπολώνιας 
1999, Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη και την Απα
σχόληση 2005-2008 (2005), Κανελλόπουλος (2006), ΚΕΠΕ (2004, 2005, 
2007)]. 

Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται το θεωρητικό και το εννοιολογικό πλαίσιο 
της παρούσας εργασίας με επισκόπηση της βιβλιογραφίας. Στο Κεφάλαιο 3 
διευκρινίζονται τα πλεονεκτήματα της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται 
καθώς και τα κριτήρια επιλογής του ερευνώμενου πληθυσμού. Συγκεκριμένα, 
δίνονται πληροφορίες για τα δεδομένα, τον τρόπο συλλογής τους και το 
ερωτηματολόγιο. Στα κεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτε
λέσματα της έρευνας πεδίου μέσω περιγραφικής στατιστικής, καθώς και εμ
πειρικά αποτελέσματα των συναρτήσεων εισοδήματος του αναλυόμενου 
δείγματος. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και οι σπουδές των πτυχιούχων 
των Φιλοσοφικών Σχολών προβάλλονται στο Κεφάλαιο 4. Το Κεφάλαιο 5 επι
κεντρώνεται στα επαγγέλματα των πτυχιούχων και εξετάζει κατά πόσο αντι
στοιχούν στο επίπεδο και το αντικείμενο των σπουδών τους. Επίσης 
πληροφορίες εξάγονται και για τη μορφή ευελιξίας της εργασίας τους. Στη 
συνέχεια, δίνονται πληροφορίες για άλλα χαρακτηριστικά της απασχόλησης 
τους (Κεφάλαιο 6) και για τον τρόπο αναζήτησης και ανεύρεσης εργασίας 
(Κεφάλαιο 7). Στο Κεφάλαιο 8 εξετάζεται η οικονομική κατάσταση των πτυ
χιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών και παρουσιάζονται τα εμπειρικά αποτε
λέσματα προσδιορισμού των αμοιβών τους. Τέλος, το Κεφάλαιο 9 φιλοδοξεί 
να διερευνήσει κατά πόσο έμειναν ικανοποιημένοι οι πτυχιούχοι από τις 
σπουδές τους και την εργασία που μπόρεσαν να βρουν μετά την απόκτηση 
του πτυχίου. Αυτό εντάσσεται γενικότερα στον προβληματισμό που ανα
πτύσσεται γύρω από τα θέματα αξιολόγησης και βελτίωσης της ανταγωνι
στικότητας των χωρών της Ε.Ε. Το τελευταίο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 10) 
περιέχει ανακεφαλαίωση και συμπεράσματα. 

23 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται επισκόπηση των θεωρητικών προσεγγίσεων που 
έχουν αναπτυχθεί στη διεθνή βιβλιογραφία σε σχέση με τη μετάβαση από 
την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Τέτοιες θεωρίες, όπως είναι η θεωρία 
του ανθρώπινου κεφαλαίου, η θεωρία του φίλτρου και της δυαδικής αγοράς 
εργασίας, ερμηνεύουν διάφορες διαστάσεις της μετάβασης. Στη συνέχεια 
αναλύεται το εννοιολογικό πλαίσιο της μελέτης μέσα από το οποίο εξετά
ζονται οι διάφορες πτυχές της μετάβασης. Το κεφάλαιο αυτό συμβάλλει 
στην ανάπτυξη του προβληματισμού του έργου καθώς και στη διαμόρφωση 
του σχετικού ερωτηματολογίου. 

2.1. Θεωρητικό υπόβαθρο 

Το θέμα που εξετάζει η μελέτη αυτή είναι το κατά πόσο η μετάβαση των 
πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών στην αγορά εργασίας είναι σύντομη, 
επιτυχής και αποτελεσματική και προς τούτο χρησιμοποιείται το σχετικό θε
ωρητικό και εννοιολογικό πλαίσιο που έχει αναπτυχθεί. 

Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου 

Σύμφωνα με τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου, τα άτομα προσδιορί
ζουν την ποσότητα και το είδος της εργασίας που προσφέρουν, σε όλη τη 
διάρκεια του εργάσιμου βίου τους. Κάθε εργαζόμενος έχει ένα απόθεμα γνώ
σεων και ικανοτήτων που τον διαφοροποιεί από τους άλλους εργαζόμενους 
και προσδιορίζει την παραγωγικότητα του και συνεπώς τις αποδοχές του. Οι 
εργοδότες, αξιολογώντας την παραγωγικότητα των εργαζομένων, τους προ
σφέρουν αμοιβές ανάλογα με το ανθρώπινο κεφάλαιο που κατέχουν. 

Το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελείται από το σύνολο των γενικών (γενικό 
ανθρώπινο κεφάλαιο) και ειδικών γνώσεων (ειδικό ανθρώπινο κεφάλαιο) 
που μπορεί ένας άνθρωπος να αποκτήσει και να συσσωρεύει με σκοπό να 
αυξήσει το εισόδημα του στο μέλλον. Η εκπαίδευση, σύμφωνα με τη θεω
ρία του ανθρώπινου κεφαλαίου, αποτελεί το κύριο είδος τέτοιας επένδυ
σης. Η απόκτηση ενός παραπάνω διπλώματος αποτελεί μια «ένδειξη 
αποθέματος σε ανθρώπινο κεφάλαιο». Αυτή η επένδυση με τη σειρά της 
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οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και 
εξηγεί τις διαφορές των εισοδημάτων που παρατηρούνται μεταξύ ατόμων. 
Ο χρόνος που αφιερώνεται για πρόσθετη εκπαίδευση-κατάρτιση αποφέ
ρει μελλοντικά υψηλότερες εισοδηματικές απολαβές. Έτσι, διαμορφώνε
ται το οικονομικό όφελος της εκπαίδευσης. Εξάλλου, σημειώνεται ότι, 
όπως κάθε είδος επένδυσης, η επένδυση σε εκπαίδευση έχει και ένα κό
στος σε χρήμα και χρόνο (διαφυγόν εισόδημα). Είναι δαπάνη στην τρέ
χουσα περίοδο με σκοπό την απολαβή υψηλότερων εισοδημάτων στο 
μέλλον. Η διαφορά οφέλους και κόστους προσδιορίζει την αποδοτικότητα 
της εκπαίδευσης, η οποία μπορεί να μετρηθεί είτε ως η εσωτερική από
δοση του κόστους της εκπαίδευσης είτε ως ο συντελεστής της εκπαίδευ
σης σε μια συνάρτηση προσδιορισμού των αμοιβών εργασίας, όπως 
πρότεινε για πρώτη φορά ο Mincer (1974). Σε αυτό το πλαίσιο το αποκτη
μένο ανθρώπινο κεφάλαιο επηρεάζει τη διαδικασία και διάρκεια της μετά
βασης καθιστώντας την πιο αποτελεσματική. 

Η Θεωρία του φίλτρου και μετάβαση 

Είναι σαφές πως κατά τη διάρκεια της πρόσληψης, οι εργοδότες δεν 
γνωρίζουν τις πραγματικές ικανότητες των υποψήφιων εργαζόμενων. Κατά 
συνέπεια είναι προσεκτικοί στα διάφορα μηνύματα που προβάλλουν τα 
άτομα που ζητούν εργασία, όπως, κυρίως, το επίπεδο εκπαίδευσης. Μέσω 
του πτυχίου που αντανακλά το επίπεδο της εκπαίδευσης αποστέλλεται ένα 
«μήνυμα» στον εργοδότη ή μελλοντικό εργοδότη για τις επαγγελματικές ικα
νότητες των ατόμων. Με το επίπεδο της εκπαίδευσης που έχει κάθε άτομο 
προβάλλονται ορισμένες δεξιότητες. Με βάση τα ευρήματα σχετικών μελε
τών, τα μηνύματα που δυνητικά μπορεί να αποσταλούν μέσω του πτυχίου 
αφορούν κυρίως τις ικανότητες προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις των 
επαγγελμάτων και το βαθμό αντίληψης διαφόρων επαγγελματικών κατα
στάσεων. Η θεωρία του φίλτρου ή του μηνύματος υποστηρίζει ότι η εκπαί
δευση και τα πτυχία που απονέμει δεν αυξάνουν την παραγωγικότητα αλλά 
αντανακλούν τις έμμεσες και δυνητικές ικανότητες των υποψηφίων τις 
οποίες δεν γνωρίζει ο εργοδότης κατά την πρόσληψη [Spence (1973), 
(1976), Brown and Sessions (2004), Κανελλόπουλος et al. (2003)]. Με άλλα 
λόγια, τα πτυχία πιστοποιούν τέτοιες ικανότητες. Έρευνες έδειξαν πως και 
άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά ή και μη γνωστικές δεξιότητες (noncogni
tive skills) μπορούν να αξιολογηθούν θετικά από τους εργοδότες, όπως είναι 
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για παράδειγμα η ένδειξη μιας «σταθερότητας» και η αυτοεκτίμηση που έχει 
ο άνθρωπος για τον εαυτό του [Bowles and Gintis (1976), Cunha et al. 
(2006)]. Επίσης το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, η εθνικότητα αποτε
λούν και αυτά διάφορα μηνύματα για τον εργοδότη. Σε αυτό το πλαίσιο η εκ
παίδευση ως φίλτρο ή διαπιστευτήριο των πλέον ικανών και περισσότερο 
παραγωγικών υποψηφίων διευκολύνει τη μετάβαση των νέων στην αγορά 
εργασίας. 

Η δυαδικότητα της αγοράς εργασίας 

Εναλλακτική προσέγγιση της αγοράς εργασίας υποστηρίζει ότι η εργα
σιακή σχέση που επικρατεί στην αγορά εργασίας δεν είναι το αποτέλεσμα 
μιας στιγμιαίας ταύτισης προσφοράς και ζήτησης εργασίας [Doeringer and 
Piore (1971), Κανελλόπουλος (2006), ΚΕΠΕ (2007)]. Σύμφωνα με την προ
σέγγιση της δυαδικής αγοράς εργασίας, η αγορά εργασίας χωρίζεται σε 
δύο μέρη: 

- Την «εξωτερική» αγορά εργασίας, όπου η απασχόληση υπόκειται στις 
αβεβαιότητες της αγοράς. Οι αποδοχές προσδιορίζονται από την προ
σφορά και τη ζήτηση εργασίας. 

- Την «εσωτερική» αγορά εργασίας, όπου οι αποδοχές είναι υψηλές και η 
εργασιακή σχέση παραμένει σταθερή και διέπεται από ένα σύνολο 
νόμων και κανόνων. Ο μισθός των εργαζομένων σε αυτή την αγορά εν
τάσσεται σε μια συγκεκριμένη ιεραρχία και είναι άκαμπτος. Επιπρό
σθετα, ένα πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης φαίνεται να προστατεύει 
από τον κίνδυνο που διατρέχει το άτομο να μείνει άνεργο, και επίσης 
επηρεάζει θετικά την πιθανότητα να βρεθεί σε εσωτερική αγορά. Σε αγο
ρές εργασίας που θεωρούνται κλειστές, έμφαση δίνεται στην εκπαί
δευση και κατάρτιση εντός του φορέα απασχόλησης (Coupié et Mansuy, 
2000). 

Επομένως, ανάλογα με το σε ποια αγορά είναι ο εργαζόμενος, η αποδοτι
κότητα της εκπαίδευσης, ο κίνδυνος της ανεργίας δεν έχουν ίδιες επιπτώ
σεις καθώς και οι εναλλακτικές πολιτικές απασχόλησης που μπορούν να 
εφαρμοστούν. 
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2.2. Το εννοιολογικό πλαίσιο της μελέτης 

2.2.1. Έννοια και διαστάσεις της μετάβασης από το πανεπιστήμιο στην αγορά 
εργασίας 

Η μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας περιγράφεται με 
διάφορους τρόπους στη διεθνή βιβλιογραφία. Όμως, ανεξάρτητα από τις 
επιμέρους απόψεις αναφορικά με την ευρύτερη έννοια της μετάβασης, στις 
περισσότερες προσεγγίσεις η ανάλυση της μετάβασης εστιάζεται στη με
λέτη της διαδικασίας (process) μέσα από την οποία ένα άτομο περνά από 
μια αρχική σε μια τελική κατάσταση, δηλαδή από το πανεπιστήμιο καταλήγει 
στην πρώτη του συστηματική εργασία. Κατά τη διαδικασία αυτής της μετά
βασης το άτομο περνά από διάφορες φάσεις: εκπαίδευση-κατάρτιση, απα
σχόληση και ταυτόχρονη απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, ανεργία, 
προσωρινή έξοδο από την αγορά εργασίας, κ.ά. [OECD (1999, 2005b), Brad
ley and Nguyen (2004), Ryan (2001), Héraud et al. (2003), Κανελλόπουλος, 
Μαυρομαράς και Μητράκος (2003), Παγουλάτος και Μπουρίκος (2006)]. 

Η ανάλυση της διαδικασίας ανεύρεσης εργασίας χρήζει ιδιαίτερης προ
σοχής, καθώς η ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας δεν 
πραγματοποιείται αυτόματα και άμεσα. Ειδικότερα, ο όρος «μετάβαση» πε
ριλαμβάνει την ανάλυση στοιχείων ή παραγόντων που σχετίζονται με τη δια
δικασία της επαγγελματικής ένταξης και της επαγγελματικής εξέλιξης. Επο
μένως, η έννοια της μετάβασης είναι αρκετά ευρεία και αλληλένδετη με μια 
σειρά παραγόντων που την καθορίζουν και αναλύονται στα παρακάτω. Ως 
τέτοιοι είναι για παράδειγμα η χρονική διάρκεια της περιόδου που μεσολα
βεί μέχρι την ένταξη στην αγορά εργασίας, ο τρόπος αναζήτησης εργασίας, 
η ανταγωνιστικότητα του πτυχίου, οι γνώσεις και οι δεξιότητες των πτυχιού
χων, η μορφή της απασχόλησης και κατά συνέπεια η ποιότητα της εργασίας, 
το είδος της απασχόλησης και κατά πόσο σχετίζεται με το αντικείμενο των 
σπουδών, καθώς και η περίοδος επαγγελματικής σταθεροποίησης [CNISF-
CEFI (1997, 2001, 2003), CESAER (1994), Conférence des Grandes Ecoles 
(2000, 2004), Lydon (1999), Αθανασούλη καιΤσώλας (2003)]. Ειδικότερα οι 
παράγοντες της ένταξης και της εξέλιξης προσεγγίζονται ως ακολούθως: 

α) Η διάρκεια της χρονικής περιόδου που μεσολαβεί μέχρι την ένταξη των 
πτυχιούχων στην αγορά εργασίας. Διακρίνονται δύο περιπτώσεις: άμεση έν
ταξη στην αγορά εργασίας και μεσολάβηση μεταβατικής περιόδου [Teichler 
(1998), Brennan, Kogan and Teichler (1996), Coupié et Mansuy (2000), Sto-
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effler-Kern et Martinelli (1998), Vergnies et Sigot (1998), Shavit and Müller 
(1998)]. Η μεταβατική περίοδος είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί 
από τη στιγμή που ένας πτυχιούχος αναζητά εργασία μέχρι την ανεύρεση 
της πρώτης απασχόλησης σχετικής με το αντικείμενο των σπουδών. Έχει 
διαπιστωθεί από παρόμοιες έρευνες πως η διάρκεια της μετάβασης έχει αυ
ξηθεί σε σύγκριση με το παρελθόν και πως συχνά πριν την ανεύρεση μιας 
σταθερής εργασίας μεσολαβούν πολλές προσωρινές εργασίες. Δηλαδή περ
νάει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι κάποιος να «σταθεροποιηθεί» 
επαγγελματικά [Murdoch et Paul (2003), Vincens (1994), Favereau, Sollogoub 
et Zighera (1991)]. Έτσι, η μετάβαση αποτελεί μια πολύπλοκη και ξεχωριστή 
διαδικασία. 

Ακόμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, εφαρμόζεται μια ελεγχόμενη παρα
γωγή πτυχιούχων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Γαλλίας, όπου το 
σύστημα των «Grandes Ecoles», το οποίο είναι πολύ επιλεκτικό και ελιτίστικο, 
περιορίζει την προσφορά πτυχιούχων στην αγορά εργασίας και κατά συνέ
πεια διευκολύνει την επαγγελματική ένταξη των συγκεκριμένων πτυχιούχων 
[Duprez, Grêlon et Marry (1991)]. 

β) Ο τρόπος με τον οποίο ένας πτυχιούχος αναζητά και βρίσκει εργασία, 
απευθυνόμενος άμεσα στις επιχειρήσεις/οργανισμούς, ή μέσω της πρακτι
κής του άσκησης, των γραφείων διασύνδεσης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
κλπ. [Granovetter (1973), Degenne, Fournier, Marry et Mounier (1991)]. Η πα
ραπάνω διαδικασία διακρίνει τους τυπικούς και άτυπους τρόπους ένταξης. 

γ) Το «μήνυμα» που αποστέλλεται μέσω του πτυχίου προς τον εργοδότη 
ή μελλοντικό εργοδότη. Αρχικά, κατά τη διάρκεια της πρόληψης, ο εργοδό
της δεν γνωρίζει τις πραγματικές ικανότητες του υποψήφιου εργαζόμενου. 
Με το επίπεδο της εκπαίδευσης που έχει το κάθε άτομο προβάλλονται ορι
σμένες δεξιότητες. Επίσης, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, οικογε
νειακή κατάσταση, εθνικότητα, κλπ.) αποτελούν και αυτά διαφορά μηνύματα 
για τον εργοδότη. 

δ) Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται από τους εργοδότες για την επιλογή 
προσωπικού επιδρούν στην επαγγελματική ένταξη, όπου εκτός από αυτά που 
αντανακλούν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των υποψήφιων (π.χ. 
παρότρυνση για αποτελεσματικότητα (motivation) και προσωπικές ικανότη
τες), λαμβάνονται υπόψη και άλλα όπως η χρονική διάρκεια των σπουδών, οι 
γνώσεις ξένων γλωσσών, οι γνώσεις Η/Υ, καθώς και άλλες δεξιότητες. 

ε) Η μορφή της απασχόλησης (σταθερή εργασία, προσωρινή εργασία ή 
ελεύθερος επαγγελματίας), που προσδιορίζεται αφενός από τον εργοδότη 
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(σταθερό εργοδότη ή όχι) και αφετέρου από τον τύπο της σύμβασης (αορί
στου, ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου). Ο δείκτης αυτός παρέχει στοι
χεία για την ποιότητα της εργασίας και γενικότερα για την ανταγωνιστικότητα 
της χώρας [CNISF (1997), (2003)]. 

στ) Το είδος της απασχόλησης (ή επαγγελματική θέση) και κατά πόσο σχε
τίζεται με το αντικείμενο και το επίπεδο των σπουδών του πτυχιούχου (έννοια 
της ετεροαπασχόλησης) [Benguigui et Monjardet (1984), National Science 
Foundation (1998), Report of the 1997 National Survey of 1995 Graduates 
(1999)]. Από την παραπάνω σχέση μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για 
την υποαπασχόληση και την υπερεκπαίδευση. Η υπερεκπαίδευση χαρακτη
ρίζεται από το γεγονός ότι η επαγγελματική θέση που κατέχει ο νέος πτυχι
ούχος αντιστοιχεί σε θέση όπου απαιτούνται λιγότερα προσόντα. Κατ' αυτόν 
τον τρόπο δημιουργείται μια πίεση στην αγορά εργασίας των μη-πτυχιούχων 
(Verdier, 2001) από τη μια πλευρά και αλλαγές στη δομή των αποδοχών από 
την άλλη (Katz and Murphy, 1992). 

ζ) Η οικονομική κατάσταση των πτυχιούχων, που αναδεικνύεται με την 
ανάλυση των αποδοχών, δίνει σημαντικές πληροφορίες για τους όρους με 
τους οποίους πραγματοποιείται η μετάβαση καθώς και για την ποιότητα της 
επαγγελματικής ένταξης. Σημειώνεται ότι η θεωρία του ανθρώπινου κεφα
λαίου είναι η πιο διαδεδομένη θεωρία για την ανάλυση της μετάβασης από 
την εκπαίδευση στην απασχόληση, η οποία συνδέει τις επιλογές των νέων αν
θρώπων που αποφασίζουν να σπουδάσουν αναλαμβάνοντας ένα κόστος 
κατά τη διάρκεια της φοίτησης προσδοκώντας υψηλότερες μελλοντικές απο
δοχές [Bradley and Nguyen (2004), σ. 486, Psacharopoulos and Patrinos 
(2004), Ryan (2000), Ψαχαρόπουλος5 (1999), Κανελλόπουλος et al. (2003)]. 

η) Η έννοια της ικανοποιητικής εργασίας δείχνει το κατά πόσο επιτυχη
μένη είναι η μετάβαση (OECD, 1999). Με άλλα λόγια, όταν ένας νέος αποκτά 
μια εργασία της οποία τα χαρακτηριστικά τον ικανοποιούν, μπορεί να θεω
ρηθεί πως η ένταξη στην αγορά εργασίας επέτυχε. 

2.2.2. Έννοια της επαγγελματικής μετάβασης των πτυχιούχων 

Ο όρος «επαγγελματική μετάβαση» έχει υιοθετηθεί από ευρωπαϊκά πανε
πιστήμια ύστερα από την υλοποίηση διαφόρων μελετών και την ανάπτυξη 
προβληματισμών για τις εργασιακές προοπτικές των πτυχιούχων Φιλοσοφι-

5 Βλ. cost-benefit analysis. 
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κών Σχολών, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, καθώς και πτυχιού
χων στον τομέα των Επιστημών της Εκπαίδευσης (Héraud et al., 2003, cha
pitre 3, σ. 72). Με τον όρο επαγγελματική μετάβαση δίνεται έμφαση στις 
διαδικασίες μέσα από τις οποίες οι νέοι μπορούν να ενταχθούν στην αγορά 
εργασίας. Οι προσεγγίσεις σε όρους επαγγελματικής μετάβασης αποβλέ
πουν στη στήριξη της επαγγελματικής ένταξης ή τη συστηματική «επαγγελ-
ματικοποίηση» ορισμένων ειδικοτήτων με σκοπό τη διευκόλυνση της 
ένταξης, για παράδειγμα μέσω της πρακτικής άσκησης. Δεν δίνονται απαν
τήσεις, αλλά γίνεται μια διαρκής ενημέρωση και πληροφόρηση, έτσι ώστε 
να στηρίζονται οι διάφορες διαδικασίες αναζήτησης εργασίας. Μέσα από 
την καταγραφή διαφόρων εμπειριών αντλούνται χρήσιμες πληροφορίες και 
συνάγονται ουσιώδη συμπεράσματα. Η διαδικασία της επαγγελματικής με
τάβασης δεν είναι στάσιμη κατάσταση, αλλά αλλάζει συνεχώς μορφή. Στη
ρίζεται σε στοιχεία, πληροφορίες και παρατηρήσεις που επιτρέπουν νέες 
προσαρμογές και αναπροσαρμογές. Η επαγγελματική μετάβαση επιτυγχά
νεται όταν κινητοποιεί μηχανισμούς ένταξης και εξέλιξης. Συμπερασματικά, 
ο όρος επαγγελματική μετάβαση χρησιμοποιείται με σκοπό την καθιέρωση 
και καθίδρυση ενός γενικότερου πλαισίου στήριξης για το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση εκπαιδευτικής πολιτικής. Είναι σαφές πως μια αποτελεσματική 
εκπαιδευτική πολιτική θα συμβάλλει σε μια καλύτερη σύζευξη μεταξύ προ
σφοράς και ζήτησης εργασίας, καθώς η προώθηση της απασχόλησης και 
της ανάπτυξης βρίσκεται στο επίκεντρο των στόχων της οικονομικής πολιτι
κής που ωθεί η στρατηγική της Λισαβόνας (ΚΕΠΕ, 2007). Οι στόχοι για το 
2010 στηρίζονται στην υλοποίηση μιας σειράς αλλαγών σχετικά με την απα
σχόληση και την αντιμετώπιση της ανεργίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται καθώς 
και η συνεισφορά μιας διαχρονικής ανάλυσης. Επίσης, δίνονται πληροφορίες 
τόσο για τα στοιχεία που υπάρχουν, όπως είναι τα δημοσιευμένα στοιχεία της 
ΕΣΥΕ και τα στοιχεία των Πανεπιστημίων που ανταποκρίθηκαν στο αίτημα 
μας, όσο και για τα στοιχεία που επεξεργάστηκαν (στοιχεία του τελικού δείγ
ματος). Είναι ένα κεφάλαιο ιδιαίτερα σημαντικό, διότι προβάλλει τον πρωτο
ποριακό χαρακτήρα του έργου αναφορικά με τη μεθοδολογία, τον 
εξεταζόμενο πληθυσμό και την εκτενή ανάλυση των αποδοχών σε ατομικά 
δεδομένα. 

3.1. Μεθοδολογικό πλαίσιο 

Η ανάλυση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας 
αποτελεί αντικείμενο συνεχούς παρακολούθησης στις ανεπτυγμένες χώρες, 
όπως μαρτυρούν οι διάφορες βιβλιογραφικές αναφορές [Brennan, Kogan 
and Teichler (1996), Cahiers du GDR-CADRES (2002), CEREO (Centre d'Etu
des et de Recherche sur les Qualifications) (2001a, b), Conférence des Gran
des Ecoles (2004), OECD (2000a, b), Ryan P. (2000), Silver, Lavallee and 
Pereboom (1999), Shavit and Müller (1998)]. Τέτοιου είδους αναλύσεις υλο
ποιούνται σε εθνικό επίπεδο σε κάθε χώρα. Πιο πρόσφατα όμως διεξάγονται 
και συγκριτικές έρευνες [Sofer (2004), Teichler (1998), Murdoch and Paul 
(2003)] με σκοπό την παροχή συγκριτικών πληροφοριών και στοιχείων για 
τη διερεύνηση της διαδικασίας της μετάβασης. Οι αναφερόμενες έρευνες 
δηλώνουν το όλο και αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα θέματα εκπαίδευσης 
και απασχόλησης που συγκροτούν τα κύρια σημεία μεταρρυθμιστικών προ
σπαθειών για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας το 
2010 (ΚΕΠΕ, 2007). Κύρια δέσμευση της στρατηγικής της Λισαβόνας είναι να 
γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια ανταγωνιστική κοινωνία των γνώσεων, η οποία 
θα στηρίζεται σε μια ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της απασχόλησης. 

Σε πανελλαδικό επίπεδο, διάφοροι φορείς, όπως Επιμελητήρια ή Πανεπι
στήμια, σε συνεργασία με τα Γραφεία Διασύνδεσης, πολλές φορές, έχουν 
υλοποιήσει μελέτες για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τα θέματα εκ
παίδευσης και απασχόλησης των δικαιούχων διαφόρων ειδικοτήτων [Οικο-
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νομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (2003) και Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελ
λάδας (1997), τα Γραφεία Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων, τα Πανεπιστή
μια, όπως το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών6, το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο της Κρήτης]. Μια παρουσίαση 
των ευρημάτων για τη μετάβαση των πτυχιούχων των ελληνικών ΑΕΙ από την 
εκπαίδευση στην απασχόληση γίνεται στην «Έρευνα για την Ανώτατη παι
δεία στην Ελλάδα» του ΕΛΙΑΜΕΠ από τον Παγουλάτο και Μπουρίκο (2006). 
Προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα για την κατάσταση των πτυχιού
χων, διαφόρων ειδικοτήτων, στην αγορά εργασίας. Καταγράφονται οι επι
μέρους διαφοροποιήσεις μεταξύ πτυχιούχων διαφόρων ειδικοτήτων. 
Προβάλλονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τη μετάβαση στην αγορά ερ
γασίας, όπως είναι οι γνώσεις που αποκτά κάποιος μέσω της εκπαίδευσης 
αλλά και η ύπαρξη ενός κοινωνικού κεφαλαίου, οι ακαμψίες της αγοράς ερ
γασίας, η ύπαρξη κατοχυρωμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων κ.ά. 

Ωστόσο, οι αναλύσεις αυτές παραμένουν στατικές7 (cross section analy
ses) και αφορούν μια σημειακή αποτύπωση της αγοράς εργασίας, δηλαδή 
εξετάζουν την προσφορά και τη ζήτηση πτυχιούχων σε μια συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή. 

Αντίθετα, από μεθοδολογικής πλευράς, στην παρούσα μελέτη υιοθετεί
ται μια αναδρομική ανάλυση για να αναδείξει το προφίλ και την ένταξη των 
νέων πτυχιούχων στην αγορά εργασίας [CEREQ (2001a, b), Vincens (1994), 
Teichler (1998), Murdoch et Paul (2003)]. Μια παρόμοια προβληματική και 
μεθοδολογία της έρευνας έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί και στην έρευνα για 
την απορρόφηση των μηχανικών του EM Π από την αγορά εργασίας [Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2001), Αθανασούλη8 (2001), Athanassouli (2002, 

6Μπήτρος (2002), Πανάρετος (2001). 
7 Πέραν από τις μελέτες του ΕΜΠ (2001) και του ΕΚΚΕ [Κασίμης κ.ά. (2000) και ΕΚΚΕ & 
ΙΑΚΑΚ(2000)]. 
8 Το Πρόγραμμα «ΠΛΑΤΩΝ 2000-2001» (Επιστημονική Υπεύθυνη: Δρ Κ. Αθανασούλη) είναι 
μια Διακρατική Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας. Από 
τη γαλλική πλευρά, Επιστημονικός Υπεύθυνος ήταν ο Καθηγητής και Διευθυντής Ερευνών 
Α. Grêlon (EHESS-CNRS) και συνεργάτες η F. Chamozzi (CNRS) και η C. Darsh (CEFI). Οι 
φορείς που συμμετέχουν είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), το 
Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας (Centre National de la Recherche Scientifique, 
CNRS), το Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας LASMAS-ldL-IRESCO (Laboratoire d'Analyses 
Secondaires et des Méthodes Appliquées à la Sociologie-Institut du Longitudinal-Institut de 
Recherche sur les Sociétés Contemporaines) και το Κέντρο Μελετών για την εκπαίδευση 
των μηχανικών (Comité d' Etudes sur les Formations d'Ingénieurs, CEFI et Conseil National 
des Ingénieurs et des Scientifiques de France). 
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2003)] και σε έρευνες του ΕΚΚΕ (Κασίμης κ.ά., 2000), του Παντείου Πανε
πιστημίου καθώς επίσης και σε άλλες δεκαεπτά μελέτες ανά πανεπιστήμιο 
στο πλαίσιο της Οριζόντιας Δράσης Υποστήριξης των Γραφείων Διασύνδε
σης των Πανεπιστημίων (Καραμεσίνη κ.ά., 2008). 

Σε εθνικό επίπεδο, οι μελέτες για την απασχόληση των μηχανικών μέχρι 
το 2000 πραγματοποιούντο από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και 
αφορούσαν μια σημειακή αποτύπωση της αγοράς εργασίας. Στην εθνική 
βιβλιογραφία το 2000 προστίθεται και η έρευνα του Εθνικού Μετσοβίου Πο
λυτεχνείου σε συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας [Εθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο (2001)] που αναλύει το επάγγελμα του μηχανικού 
διαχρονικά. Η ποσοτική ανάλυση αφορά την επεξεργασία πρωτογενών δε
δομένων που συλλέχθηκαν μέσω δειγματοληπτικής έρευνας σε δύο επι
λεγμένα δείγματα πτυχιούχων μηχανικών του EM Π. Το πρώτο δείγμα 
αναφέρεται στην επαγγελματική ένταξη των «νέων» αποφοίτων του EM Π, 
ηλικίας 30 χρονών κατά μέσο όρο. Είχαν περάσει 4 με 5 χρόνια μετά την 
απόκτηση του πτυχίου, όταν διεξάχθηκε η έρευνα. Το δεύτερο δείγμα εξε
τάζει την επαγγελματική κινητικότητα των «πιο έμπειρων» μηχανικών του 
ΕΜΠ, ηλικίας 40 χρονών κατά μέσο όρο, δηλαδή 10 χρόνια μετά την από
κτηση του πτυχίου. Με αντίστοιχο τρόπο, στην έρευνα του ΕΚΚΕ (Κασίμης 
κ.ά., 2000), οι πτυχιούχοι δύο τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών (του 
τμήματος Οικονομικών Επιστημών και του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης 
και Δημόσιας Διοίκησης) ερωτήθηκαν για την εκπαίδευση τους και την απα
σχόληση τους 6-9 χρόνια μετά την απόκτηση του πτυχίου τους. Στη μελέτη 
που υλοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο καθώς και σε άλλες δεκαεπτά 
ανά πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο της οριζόντιας δράσης υποστήριξης των 
γραφείων διασύνδεσης των πανεπιστημίων (Καραμεσίνη κ.ά., 2008), η ανα
φερόμενη μεθοδολογία υιοθετήθηκε και εφαρμόστηκε σε στοιχεία που συλ
λέχτηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο. Έτσι, οι πτυχιούχοι ερωτήθηκαν 5 με 7 
χρόνια μετά την απόκτηση του πτυχίου τους. Πολλές από αυτές τις έρευ
νες χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ/ΕΠΕΑΚ) και από 
Εθνικούς Πόρους (ΥπΕΠΘ). 

Πραγματοποιήθηκε λοιπόν μια ανάλυση με αναδρομικές ερωτήσεις για 
τις προηγούμενες και την πρώτη απασχόληση. Οι πτυχιούχοι ερωτήθηκαν 
για την εκπαίδευση και την εργασιακή τους διαδρομή, από τη στιγμή που 
απέκτησαν το πτυχίο μέχρι τη στιγμή της έρευνας. Οι έρευνες έδειξαν πως 
υπάρχουν Πανεπιστημιακές Σχολές όπου η ένταξη στην αγορά εργασίας 
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είναι άμεση (καμιά φορά πριν ακόμα την αποφοίτηση από το πανεπιστήμιο) 
και άλλες Σχολές όπου η επαγγελματική αποκατάσταση προϋποθέτει μια 
μεταβατική περίοδο. Με βάση τα ανωτέρω, διαμορφώθηκαν αναδρομικές 
ερωτήσεις για την επαγγελματική κινητικότητα τα πρώτα χρόνια μετά την 
αποφοίτηση από το πανεπιστήμιο. 

Στην παρούσα έρευνα εξετάζεται η μετάβαση από την εκπαίδευση στην 
αγορά εργασίας των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών, των αποκαλού
μενων «καθηγητικών σχολών». Από μεθοδολογικής πλευράς ενδιαφέρον πα
ρουσιάζει η εξέταση των αιτιών που οδήγησαν σε αυτή την επιλογή. 

Δεδομένου του κόστους που απαιτείται για τέτοιου είδους έρευνες, προ
τιμήθηκε να μελετηθεί αρχικά, σε εθνικό επίπεδο, μια κατηγορία πτυχιού
χων που πλήττεται περισσότερο από την ανεργία. Σύμφωνα με στοιχεία της 
ΕΣΥΕ, η κατηγορία των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών, των αποκα
λούμενων «καθηγητικών σχολών», χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό πο
σοστό ανεργίας της τάξεως του 9% (μαζί με τις θεολογικές σχολές) και μια 
υψηλή συμμετοχή των γυναικών. 

Κατά κανόνα ένα σημαντικό ποσοστό πτυχιούχων των Φιλοσοφικών 
Σχολών απασχολείται επαγγελματικά στον τομέα της εκπαίδευσης και 
αποτελεί μια ειδικότητα που δύσκολα υποκαθίσταται: εκπαιδευτικοί δευ
τεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ερωτήματα, όμως, σχετικά με την επαγγελ
ματική αποκατάσταση παραμένουν για τους άλλους πτυχιούχους που δεν 
εντάσσονται στο χώρο της εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό είναι προς 
διερεύνηση οι άλλοι τομείς όπου μπορεί να υπάρχει επαγγελματική απορ
ρόφηση. Εξετάζεται η σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης, ενώ 
εκτιμήσεις προκύπτουν για την έκταση και τα χαρακτηριστικά της ετερο-
απασχόλησης των φιλολόγων και της υπερεκπαίδευσης, και γενικότερα 
για τη μορφή της απασχόλησης. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί 
ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν διεξαχθεί αναλυτικές έρευνες για τη συγκε
κριμένη κατηγορία πτυχιούχων και καθιστά ένα πρωτοποριακό χαρακτη
ριστικό της εργασίας. 

Μελετάται λοιπόν η μετάβαση των πτυχιούχων πανεπιστημίων, οι οποίοι 
μπορούν να σταδιοδρομήσουν και ως φιλόλογοι καθηγητές στη μέση εκπαί
δευση. Προς τούτο, εντοπίστηκαν τα άτομα που απέκτησαν πτυχίο από τα 
αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα το έτος 1998 και τους ζητήθηκαν πλη
ροφορίες για την πρόσφατη εργασιακή τους θέση, καθώς και την επαγγελ
ματική τους εξέλιξη μετά το πανεπιστήμιο. Με το συγκεκριμένο δείγμα 
λοιπόν εξετάζεται η επαγγελματική ένταξη των νέων πτυχιούχων των Φιλο-
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σοφικών Σχολών, ηλικίας 30 χρονών, κατά μέσο όρο9. Επιλέξαμε τους νέους 
πτυχιούχους των Φιλοσοφικών Σχολών, 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση τους 
από το πανεπιστήμιο, έτσι ώστε να έχει περάσει κάποιο χρονικό διάστημα 
για να μπορέσουν να συναχθούν συμπεράσματα για τον τρόπο και τη διάρ
κεια αναζήτησης εργασίας. 

Κατ' αυτόν τον τρόπο, προκύπτουν στοιχεία για τη μεταβατική περίοδο 
και τη σημερινή επαγγελματική κατάσταση. Εξετάζονται επίσης οι αποδοχές 
των πτυχιούχων ενώ, παράλληλα, συλλέγονται πληροφορίες για το πόσο ικα
νοποιημένοι είναι οι πτυχιούχοι από την εργασία τους και τις σπουδές τους. 

Από μεθοδολογικής πλευράς, σε σχέση με τις προηγούμενες έρευνες 
που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα, πέραν από την περιγραφική και την οικο
νομική ανάλυση των στοιχείων, προστέθηκε ένα μέρος με την εκτίμηση συ
ναρτήσεων αμοιβών για την ανάλυση των αποδοχών. Η εξέταση της 
οικονομικής κατάστασης των πτυχιούχων επιτρέπει την εξαγωγή συμπερα
σμάτων για τους όρους με τους οποίους πραγματοποιήθηκε η μετάβαση. 

3.2. Διάρθρωση ερωτηματολογίου 

Με βάση την οικονομική θεωρία και το εννοιολογικό πλαίσιο που ανα
πτύχθηκε διαμορφώθηκε το ερωτηματολόγιο (βλ. Παράρτημα: το ερωτη
ματολόγιο της έρευνας πεδίου), το οποίο περιέχει την εξής δομή: 

1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά και σπουδές των ερωτηθέντων (επίπεδο 
σπουδών, τυπικά προσόντα και πρόσθετες γνώσεις). 

2. Χαρακτηριστικά απασχόλησης (όπως τύπος και μορφή απασχόλησης, 
θέση στο επάγγελμα, κλάδος οικονομικής δραστηριότητας, επαγγελμα
τική κινητικότητα). Από αυτό το μέρος εξάγονται συμπεράσματα για τη 
σύζευξη μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας, για τις αντιστοιχίες 
ή αναντιστοιχίες μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης, για την ετε-
ροαπασχόληση, την υποαπασχόληση και την υπερεκπαίδευση των πτυ
χιούχων. Πιο συγκεκριμένα συγκεντρώνονται πληροφορίες για τη 
σχέση μεταξύ αντικειμένου σπουδών και αντικειμένου εργασίας. 

9 Σημειώνεται ότι το 92% των ερωτηθέντων του δείγματος έχει αποκτήσει το πτυχίο του 
το 1998, ενώ για το υπόλοιπο 8% έχουν περάσει πάνω από 7 χρόνια από τότε που πήρε 
το πτυχίο του και αφορά μερικούς πτυχιούχους του τμήματος ΦΠΨ του Πανεπιστημίου 
των Ιωαννίνων. 
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3. Διαδικασία αναζήτησης εργασίας (τρόπος10 και διάρκεια αναζήτησης 
εργασίας) καθώς και πιθανοί παράγοντες που διευκολύνουν την επαγ
γελματική ένταξη και την επαγγελματική κινητικότητα τα 5 ή 6 πρώτα 
χρόνια μετά την αποφοίτηση από το πανεπιστήμιο. 

4. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η «ικανοποίηση» από την 
εργασία (job satisfaction). 

5. Αμοιβές από εργασία και άλλα εισοδήματα. 

3.3. Διαδικασία επιλογής του δείγματος 

3.3.1. Στοιχεία της ΕΣΥΕ για τους πτυχιούχους των Φιλοσοφικών Σχολών (Φ.Σ.) 

Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΣΥΕ, οι αποφοιτήσαντες των Φι
λοσοφικών Σχολών11 ανέρχονται το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998, στους 3.702 
και καταγράφονται στον Πίνακα 3.1. Αξίζει να σημειωθεί ο διπλασιασμός του 
αριθμού των πτυχιούχων κατά τις δυο τελευταίες δεκαετίες, από 1.875 που 
ήταν το 1977-78 σε 3.096 το 1988-89 και 3.702 το 1997-98 (Πίνακες 3.1 έως 
3.3). Η έντονη επικράτηση των κοριτσιών στην ακόλουθη κατανομή χαρα
κτηρίζει όλα τα χρόνια. Βέβαια το μέρος των κοριτσιών είναι λίγο πιο υψηλό 
σε σχέση με παλαιότερα, από 84% που ήταν πριν από είκοσι χρόνια, το ακα
δημαϊκό έτος 1977-78 σημείωσε μια μικρή αύξηση και ανήλθε σε 86% το ακα
δημαϊκό έτος 1997-98 [Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1981, 1997, 
2002)]. 

3.3.2. Στοιχεία πανεπιστημίων για τους πτυχιούχους των Φ.Σ. και 
προσδιορισμός του δείγματος 

Η μελέτη των χαρακτηριστικών της απασχόλησης των πτυχιούχων των Φι
λοσοφικών Σχολών πραγματοποιείται στη βάση πρωτογενών στοιχείων, τα 
οποία συλλέχθηκαν με έρευνα πεδίου. 

Για τη διενέργεια της έρευνας, η συλλογή στοιχείων των πτυχιούχων που 
αποφοίτησαν από το πανεπιστήμιο το 1998 (όπως όνομα-επώνυμο, διεύ-

10 Τυπικός ή άτυπος τρόπος αναζήτησης εργασίας [Granovetter (1973), Degenne, Fournier, 
Marry et Mounier (1991)]. 
11 Συμπεριλαμβάνονται όλα τα τμήματα γενικότερα, π.χ. Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαι
ολογίας, Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 

Αποφοιτήσαντες (πτυχιούχοι) των Φιλοσοφικών Σχολών 
το ακαδημαϊκό έτος 1997-98 ανά φύλο 

Σχολή Φιλοσοφική Αγόρια Κορίτσια Σύνολο 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

267 

124 

75 

38 

1.734 

965 

348 

151 

2.001 

1.089 

423 

189 

Σύνολο 504 3.198 3.702 

Πηγή: ΕΣΥΕ (2002). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 

Αποφοιτήσαντες (πτυχιούχοι) των Φιλοσοφικών Σχολών 
το ακαδημαϊκό έτος 1988/89 ανά φύλο 

Σχολή Φιλοσοφική Αγόρια Κορίτσια Σύνολο 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

190 

142 

39 

37 

1.346 

1.011 

191 

140 

1.536 

1.153 

230 

177 

Σύνολο 408 2.688 3.096 

Πηγή: ΕΣΥΕ (1997). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3 

Αποφοιτήσαντες (πτυχιούχοι) των Φιλοσοφικών Σχολών 
το ακαδημαϊκό έτος 1977-78 ανά φύλο 

Σχολή Φιλοσοφική 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Σύνολο 

Αγόρια 

159 

87 

55 

-

301 

Κορίτσια 

903 

455 

216 

-

1.574 

Σύνολο 

1.062 

542 

271 

-

1.875 

Πηγή: ΕΣΥΕ (1981). 
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θυνση κατοικίας, τηλέφωνο, έτος εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, βαθμός 
πτυχίου και ειδίκευση) αντλήθηκαν από τα αντίστοιχα τμήματα των πανε
πιστημίων. Συγκεντρώθηκαν οι ζητούμενες πληροφορίες για 1.680 πτυχι
ούχους στους οποίους στάλθηκε ταχυδρομικά και απογραφικά από ένα 
ερωτηματολόγιο. 

Τα Πανεπιστήμια που ανταποκρίθηκαν παρέχοντας τις προαναφερόμενες 
πληροφορίες για τους πτυχιούχους τους του 1998 είναι τα εξής: 

- Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πιο συγκεκρι
μένα τα τμήματα Φιλολογίας, Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Φιλοσοφίας-
Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας. 

- Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και πιο συγκεκριμένα τα τμήματα Φιλολογίας, 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας. 

- Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και πιο συγκεκριμένα τα τμήματα Ιστορίας-Αρ
χαιολογίας και Φιλοσοφικών-Κοινωνικών Σπουδών. 

Σημειώνεται ότι το τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς 
και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δεν ανταποκρίθηκαν στο 
αίτημα μας. 

Χρήσιμες πληροφορίες αντλήθηκαν από τα στοιχεία που δόθηκαν από τα 
Πανεπιστήμια αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του αρχικού ερευνώμενου 
πληθυσμού. Συγκεκριμένα, εξήχθησαν σημαντικές πληροφορίες τόσο για το 
προφίλ των πτυχιούχων όσο και για την επιλογή του τελικού δείγματος. 

Στον πιο κάτω Πίνακα 3.4 παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα τμήματα από 
τα οποία συγκεντρώθηκαν πληροφορίες. 

Από την επεξεργασία των στοιχείων που είναι στα αρχεία των πανεπιστη
μίων μπορούν να διεξαχθούν ορισμένες πληροφορίες για τους πτυχιούχους, 
όπως το φύλο, το μέρος των πτυχιούχων που φοιτά σε κάθε Σχολή και Τμήμα 
και οι επιδόσεις τους ανάλογα με το βαθμό που πήραν το πτυχίο και τα χρό
νια που έκαναν για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. 

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.5, παρατηρείται 
πως το μεγαλύτερο μέρος των πτυχιούχων είναι κορίτσια (82,2%) και πως η 
πλειονότητα αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (73,7%), ακολουθούν 
μετά το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (20,2%) και το Πανεπιστήμιο Κρήτης (6,2%). 
Επίσης, το 35% προέρχεται από το Φιλολογικό τμήμα, το 31,5% από το 
τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, το 30,2% από το τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδα-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4 

Πτυχιούχοι των Φιλοσοφικών Σχολών που απέκτησαν το πτυχίο τους 
το 1998 ανά τμήμα και φύλο 

Τμήματα (Ειδικεύσεις) 

Φιλολογίας 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής 

και Ψυχολογίας 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Φιλοσοφικών και Κοινωνικών 

Σπουδών 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Σύνολο 

Αριθμός πτυχιούχων ανά φύλο 

Αγόρια 

86 

73 

13 

94 

73 

21 

110 

58 

36 

16 

-

9 

9 

299 

Κορίτσια 

508 

394 

114 

477 

370 

41 

475 

266 

116 

33 

47 

47 

7.387 

Σύνολο 

594 

467 

127 

505 

443 

62 

525 

324 

152 

49 

56 

56 

7.680 

Πηγή: Στοιχεία αρχείων Πανεπιστημίων, επεξεργασία στοιχείων ΚΕΠΕ. 

γωγικής και Ψυχολογίας και ένα μικρό μέρος από το τμήμα των Φιλοσοφικών 
και Κοινωνικών Σπουδών (3,3%). Αναλυτικότερα δίνεται και η κατεύθυνση-
ειδίκευση που απέκτησαν οι πτυχιούχοι στο πλαίσιο των σπουδών τους (Πί
νακας 3.5) όπου ξεχωρίζει η κλασική Φιλολογία με το μεγαλύτερο ποσοστό 
(22,5%). Η μέση ηλικία απόκτησης του πτυχίου είναι τα 24, με τον νεότερο να 
παίρνει πτυχίο στα 21 του χρόνια και τον μεγαλύτερο στα 51. Αναφορικά με 
τις επιδόσεις των σπουδαστών, παρατηρείται πως η πλειοψηφία (71,7%) ολο
κλήρωσε τις σπουδές στα 5 χρόνια. Το 3,5% διακρίνεται με το βαθμό «Άρι
στα» στο πτυχίο, ενώ οι περισσότεροι (78,5%) με «Λίαν Καλώς». 
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Από τα ερωτηματολόγια που στάλθηκαν απογραφικά σε όλους τους πτυ
χιούχους του 1998 των πανεπιστημίων που ανταποκρίθηκαν στο αίτημα μας, 
ελήφθησαν 200 απαντημένα ερωτηματολόγια σε μια πρώτη φάση (δηλαδή το 
13%). Η συλλογή των στοιχείων συνεχίστηκε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύ
ξεων (follow up). Ήρθαμε σε τηλεφωνική επαφή με όλους τους πτυχιούχους 
(απογραφικά) για τους οποίους διαθέταμε πέραν από τη διεύθυνση και το 
τηλέφωνο, με σκοπό να αυξηθεί το ποσοστό ανταπόκρισης για να εξαχθούν 
και όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα συμπεράσματα. 

Μετά από αυτή τη διαδικασία, το τελικό δείγμα ανήλθε στους 460 πτυχι
ούχους και αντιστοιχεί σε ένα υψηλό ποσοστό του ερευνώμενου πληθυσμού 
της τάξεως του 30%. Στη συνέχεια διαμορφώθηκε μια Βάση Δεδομένων (κω
δικοποίηση και data entry) για την εισαγωγή των στοιχείων στη βάση και τον 
στατιστικό έλεγχο τους. 

Βασικό κριτήριο για την επιλογή δειγμάτων σε αντίστοιχες έρευνες πε
δίου [Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2001), CEREQ (2001a, b)] αποτελεί η 
τήρηση των αναλογιών ανά φύλο, Πανεπιστημιακή Σχολή και Ειδικότητες 
τμημάτων, μεταξύ αρχικού πληθυσμού και τελικού πληθυσμού, δηλαδή πλη
θυσμού δείγματος. 

Συγκρίνοντας τις ποσοστιαίες κατανομές του αρχικού πληθυσμού (από 
τα αρχεία των Πανεπιστημίων) με τις αντίστοιχες κατανομές του πληθυσμού 
στο τελικό δείγμα ανά φύλο, Πανεπιστημιακή Σχολή, ακόμα και τμήμα ή και 
ειδίκευση των πτυχιούχων, διαπιστώνεται ότι οι αναλογίες (Πίνακας 3.5) σύμ
φωνα με τα αναφερόμενα κριτήρια έχουν τηρηθεί σε γενικές γραμμές στον 
πληθυσμό που εξετάζουμε και οι αποκλίσεις είναι οριακές. Δηλαδή το 82,3% 
των ερωτηθέντων του δείγματος είναι κορίτσια όπως και στον αρχικό πλη
θυσμό και οι περισσότεροι πτυχιούχοι (70%) αποφοίτησαν από το Πανεπι
στήμιο Αθηνών. Ακολουθούν με τη σειρά τους το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Μια παρόμοια κατάσταση εντοπίζεται στα τμή
ματα με τις ειδικότητες-κατευθύνσεις των σπουδαστών. Η διατήρηση των 
αναλογιών του πληθυσμού στο δείγμα είναι ένα σημαντικό κριτήριο για την 
αξιοπιστία των συλλεγμένων στοιχείων μέσω των ερωτηματολογίων καθώς 
και για την αξιοπιστία των συμπερασμάτων που θα εξαχθούν στη συνέχεια. 

Επίσης, λήφθηκαν υπόψη και δύο άλλα κριτήρια που σχετίζονται με τις 
επιδόσεις των πτυχιούχων όπως είναι ο βαθμός του πτυχίου και η διάρκεια 
των σπουδών. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται το ενδεχόμενο «ομοιογέ
νειας» ή όχι του πληθυσμού. Με άλλα λόγια, οι πτυχιούχοι που απάντησαν 
στο ερωτηματολόγιο είναι οι πιο «καλοί» ή οι πιο «κακοί-μέτριοι» πτυχιούχοι; 
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Έτσι, αναλύοντας τις επιδόσεις των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών 
ανάλογα με το βαθμό του πτυχίου και τη διάρκεια των σπουδών, διαπιστώ
νεται πως η συντριπτική πλειοψηφία και στους δύο πληθυσμούς πήρε βαθμό 
«Λίαν Καλώς» και ένα μικρό μέρος (3,5%) ξεχώρισε με «Άριστα». Όσο για τη 
διάρκεια των σπουδών, διαπιστώνεται πως οι περισσότεροι ολοκλήρωσαν 
τις σπουδές μέσα σε 5 χρόνια. 

Επιπρόσθετα, για έλεγχο της αξιοπιστίας των χρησιμοποιούμενων στοι
χείων και εντοπισμό τυχόν ιδιαιτεροτήτων που οφείλονται σε δειγματολη
πτικά σφάλματα, εξετάζονται στη συνέχεια τα χαρακτηριστικά του αρχικού 
πληθυσμού που δεν απάντησε στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου (Πίνα
κας 3.5). Εδώ γίνεται ένας έλεγχος για το αν διαφοροποιούνται τα στοιχεία 
των πτυχιούχων που δεν απάντησαν στο ερωτηματολόγιο από τα στοιχεία 
του αρχικού πληθυσμού. Μήπως αυτοί που δεν απάντησαν διαφέρουν πολύ 
από αυτούς που απάντησαν, έτσι ώστε να χάνεται σημαντικό μέρος πολύτι
μης πληροφορίας και να διαστρεβλώνονται τα συμπεράσματα; 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πίνακα 3.5, ο πληθυσμός που δεν 
ανταποκρίθηκε στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν παρουσιάζει ιδι
αιτερότητες ως προς τα βασικά κριτήρια, όπως είναι το φύλο, οι Πανεπι
στημιακές Σχολές, οι Ειδικότητες-Κατευθύνσεις καθώς και οι ακαδημαϊκές 
επιδόσεις τους. 

Ειδικότερα, η μέση ηλικία απόκτησης του πτυχίου είναι τα 24, με το νεό
τερο να παίρνει πτυχίο στα 21 του χρόνια και το μεγαλύτερο στα 49. 

Δεν εντοπίστηκε κάποια διαφοροποίηση ανάμεσα στα χαρακτηριστικά των 
πτυχιούχων που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο σε σχέση με εκείνων που δεν 
απάντησαν (Πίνακας 3.5). Αναλογικά τα μεγέθη παραμένουν σταθερά, όπως το 
φύλο (το 82,5% είναι κορίτσια), η πανεπιστημιακή Σχολή και οι ειδικότητες. Το 
«προφίλ» όσων δεν απάντησαν στο ερωτηματολόγιο δεν παρουσιάζει κάποια 
ιδιαιτερότητα, με αποτέλεσμα η έλλειψη πληροφοριών να μην μειώνει την αξιο
πιστία του τελικού δείγματος που θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια. Ο πληθυ
σμός παρουσιάζει κάποια ομοιογένεια. Ήταν κάπως αναμενόμενο, δεδομένου 
ότι για να μπουν στο πανεπιστήμιο μέσω των εισακτέων εξετάσεων πρέπει να 
έχουν μια συγκεκριμένη βάση στα μαθήματα. Γενικότερα συμπεραίνουμε πως 
είναι νέοι με παρόμοια χαρακτηριστικά και ικανότητες. 

Στον Πίνακα 3.5 που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά και συγκριτικά 
οι ποσοστιαίες κατανομές αναφορικά με το φύλο, τη Σχολή, τα Τμήματα, τις 
κατευθύνσεις-ειδικεύσεις, τη διάρκεια των σπουδών και το βαθμό του πτυ
χίου και για τους τρεις πληθυσμούς. Οι τρεις πληθυσμοί είναι: 
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ο αρχικός πληθυσμός των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών που 
απέκτησε το πτυχίο το 1998 (αρχεία πανεπιστημίων)· 

ο αρχικός πληθυσμός πτυχιούχων του 1998 που δεν απάντησε στο ερω
τηματολόγιο (αρχεία πανεπιστημίων)· 

το τελικό δείγμα, που χρησιμοποιείται στην εκτενή ανάλυση. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5 

Χαρακτηριστικά αρχικού πληθυσμού των πτυχιούχων 
των Φιλοσοφικών Σχολών 

Χαρακτηριστικά πτυχιούχων 

Φιλοσοφικών Σχολών 

Φύλο 

Αγόρια 

Κορίτσια 

Σύνολο 

Φιλοσοφικές Σχολές 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Σύνολο 

Τμήματα Φιλοσοφικών Σχολών 

Τμήμα Φιλολογίας 

Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας 

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής 

και Ψυχολογίας (ΦΠΨ) 

Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών 

Σπουδών 

Σύνολο 

Αρχικός 

πληθυσμός 

(επεξεργασία 

στοιχείων από 

τα αρχεία των 

πανεπιστημίων) 

(%) 

17,8 

82,2 

100,0 

73,7 

6,2 

20,2 

100,0 

35,0 

31,5 

30,2 

3,3 

100,0 

Αρχικός πληθυσμός 

που δεν απάντησε το 

ερωτηματολόγιο 

(επεξεργασία 

στοιχείων από τα 

αρχεία των 

πανεπιστημίων) 

(%) 

17,5 

82,5 

100,0 

74,6 

7,1 

18,3 

100,0 

38,6 

30,9 

26,6 

3,9 

100,0 

Τελικό δείγμα 

(επεξεργασία 

στοιχείων που 

προέκυψαν από τα 

ερωτηματολόγια, 

460 άτομα) 

(%) 

17,6 

82,3 

100,0 

68,7 

3,7 

27,6 

100,0 

26,7 

31,3 

40,2 

1.7 

100,0 
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Μεθοδολογικό πλαίσιο και ερευνώμενος πληθυσμός 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5 (συνέχεια) 

Χαρακτηριστικά πτυχιούχων 

Φιλοσοφικών Σχολών 

Κατεύθυνση-ειδίκευση 

Φιλοσοφία 

Παιδαγωγικά 

Ψυχολογία 

Ιστορία 

Αρχαιολογία 

Παρελθόντων ετών 

Κλασική Φιλολογία 

Αρχικός 

πληθυσμός 

(επεξεργασία 

στοιχείων από 

τα αρχεία των 

πανεπιστημίων) 

(%) 

10,7 

6,8 

18,4 

13,9 

17,4 

0,3 

22,5 

Μεσαιωνική, Νεοελληνική Φιλολογία 6,6 

Γλωσσολογία 

Κοινωνιολογία 

Σύνολο 

Διάρκεια σπουδών 

4 χρόνια 

5 χρόνια 

6 με 7 χρόνια 

8 με 10 χρόνια 

Πάνω από 10 χρόνια 

Σύνολο 

Βαθμός πτυχίου 

Καλώς 

Λίαν καλώς 

Άριστα 

Σύνολο 

3,0 

0,3 

100,0 

32,7 

39,0 

18,2 

7,8 

2,2 

100,0 

18,0 

78,5 

3,5 

100,0 

Αρχικός πληθυσμός 

που δεν απάντησε το 

ερωτηματολόγιο 

(επεξεργασία 

στοιχείων από τα 

αρχεία των 

πανεπιστημίων) 

(%) 

10,2 

6,7 

16,4 

13,6 

17,4 

-

24,0 

7,8 

3,5 

0,5 

100,0 

29,7 

40,2 

19,2 

8,6 

2,3 

100,0 

19,2 

77,3 

3,5 

100,0 

Τελικό δείγμα 

(επεξεργασία 

στοιχείων που 

προέκυψαν από τα 

ερωτηματολόγια, 

460 άτομα) 

(%) 

13,6 

7,0 

21,2 

13,6 

17,7 

-
20,4 

3,5 

3,1 

-

100,0 

48,1 

33,1 

15,2 

3,5 

-

100,0 

13,3 

83,1 

3,6 

100,0 

Πηγή: Στοιχεία αρχείων Πανεπιστημίων και ερωτηματολογίων, επεξεργασία στοιχείων ΚΕΠΕ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

Στο Κεφάλαιο 4 αναλύονται στοιχεία για το φύλο, την ηλικία, την εκπαίδευση 
και το οικογενειακό περιβάλλον των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών. 

4.1. Δημογραφικό «προφίλ» 

4.1.1. Πτυχιούχοι των Φ.Σ. και φύλο 

Στην Ελλάδα, όπως και σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ, η μεγάλη πλειοψη
φία των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών αντιπροσωπεύεται από κορί
τσια, με ποσοστό 82,3%, ενώ το υπόλοιπο 17,6% είναι αγόρια. Πολλοί 
αναφέρονται στην «εκθήλυνση» ("Feminization") των συγκεκριμένων Πανεπι
στημιακών Σχολών και συνακόλουθα του επαγγέλματος αυτού, σε αντίθεση 
με άλλες Σχολές, όπως αυτές των μηχανικών, όπου το ποσοστό των κορι
τσιών δεν ξεπερνά το 30% και διαμορφώνονται στη συνέχεια ανδροκρατού
μενα επαγγέλματα. Μόνο το 31,2% των νέων και το 22% των παλαιών 
πτυχιούχων του ΕΜΠ είναι κορίτσια (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2001). 
Βέβαια, το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών έχει αυξηθεί σε σχέση με το 
παρελθόν, αλλά εξακολουθεί να είναι χαμηλό. Ανάλογη είναι η εικόνα που 
παρατηρείται και στις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, όπου το επάγγελμα του μη
χανικού αντιπροσωπεύεται κατά 80% από άνδρες, σε αντίθεση με άλλα επαγ
γέλματα όπως οι γιατροί και οι νομικοί καθώς και τα στελέχη διοίκησης 
[Chatzis (2000), Grêlon (1987, 2001), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2001), 
Héraud et al. (2003), Marry (2004), Athanassouli (2004)]. 

4.1.2. Πτυχιούχοι των Φ.Σ. ανά πανεπιστήμιο και τμήμα 

Κατά πλειοψηφία οι πτυχιούχοι αποφοίτησαν από το Εθνικό και Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (68,7%). Ακολουθεί κατόπιν το Πανεπιστήμιο 
των Ιωαννίνων με ποσοστό 27,6% και το Πανεπιστήμιο Κρήτης με 3,7%. Ανά 
τμήμα, η ποσοστιαία κατανομή των ειδικοτήτων δίνεται στο παρακάτω Διά
γραμμα 4.1. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1 

Ποσοστιαία κατανομή των πτυχιούχων των Φ.Σ. 
ανά τμήμα από όπου αποφοίτησαν 

Τμήμα 

Φιλοσοφίας, 

Παιδαγωγικής 

και 

Ψυχολογίας 

40,2% ν 
( 

Τμήμα 

Φιλοσοφικών και 

Κοινωνικών Σπουδών 

1,7% 

Ι 

\ 

Τμήμα 

Φιλολογίας 

26,7% 

. 

Κ 

Τμήμα 

β Ιστορίας 

και 

Αρχαιολογίας 

31,3% 

Πηγή™: Ανάλυση στοιχείων έρευνας πεδίου, ΚΕΠΕ. 

4.1.3. Πτυχιούχοι των Φ.Σ. και ηλικία 

Ο πληθυσμός του δείγματος που εξετάστηκε είναι σχετικά νέος, ηλικίας 
30 ετών κατά μέσο όρο. Οι πιο μικροί σε ηλικία είναι 26 ετών και οι πιο με
γάλοι 57. Σημειώνουμε ότι, ανά φύλο, ο μέσος όρος ηλικίας δεν διαφέρει 
πολύ και είναι 29,7 ετών για τα κορίτσια και 30,6 ετών για τα αγόρια. Η κα
τανομή των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών ανά ηλικία παρουσιάζεται 
στο Διάγραμμα 4.2: 

12 Όλοι οι επόμενοι πίνακες και τα διαγράμματα της μελέτης έχουν την ίδια πηγή. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2 

Ποσοστιαία κατανομή των πτυχιούχων των Φ.Σ. ανά ηλικία 

35 έως 57 ετών 26 έως 29 ετών 

4,6% 59,0% 

30 έως 34 ετών 

36,4% 

Επίσης, αναφορικά με την ηλικία, σύμφωνα με τους δείκτες του μέσου 
όρου ηλικίας, καμία ιδιαίτερη διαφοροποίηση ανά πανεπιστήμιο ή και τμή
ματα δεν εντοπίζεται (Πίνακας 4.1). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 

Μέση ηλικία των πτυχιούχων των Φ.Σ. ανά 
Πανεπιστημιακή Σχολή και Τμήμα 

Πανεπιστήμια 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Τμήματα 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

Φιλολογίας 

Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών 

Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 

Μέση ηλικία 

29,9 

29,7 

29,2 

29,5 

29,8 

29,3 

30,2 

4.1.4. Πτυχιούχοι των Φ.Σ. και οικογενειακή κατάσταση 

Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση, το 1/3 των πτυχιούχων δηλώ
νουν ότι είναι παντρεμένοι (33,6%) πέντε χρόνια μετά την αποφοίτηση τους 
(Διάγραμμα 4.3). 

46 



Δημογραφικά χαρακτηριστικά και σπουδές των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3 

Ποσοστιαία κατανομή ανά οικογενειακή κατάσταση 

Έγγαμος/η 
33,6% 

Διαζευγμένος/η 

ή σε διάσταση 

1,1% 

Άγαμος/η 

65,3% 

Η κατανομή της οικογενειακής κατάστασης σε συνδυασμό με το φύλο πα
ρουσιάζεται στο Διάγραμμα 4.4: 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.4 

Ποσοστιαία κατανομή κατά φύλο και οικογενειακή κατάσταση 

Άνδρας παντρεμένος 

3,5% 

Γυναίκα 

ελεύθερη 

52,4% 

Άνδρας ελεύθερος 

14,1% 

Γυναίκα 

παντρεμένη 

30,0% 

Ο μέσος όρος ηλικίας των παντρεμένων πτυχιούχων είναι πιο υψηλός 
(30,6 ετών) από αυτόν των ελεύθερων (29,5 ετών). Μία μικρή διαφοροποί
ηση εντοπίζεται στις μέσες ηλικίες ανά φύλο. Οι παντρεμένες γυναίκες είναι 
30,3 χρονών κατά μέσο όρο, ενώ οι παντρεμένοι άνδρες είναι λίγο πιο με
γάλοι σε ηλικία, 32,5 χρονών (Πίνακας 4.2). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2 

Μέση ηλικία ανά οικογενειακή κατάσταση και φύλο 

Οικογενειακή κατάσταση ανά φύλο Μέση ηλικία 

Άνδρας που ζει μόνος 30,1 
Γυναίκα που ζει μόνη 29,3 
Άνδρας παντρεμένος 32,5 
Γυναίκα παντρεμένη 30,3 

Επίσης, το 18% των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών έχουν αποκτή
σει τουλάχιστον ένα παιδί. Στην ηλικία των 30,3 ετών έχουν το πρώτο παιδί, 
κατά μέσο όρο (Πίνακας 4.3). Στην Ευρώπη το ποσοστό είναι πιο υψηλό, σύμ
φωνα με τα αποτελέσματα μιας αντίστοιχης έρευνας, με τίτλο «Careers after 
higher education: a European Research Survey» του ευρωπαϊκού προγράμ
ματος CHEERS13 [Murdoch et Paul (2003)]. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε πως 
το 1/3 των πτυχιούχων έχουν αποκτήσει το πρώτο τους παιδί, τέσσερα χρό
νια μετά το πτυχίο, ενώ το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 50% για τους πτυ
χιούχους των σκανδιναβικών χωρών. Πολύ πιθανόν, οι συμπεριφορές των 
ανθρώπων ανά χώρα να επηρεάζονται από την κουλτούρα ή και την οικογε
νειακή και κοινωνική πολιτική που εφαρμόζεται σε κάθε κράτος-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προκαλούν αυτές τις διαφοροποιήσεις (Erhel et 
Palier, 2005). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3 

Μέση ηλικία των πτυχιούχων ανά αριθμό παιδιών 

Αριθμός παιδιών Μέση ηλικία 

0 29,6 
1 30,3 

2 31,8 
3 40,0 

4.2. Σπουδές και πρόσθετες γνώσεις 

4.2.1. Διάρκεια σπουδών 

Η διάρκεια των σπουδών δεν ξεπερνά τα 5 χρόνια κατά μέσο όρο για την 
απόκτηση του βασικού πτυχίου και καμία διαφοροποίηση δεν διαπιστώθηκε 

13 Η έρευνα διεξάχθηκε το 1999, και το δείγμα αφορά 35.000 πτυχιούχους που απέκτησαν 
το πτυχίο το 1995. 
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ανά φύλο. Επιπρόσθετα, πολλοί πτυχιούχοι συνεχίζουν τις σπουδές κάνο
ντας κάποιο μεταπτυχιακό. 

Αναλυτικότερα, παρατηρούμε πως σχεδόν οι μισοί πτυχιούχοι των Φιλο
σοφικών Σχολών (48,1%) καταφέρνουν να τελειώσουν τις σπουδές τους κα
νονικά μέσα στα τέσσερα χρόνια. Με ένα χρόνο καθυστέρηση πήρε το πτυχίο 
του το 33,1% των ερωτηθέντων και με τρία χρόνια το 15,2%. Τέλος, όσοι έκα
ναν μέχρι και δέκα χρόνια να αποκτήσουν το πτυχίο αντιπροσωπεύουν μόνο 
το 3,5% (Πίνακας 4.4). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4 

Διάρκεια σπουδών 

Αριθμός ετών 

4 χρόνια 

5 χρόνια 

6 με 7 χρόνια 

8 με 10 χρόνια 

Σύνολο 

Ποσοστιαία κατανομή 

48,1% 

33,1% 

15,2% 

3,5% 

100,0% 

Αθροιστική κατανομή 

48,1% 

81,2% 

96,5% 

100,0% 

Στη συνέχεια, συνδυάζεται η διάρκεια των σπουδών των πτυχιούχων των 
Φιλοσοφικών Σχολών με μια σειρά παραγόντων με σκοπό να προβληθούν τα 
πιθανά αίτια της καθυστέρησης των σπουδών (Πίνακας 4.5). 

Μέσα στα τέσσερα χρόνια, μεγαλύτερο είναι το μέρος των πτυχιούχων 
που δεν εργαζόταν και πήρε το πτυχίο (54,6%, και 4 έτη κατά μέσο όρο σύμ
φωνα με το δείκτη της διαμέσου) σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό των 
πτυχιούχων που εργαζόταν, έστω και περιστασιακά (41,6% και 5 χρόνια κατά 
μέσο όρο σύμφωνα με το δείκτη της διαμέσου). 

Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το μέρος των πτυχι
ούχων που τελείωσε τις σπουδές κανονικά (44,7% και κατά μέσο όρο 5 χρό
νια έκανε για την απόκτηση του πτυχίου) είναι λίγο πιο χαμηλό σε σχέση με 
τις άλλες δύο πανεπιστημιακές σχολές που εξετάστηκαν (55,6% για το Πα
νεπιστήμιο Ιωαννίνων και 56,3% για το Πανεπιστήμιο Κρήτης). Ανά πανεπι
στημιακό τμήμα, σημαντικό είναι το μέρος των πτυχιούχων του τμήματος των 
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (57,1%) καθώς και του τμήματος Φι
λοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (52,2%) που υλοποίησε τις σπουδές 
σχετικά γρήγορα, μέσα σε 4 χρόνια κατά μέσο όρο. Επίσης, μεγαλύτερο 
είναι το μέρος των πτυχιούχων που έχουν και άλλο πτυχίο πανεπιστημιακού 
επιπέδου (51,0% έναντι 47,9%) και που τελείωσαν κανονικά τις βασικές σπου-
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δες μέσα σε 4 χρόνια κατά μέσο όρο. Τέλος, υψηλότερο είναι το μέρος των 
πτυχιούχων που έμεναν μόνοι (51,2%) κατά τη διάρκεια των σπουδών και που 
τελείωσαν μέσα στα τέσσερα χρόνια κατά μέσο όρο, σε σχέση με όσους έμε
ναν με τους γονείς (47,8%) ή με τον ή τη σύντροφο τους (46,5%). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5 

Διάρκεια των βασικών σπουδών και διάφοροι παράγοντες 

Διάρκεια των βασικών σπουδών Σύνολο Έτη 

4 χρόνια 5 χρόνια 6 με 7 8 με 10 σπουδών 

χρονιά χρονιά 
Διάμεσος 

Εργασία κατά τη διάρκεια των σπουδών 

Εργάζονταν (έστω και περιστασιακά) 

κατά τη διάρκεια των σπουδών 41,6% 

Δεν εργάζονταν κατά τη διάρκεια 

των σπουδών 54,6% 

Πανεπιστημιακές Σχολές 

Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Πανεπιστημιακά τμήματα 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

Φιλολογίας 

Φιλοσοφικών και Κοινωνικών 

Σπουδών 

Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής 

και Ψυχολογίας 

44,7% 

55,6% 

56,3% 

45,8% 

44,3% 

57,1% 

52,2% 

Α\λο πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου 

Έχουν και άλλο πτυχίο 

πανεπιστημιακού επιπέδου 51,0% 

Δεν έχουν άλλο πτυχίο 

πανεπιστημιακού επιπέδου 47,9% 

Κατοικία κατά τη διάρκεια των σπουδών 

Συγκατοικούσαν με τους γονείς 47,8% 

Έμεναν μόνοι 51,2% 

Έμεναν με τον/την σύντροφο 

τους ή/και με φίλους 46,5% 

37,2% 17,3% 4,0% 100,0% 5 

29,1% 13,2% 3,1% 100,0% 4 

36,3% 15,1% 3,9% 100,0% 5 

26,2% 15,1% 3,2% 100,0% 4 

25,0% 18,8% - 100,0% 5 

35,9% 16,2% 2,1% 100,0% 5 

27,9% 20,5% 7,4% 100,0% 5 

28,6% 14,3% - 100,0% 4 

34,6% 11,0% 2,2% 100,0% 4 

21,6% 17,6% 9,8% 100,0% 4 

34,6% 14,8% 2,8% 100,0% 5 

34,3% 14,9% 3,0% 100,0% 

26,8% 18,3% 3,7% 100,0% 

34,6% 14,5% 4,4% 100,0% 
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4.2.2. Πρόσθετες σπουδές και γνώσεις 

Ραγδαία αύξηση σημειώθηκε στα μεταπτυχιακά προγράμματα που λει
τουργούν σήμερα στην Ελλάδα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στην Ελλάδα που 
ήταν 4.500 το 1994, ανήλθαν στους 50.000 το 2003. Ο αριθμός των μετα
πτυχιακών φοιτητών γίνεται μεγαλύτερος, εάν συμπεριλάβουμε και όσους 
συνεχίζουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό (OECD, 2006). 

Αναφορικά με τις πρόσθετες σπουδές και γνώσεις των πτυχιούχων των Φι
λοσοφικών Σχολών, διαπιστώθηκε πως το 1,5% των πτυχιούχων έχει απο
κτήσει Διδακτορικό 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση του από το Πανεπιστήμιο 
και το 22,8% έχει πάρει Μάστερ (Διάγραμμα 4.5). Αν λάβουμε υπόψη μας και 
τα άτομα για τα οποία το μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη, τα πο
σοστά ανέρχονται στο 7,2% και 31% αντίστοιχα. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.5 

Πτυχιούχοι των Φ.Σ. και επίπεδο εκπαίδευσης 

Ο διαχωρισμός ανά φύλο δείχνει ότι περισσότεροι είναι οι άνδρες (39,5%) 
που συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο απ' ό,τι οι γυ
ναίκες (21,1%) (Διάγραμμα 4.6). 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.6 

Πτυχιούχοι των Φ.Σ. και επίπεδο εκπαίδευσης ανά φύλο 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

0,8% 

Άνδρες Γυναίκες 

• Διδακτορικό 

Β Μάστερ 

Ρ Πτυχίο 

4.2.3. Χώρα απόκτησης και γνωστικό αντικείμενο του μεταπτυχιακού 

Όσον αφορά τη χώρα απόκτησης του Μάστερ ή του Διδακτορικού™, πα
ρατηρούμε ότι η πλειονότητα των πτυχιούχων συνεχίζει τις σπουδές στην Ελ
λάδα για περισσότερο από τους μισούς, ενώ ακολουθεί το Ην. Βασίλειο για 
το 1/3 σχεδόν. Για τις άλλες χώρες τα ποσοστά είναι ελάχιστα (Πίνακας 4.6). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.6 

Χώρα απόκτησης μεταπτυχιακού 

Χώρα 

Ελλάδα 

Ην. Βασίλειο 

Άλλες χώρες* 

Σύνολο 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 

Μάστερ 

62,0% 

32,4% 

5,6% 

100,0% 

Διδακτορικό 

60,6% 

27,3% 

12,1% 

100,0% 

Άλλη χώρα είναι κυρίως η Γαλλία και η Γερμανία, ακολουθούν μετέπειτα οι ΗΠΑ, η Ιρλανδία και η 

Ισπανία σε ελάχιστες περιπτώσεις. 

14 Συμπεριλαμβάνονται και τα μεταπτυχιακά που είναι σε εξέλιξη. 
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Αναλυτικότερα, η διάρκεια πραγματοποίησης του μεταπτυχιακού δίνεται 
από τον ακόλουθο Πίνακα 4.7. Μόλις το 22,7% των νέων πτυχιούχων απέ
κτησαν ένα Μάστερ μέσα στα δύο χρόνια μετά το βασικό τους πτυχίο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.7 

Διάρκεια σε έτη για την απόκτηση του Μάστερ 

Έτη Ποσοστιαία κατανομή Αθροιστική κατανομή 

1 με 2 χρόνια 22,7 22,7 

3 με 4 χρόνια 27,0 49,6 

Πάνω από 5 χρόνια 22,7 72,3 

Σε εξέλιξη 27,7 100,0 

Σύνολο 100,0 

Επίσης, σημαντικό μέρος των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών συ
νεχίζει στο χώρο της ιστορίας και αρχαιολογίας (24,5% για το Μάστερ και 
33,3% για το Διδακτορικό15) (Πίνακας 4.8). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.8 
Γνωστικό αντικείμενο μεταπτυχιακού 

Αντικείμενο Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 

Μάστερ Διδακτορικό 

Κλασική φιλολογία 14,0% 27,3% 

Ιστορία - Αρχαιολογία, πολιτιστική διαχείριση, 

μουσειολογία, συντήρηση αρχαιοτήτων 

Φιλοσοφία, γλωσσολογία, γνωσιακή επιστήμη, θεολογία 

Παιδαγωγικά, διδακτική της εκπαίδευσης 

Οικονομία-διοίκηση, MME, νομικά 

Σχετικά με την ψυχολογία* και τον επαγγελματικό προσανατολισμό 

Ανθρώπινοι πόροι, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού 

Μουσικές σπουδές, ιστορία της τέχνης, θεατρολογία 

Σύνολο 100,0% 100,0% 

' Τα αντικείμενα των μεταπτυχιακών σχετικά με την ψυχολογία περιλαμβάνουν την ψυχολογία της εκ
παίδευσης ή της παιδικής ηλικίας, σχολική ψυχολογία, οικονομική και οργανωτική ψυχολογία. 

24,5% 

13,3% 

9,1% 

13,3% 

16,8% 

4,2% 

4,9% 

33,3% 

6,1% 

6,1% 

-
15,2% 

-
12,1% 

15 Περιλαμβάνονται και τ α μεταπτυχιακά που είναι σε εξέλ ιξη. 
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Σχετικά με το Μάστερ, δεύτερο αντικείμενο σε σειρά προτίμησης έρχε
ται η ψυχολογία και ο επαγγελματικός προσανατολισμός (16,8%), ακολου
θούν τα φιλολογικά (14,0%), η φιλοσοφία-γλωσσολογία (13,3%) και η 
οικονομία-διοίκηση (13,3%), ενώ τα άλλα ποσοστά είναι πιο περιορισμένα. 
Για το Διδακτορικό, μετά την ιστορία-αρχαιολογία και την κλασική φιλολο
γία επιλέγονται αντικείμενα σπουδών που σχετίζονται με την ψυχολογία 
(15,2%). 

Στο επίπεδο του Μάστερ, υψηλό είναι το μέρος των ανδρών που κατευ
θύνονται προς την ιστορία-αρχαιολογία κ.ά. (27,9%), την κλασική φιλολογία 
(23,3%) καθώς και προς αντικείμενα που σχετίζονται με την ψυχολογία και 
τον επαγγελματικό προσανατολισμό (18,6%) (Πίνακας 4.9). Όσο για τις γυ
ναίκες, πέραν από τα παραδοσιακά φιλολογικά αντικείμενα επιλογής, αξιο
σημείωτο είναι το μέρος των γυναικών που κατευθύνονται προς τα Μάστερ 
σε σχέση με την ψυχολογία-επαγγελματικό προσανατολισμό (16%) και τους 
ανθρώπινους πόρους (6%) (Πίνακας 4.9). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.9 

Γνωστικό αντικείμενο του Μάστερ ανά φύλο 

Αντικείμενο του Μάστερ 

για όσους το έχουν ήδη ή/και το ετοιμάζουν 

Κλασική φιλολογία 

Ιστορία-Αρχαιολογία, πολιτιστική διαχείριση, 

μουσειολογία, συντήρηση αρχαιοτήτων 

Φιλοσοφία, γλωσσολογία, γνωσιακή επιστήμη, 

θεολογία 

Παιδαγωγικά, διδακτική της εκπαίδευσης 

Οικονομία-διοίκηση, MME, νομικά 

Σχετικά με την ψυχολογία* και τον 

επαγγελματικό προσανατολισμό 

Ανθρώπινοι πόροι, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού 

Μουσικές σπουδές, ιστορία της τέχνης, 

θεατρολογία 

Σύνολο 

Φύλο 

Άνδρες 

23,3% 

27,9% 

11,6% 

-
11,6% 

18,6% 

-

7,0% 

100,0% 

Γυναίκες 

10,0% 

23,0% 

14,0% 

13,0% 

14,0% 

16,0% 

6,0% 

4,0% 

100,0% 

Σύνολο 

14,0% 

24,5% 

13,3% 

9,1% 

13,3% 

16,8% 

4,2% 

4,9% 

100,0% 

* Βλ. υποσημείωση Πιν. 4.8. 
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4.2.4. 'Αλλες πρόσθετες σπουδές και γνώσεις 

Υπάρχουν περιπτώσεις ατόμων που έχουν αποκτήσει και άΑΛο, δεύτερο 
πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου (Πίνακας 4.10). Το ποσοστό ανέρχεται στο 
12,8% και αφορά τα ακόλουθα αντικείμενα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.10 

Ποσοστιαία κατανομή πτυχιούχων Φ.Σ. που έχουν και άλλο πτυχίο 
πανεπιστημιακού επιπέδου 

Αντικείμενο σπουδών Ποσοστιαία κατανομή) 

Παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης, 

TEI βρεφονηπιοκόμων 16,9% 

Πτυχίο ή ΒΑ ή Licence ψυχολογίας, επαγγελματικού 

προσανατολισμού 20,3% 

Πτυχίο ή ΒΑ θεατρολογίας, ζωγραφικής, μουσικών σπουδών 18,6% 

Πτυχίο ή ΒΑ θεολογίας, ιστορίας, κλασικής φιλολογίας 10,2% 

Πτυχίο γαλλικής φιλολογίας ή άλλης 8,5% 

Πτυχίο νομικής, οικονομικών, κοινωνιολογίας, 

Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 20,3% 

ΒΑ γενικώς 5,1% 

Σύνολο 100,0% 

Όσο για τη γνώση ξένων γλωσσών, το 86,5% δήλωσε πως γνωρίζει καλά 
την αγγλική γλώσσα, το 26,3% τη γαλλική γλώσσα και το 10,7 % τη γερμα
νική, ενώ το ποσοστό ανέρχεται στο 26,7% για τη γνώση μιας άλλης ξένης 
γλώσσας (συνήθως ιταλικής ή ισπανικής). 

Επίσης, σημειώνεται πως δεν είναι λίγοι οι πτυχιούχοι των Φιλοσοφικών 
Σχολών που γνωρίζουν δύο (37,4%) ακόμα και τρεις (9,1%) ξένες γλώσσες 
(Πίνακας 4.11). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.11 

Γνώση ξένων γλωσσών 

Αριθμός ξένων γλωσσών που ξέρουν αρκετά έως πολύ καλά Ποσοστιαία κατανομή 

Δεν ξέρουν καμία ξένη γλώσσα 9,1 % 

Ξέρουν 1 ξένη γλώσσα 43,3% 

Ξέρουν 2 ξένες γλώσσες 37,4% 

Ξέρουν 3 ξένες γλώσσες 9,1% 

Ξέρουν 4 ξένες γλώσσες 1,1% 

Σύνολο 100,0% 
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Τέλος, αναφορικά με τις πρόσθετες σπουδές και γνώσεις, ένα ελάχιστο 
ποσοστό (6,9%) δηλώνει ότι δεν έχει καθόλου γνώσεις σχετικά με τους ηλε
κτρονικούς υπολογιστές, δηλαδή ούτε και τις βασικές. 

4.3. Οικογενειακό περιβάλλον 

4.3.1. Χρηματοδότηση των σπουδών 

Σημαντικό ρόλο παίζει η στήριξη της ελληνικής οικογένειας για την υλο
ποίηση των σπουδών. Όπως δηλώνει η συντριπτική πλειοψηφία (το 95%) των 
πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών, η βασική πηγή χρηματοδότησης των 
σπουδών είναι η οικογένεια. Επιπρόσθετα, το 58% δηλώνει πως έμενε με 
τους γονείς του κατά τη διάρκεια των σπουδών. Κάτι που τεκμηριώνει τη ση
μαντική συνεισφορά της οικογένειας για την υλοποίηση των σπουδών στην 
Ελλάδα. Παράλληλα με τις σπουδές τους, οι μισοί (51,2%) δήλωσαν πως ερ
γάζονταν σε διάφορες εργασίες περιστασιακά για να αντεπεξέλθουν στις οι
κονομικές τους ανάγκες. 

4.3.2. Εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων 

Διαπιστώνεται από τον παρακάτω Πίνακα 4.12 πως το ποσοστό των πα
τεράδων που έχουν τελειώσει τουλάχιστον μια ανώτερη τεχνική επαγγελμα
τική σχολή ανέρχεται στο 36,8%, ενώ για τις μητέρες το αντίστοιχο ποσοστό 
είναι 20,4% (Πίνακας 4.12). 

Σύμφωνα με τους Héraud et al. (2003), οι οποίοι υλοποίησαν μια ανάλογη 
έρευνα για τους φιλολόγους στη Γαλλία, το 60% των πτυχιούχων των αντί
στοιχων Φιλοσοφικών Σχολών έχουν γονείς οι οποίοι ανήκουν στην κατηγο
ρία των υπαλλήλων γραφείων, εργατών και μεσαίων στελεχών, γενικότερα 
μεσαίες κοινωνικές τάξεις. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέταση της σχέσης ανάμεσα στο επίπεδο εκ
παίδευσης των γονέων και στο επίπεδο σπουδών των παιδιών (Πίνακας 4.13). 
Στον πίνακα δίνεται το επίπεδο εκπαίδευσης των πτυχιούχων (πτυχίο ή/και 
Μεταπτυχιακό) ανά επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα τους και της μητέρας 
τους. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.12 

Επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων 

Επίπεδο εκπαίδευσης Επίπεδο εκπαίδευσης 
του πάτερα 

2,6% 

0,7% 

22,2% 

11,2% 

22,0% 

7,3% 

31,3% 

2,4% 

0,2% 

Επίπεδο εκπαίδευσης 
της μητέρας 

0,2% 

0,4% 

10,3% 

9,4% 

31,6% 

7,9% 

37,3% 

2,9% 

-

Έχουν μεταπτυχιακό τίτλο-Διδακτορικό 

Έχουν μεταπτυχιακό τίτλο-Μ άστε ρ 

Πτυχιούχοι ανώτατων σχολών 

Πτυχιούχοι ανώτερων τεχνικών 

επαγγελματικών σχολών 

Έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης 

Έχουν τελειώσει τη γ' τάξη μέσης 

εκπαίδευσης 

Έχουν απολυτήριο στοιχειώδους 

εκπαίδευσης (Δημοτικό) 

Έχουν ενδεικτικό μιας τουλάχιστον τάξης 

στοιχειώδους εκπαίδευσης 

Δεν πήγαν καθόλου σχολείο 

Σύνολο 100,0% 100,0% 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.13 

Επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων και των πτυχιούχων 
των Φιλοσοφικών Σχολών 

Επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων Επίπεδο σπουδών πτυχιούχων Φ.Σ. Σύνολο 

Πτυχίο Μεταπτυχιακό 
(Μάστερ ή/και 
Διδακτορικό) 

Διάρκεια 
σπουδών -
Διάμεσος 

Επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση και ανώτερες 

επαγγελματικές Σχολές 32,8% 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 30,5% 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 36,6% 

49,1% 

25,5% 

25,5% 

36,8% 

29,3% 

33,9% 

4 

5 

5 

Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 

Επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση και ανώτερες 

επαγγελματικές Σχολές 15,9% 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 39,1% 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 44,9% 

34,2% 

40,5% 

25,2% 

20,4% 

39,5% 

40,1% 

4 

5 

5 

Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 
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Παρατηρούμε πως οι μισοί πτυχιούχοι (49,1%) που συνέχισαν τις σπουδές 
κάνοντας κάποιο μεταπτυχιακό έχουν πατέρα πτυχιούχο τριτοβάθμιας εκ
παίδευσης και το 34,2% έχουν μητέρα στην αντίστοιχη περίπτωση. 

Επιπρόσθετα, τελειώνουν τις σπουδές τους χωρίς καθυστέρηση, μέσα σε 
τέσσερα χρόνια κατά μέσο όρο, όταν οι γονείς είναι πτυχιούχοι τριτοβάθ
μιας εκπαίδευσης. 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ» 
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 

ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

Το Κεφάλαιο 5 επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά της απασχόλησης 
μέσα από την ανάλυση των αντιστοιχιών και αναντιστοιχιών μεταξύ εκπαί
δευσης και απασχόλησης. Στη συνέχεια, εξετάζεται αναλυτικότερα η εργα
σιακή σχέση που επικρατεί στην αγορά εργασίας, από όπου θα προκύψουν 
και στοιχεία για την έννοια της ευελιξίας και τις διαστάσεις που λαμβάνει. 

5.1. Επαγγέλματα και αξιοποίηση των πανεπιστημιακών ικανοτήτων σε 
επαγγελματικές δεξιότητες 

5.1.1. Απασχόληση και ανεργία 

Συνολικά διαπιστώθηκε πως το 80,3% των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών 
Σχολών εργάζεται, 5 χρόνια μετά την απόκτηση του πτυχίου. Σε αυτό το πο
σοστό προστίθεται ένα 11% που δηλώνει πως παραδίνει ιδιαίτερα μαθήματα, 
προσδοκώντας και αναζητώντας μια σταθερή απασχόληση. Το 2,2% του 
ερευνώμενου πληθυσμού κάνει μεταπτυχιακό χωρίς να εργάζεται παράλ
ληλα, ενώ 5,9% δήλωσε πως δεν εργάζεται καθόλου. 

5.1.2. Επαγγέλματα 

Κατά κανόνα, ένα μεγάλο μέρος των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχο
λών απασχολείται στο χώρο της εκπαίδευσης. Δεδομένου όμως του περιο
ρισμένου αριθμού θέσεων εργασίας σε αυτό τον τομέα και του αυξανόμενου 
αριθμού πτυχιούχων, πολλά ερωτήματα τίθενται γενικότερα για την απορ
ροφητικότητα τους στην αγορά εργασίας. Είναι σαφές πως ένα μέρος των 
πτυχιούχων αναγκάζεται να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις 
της αγοράς εργασίας, να ασχοληθεί πολλές φορές με διάφορα επαγγέλματα 
περιορισμένης διάρκειας ή και να ασχοληθεί σε ένα χώρο τελείως διαφορε
τικό από αυτόν για τον οποίο είχε εκπαιδευτεί κατά τη διάρκεια των σπουδών 
του (φαινόμενο της ετεροαπασχόλησης). Σε ορισμένες περιπτώσεις, προ
κειμένου να μη μείνει άνεργο, ένα άτομο μπορεί να αναλάβει μια θέση ερ-
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γασίας για την οποία απαιτούνται λιγότερα προσόντα από όσα έχει αποκτή
σει σπουδάζοντας (φαινόμενο της υπερεκπαίδευσης) [Pochic (2001)]. 

Για τον σκοπό αυτό διαμορφώθηκε ο Πίνακας 5.1, ο οποίος μας δίνει τις 
αντιστοιχίες ή και αναντιστοιχίες (adéquation/inadéquation) μεταξύ επιπέδου 
ή και αντικειμένου σπουδών από τη μια πλευρά και ασκούμενου επαγγέλμα
τος από την άλλη. Με άλλα λόγια, εξακριβώνεται αφενός σε ποιες θέσεις ερ
γασίας οι φιλόλογοι καταφέρνουν να ενταχτούν επαγγελματικά και να 
προσαρμοσθούν και αφετέρου κατά πόσο η επαγγελματική δραστηριότητα 
σχετίζεται ή όχι με το αντικείμενο των σπουδών του πτυχιούχου. 

Για να προσδιοριστεί το ασκούμενο επάγγελμα, χρησιμοποιήθηκε η ταξι
νόμηση των επαγγελμάτων (ΣΤΕΠ-92) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
της Ελλάδος (1995), η οποία βασίζεται στη Διεθνή Τυποποιημένη Ταξινόμηση 
των Επαγγελμάτων16 [International Labour Office (1990)]. Για την ομαδοποί
ηση των επαγγελμάτων ελήφθη υπόψη η θέση στην παρούσα απασχόληση, 
η μορφή της απασχόλησης, ο τομέας επαγγελματικής δραστηριότητας, το 
είδος της επιχείρησης ή του οργανισμού καθώς και το ασφαλιστικό ταμείο 
των ερωτηθέντων [Athanassouli (2004), Αθανασούλη (2006)]. Λαμβάνοντας 
υπόψη το συνδυασμό των παραπάνω πληροφοριών διαμορφώθηκε ο Πίνα
κας 5.1. 

Σύμφωνα με τον πίνακα διακρίνονται 3 μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με 
τη σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και επαγγέλματος. Οι κατηγορίες διαμορφώ
νονται ως εξής: 

• Η αντιστοιχία μεταξύ αντικειμένου σπουδών και ασκούμενου επαγγέλματος 
χαρακτηρίζει την πρώτη επαγγελματική κατηγορία 

Στην πρώτη κατηγορία (Κατηγορία 1) εντάσσονται τα άτομα για τα οποία 
το ασκούμενο επάγγελμα αντιστοιχεί στο αντικείμενο των σπουδών, με πο
σοστό της τάξεως του 71,9%. 

Διαπιστώνεται πως σχεδόν οι μισοί (με ποσοστό 48,5%) εντάχθηκαν επαγ
γελματικά στο χώρο της εκπαίδευσης (4 πρώτες κατηγορίες του Πίνακα 5.1). 
Το παραπάνω ποσοστό ανέρχεται στο 60,5% αν συμπεριλάβουμε και αυτούς 
που ασχολούνται με ιδιαίτερα μαθήματα. 

Σε αυτή την ομαδοποίηση εντάσσονται επίσης και οι αρχαιολόγοι-ιστορι-
κοί (7,1%) καθώς και τα άτομα που ασχολούνται με τη γλωσσική επιμέλεια 
των κειμένων και οι συγγραφείς (4,3%). 

16 International Standard Classification of Occupations (ISCO-88). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 

Ποσοστιαία κατανομή επαγγελμάτων 

Επαγγέλματα πτυχιούχων Αριθμός 

περιπτώσεων 

Ποσοστιαία 

κατανομή 

(%) 

Κατηγορία 1 

Εκπαιδευτικοί 3β/μιας εκπαίδευσης 

& επιστημονικοί συνεργάτες 

Εκπαιδευτικοί 2β/μιας εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτικοί 1 β/μιας εκπαίδευσης 

& άλλοι εκπαιδευτικοί (ΙΕΚ, μουσικοί...) 

Διδακτικό προσωπικό σε φροντιστήρια 

Ιδιαίτερα μαθήματα 

Αρχαιολόγοι, ιστορικοί & ξεναγοί 

Γλωσσολόγοι & συγγραφείς 

Κατηγορία 2 

Γραμματείς & λοιποί υπάλληλοι γραφείου 

Διάφορα (π.χ. πωλητές ...) 

Κατηγορία 3 

Διοικητικά στελέχη δημοσίου τομέα 

Στελέχη επιχειρήσεων/λογιστικά & 

τεχνοοικονομικά 

Τραπεζικοί υπάλληλοι/τεχνοοικονομικά 

Στελέχη επιχειρήσεων/ επιχειρηματικές 

δραστηριότητες-διαφήμιση-marketing 

Στελέχη επιχειρήσεων/Ανθρώπινοι 

πόροι - προσωπικό 

Σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού 

Στελέχη/παρέχουν συμβουλές & υπηρεσίες προς 

τρίτους /τομέα ψυχολογίας 

Απασχόληση στην παροχή υπηρεσιών 

προστασίας & στρατιωτικοί 

Επιχειρηματίες 

304 

11 

6 

71,9% 

10 

76 

17 

102 

51 

30 

18 

42 

33 

9 

74 

14 

11 

13 

2,4% 

18,0% 

4,0% 

24,1% 

12,1% 

7,1% 

4,3% 

9,9% 

7,8% 

2,1% 

18,0% 

3,3% 

2,6% 

3,1% 

1,7% 

2,6% 

1,4% 

1,7% 

1,2% 

0,7% 

Σύνολο 423 100,0% 
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• Το φαινόμενο της υπερεκπαίδευσης χαρακτηρίζει τη δεύτερη 
επαγγελματική κατηγορία 

Στη συνέχεια εντοπίζεται ένα φαινόμενο υπερεκπαίδευσης (over-education 
or skill inflation) για το 9,9% του ερευνώμενου πληθυσμού (Κατηγορία 2). 

Υπενθυμίζεται πως η υπερεκπαίδευση χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι 
η επαγγελματική θέση που κατέχει ο πτυχιούχος αντιστοιχεί σε θέση όπου 
απαιτούνται λιγότερα προσόντα. Το 9,9% δηλώνει ότι απασχολείται με διά
φορες εργασίες τελείως εκτός του αντικειμένου των σπουδών και του επι
πέδου των σπουδών του. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την κατηγορία των 
υπαλλήλων γραφείου και των ατόμων που ασχολούνται με γραμματειακή ερ
γασία με ποσοστό 7,8%, καθώς και την κατηγορία των εργαζομένων που έχει 
διάφορες άλλες δραστηριότητες, με ποσοστό 2,1%. 

Σε αυτό το στάδιο τίθεται ένα διπλό ερώτημα. Τα ερωτήματα εστιάζονται 
αφενός στην πιθανή πίεση που μπορεί να προκαλέσει ο ερχομός πτυχιού
χων στην αγορά των μη-πτυχιούχων και αφετέρου στις νέες απαιτήσεις-εξε-
λίξεις των επαγγελμάτων όπου προσλαμβάνεται πτυχιούχος για μια θέση 
εργασίας όπου παλαιότερα κάλυπτε μη-πτυχιούχος. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι νέες απαιτήσεις δημιουργούν νέα επαγγέλ
ματα για τα οποία απαιτούνται καινούργιες και περισσότερες δεξιότητες. Χα
ρακτηριστικό είναι το επάγγελμα της γραμματέως, όπου, πέραν από τις 
τυπικές γνώσεις που χρειάζονται, επιθυμητές εμφανίζονται και οι δεξιότητες 
(skills, savoir-faire) που συνδέονται με τις ικανότητες επικοινωνίας, δημοσίων 
σχέσεων (relationnelles, d'animation et d'écoute), σύνταξης κειμένων και τις 
γλωσσικές ικανότητες που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών. 

Η έννοια της υπερεκπαίδευσης όμως είναι υποκειμενική και αντικειμενική, 
για το λόγο αυτό ερωτήθηκαν και ξεχωριστά οι πτυχιούχοι. Παρά τα προ
αναφερόμενα συμπεράσματα, ένα ποσοστό της τάξεως του 15% εκφράζει 
την άποψη πως η σημερινή του κύρια εργασία απαιτεί μικρότερη εκπαίδευση 
από αυτήν που έχει. 

Συγκεκριμένα, όταν ζητήθηκε από τους πτυχιούχους να εξακριβώσουν 
αν η σημερινή τους εργασία απαιτεί μεγαλύτερη, μικρότερη ή έχει την κα
τάλληλη εκπαίδευση, οι απαντήσεις που δόθηκαν συμπεριλαμβάνονται στο 
παρακάτω Διάγραμμα 5.1. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.1 

Άποψη των πτυχιούχων για τη σχέση μεταξύ εκπαίδευσης 
και σημερινής τους απασχόλησης 

Έχει την 
κατάλληλη " 

εκπαίδευση 
46% 

Άλλο (δεν 

σχετίζεται 

με το αντικείμενο 

των σπουδών) 

12% 

Απαιτεί 

μεγαλύτερη 

εκπαίδευση 

27% 

Γ ^ \ 

U À ! JF Απαιτεί 
__ . _ J T ^ E I ^ ^ ^ μικρότερη 

εκπαίδευση 
15% 

• Το φαινόμενο της ετεροαπασχόλησης χαρακτηρίζει την τρίτη 
επαγγελματική κατηγορία 

Η τρίτη κατηγορία {Κατηγορία 3) περιλαμβάνει ένα σημαντικό ποσοστό 
πτυχιούχων (περίπου 18%) που ετεροαπασχολείται (employment out of field) 
είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. 

Ως στελέχη επιχειρήσεων (13,1%) έχουμε άτομα που ασχολούνται: 

- στον τομέα των ανθρώπινων πόρων, του επαγγελματικού προσανατο
λισμού και ευρύτερα στο χώρο της ψυχολογίας (5,7%)-

- στον τραπεζικό και οικονομικό τομέα (5,7%)· 

- στο χώρο της επικοινωνίας και της διαφήμισης, των δημοσίων σχέσεων 
και του marketing (1,7%). 

Τα διοικητικά στελέχη του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα 
ανέρχονται στο 3,3%. 

Τέλος, ένα μικρό ποσοστό (1,2%) δηλώνει πως το σημερινό του επάγ
γελμα σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών προστασίας (στην πυροσβεστική 
και τον στρατό). 

Συμπερασματικά, στην τρίτη επαγγελματική κατηγορία δεν εντοπίστηκε 
μια οριοθετημένη και στενή σχέση ανάμεσα στο αντικείμενο των σπουδών και 
το ασκούμενο επάγγελμα. Γενικότερα όμως, το επίπεδο των σπουδών συνέ-
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βαλε θετικά στην επαγγελματική ένταξη του πτυχιούχου. Φανερή γίνεται η 
αξιοποίηση ή ακόμα μεταφορά των πανεπιστημιακών ικανοτήτων σε επαγ
γελματικές δεξιότητες. Με άλλα λόγια, η απόκτηση ενός πτυχίου τριτοβάθ
μιας εκπαίδευσης, πολύ συχνά σε συνδυασμό με ένα μεταπτυχιακό, και η 
συσσώρευση γνώσεων που τους παρείχαν κατά τη διάρκεια των σπουδών, 
βοήθησε τους πτυχιούχους ώστε να αναπτύξουν ικανότητες προσαρμογής 
στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Το πτυχίο σε αυτή την 
περίπτωση έπαιξε ένα καταλυτικό ρόλο προς τον εργοδότη, μεταφέροντας 
του ένα θετικό μήνυμα για τις δεξιότητες των πτυχιούχων που καλλιεργήθη
καν κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους [Spence (1973, 1976)]. 

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ευρήματα αντίστοιχων ερευνών του 
CEREQ17-CNRS της Γαλλίας όπου εξετάζεται η διαδρομή της επαγγελματι
κής ένταξης και η δημιουργία νέων επαγγελμάτων [Héraud et al. (2003)]. 
Διαπιστώνεται πως για ορισμένα επαγγέλματα, τα αποκαλούμενα «ανοιχτά 
επαγγέλματα» ή/και τα πιο σύγχρονα επαγγέλματα, κυρίως στον τομέα των 
ανθρώπινων πόρων, το φάσμα επιλογής του εργοδότη είναι πιο ευρύ και στη
ρίζεται στο επίπεδο των σπουδών. Οι εργοδότες αναζητούν κυρίως τις συν
τακτικές αρμοδιότητες, τις γνώσεις ξένων γλωσσών και σε ορισμένες 
περιπτώσεις τις γνώσεις στον τομέα της πληροφορικής. Τα «νέα επαγγέλ
ματα» ή «κοινωνικά επαγγέλματα» δημιουργούνται στο χώρο της επικοινω
νίας, της διαφήμισης, του marketing, στον τομέα των ανθρώπινων πόρων και 
ευρύτερα στον τομέα της υγείας για όσους έχουν μια κατεύθυνση στην ψυ
χολογία. Αναπτύσσονται καριέρες οι οποίες δεν συνδέονται άμεσα με την 
εκπαίδευση που έχουν οι πτυχιούχοι, αλλά για τις οποίες οι γνωστικές ικα
νότητες, οι συνθετικές ικανότητες, οι ικανότητες επικοινωνίας και δημιουρ
γικότητας που απέκτησαν στο πανεπιστήμιο αποτελούν ένα υπολογίσιμο 
συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας [Héraud et al. (2003)]. 

Αναφορικά με την ετεροαπασχόληση, μια σύγκριση με τους πτυχιούχους 
του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου [Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2001)] 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σε αυτή την περίπτωση λόγω του κοινού 
μεθοδολογικού πλαισίου. Είχε διαπιστωθεί πως ένας σημαντικός αριθμός μη
χανικών μετακινείται σε θέσεις που σχετίζονται με τη διοίκηση και τα οικονο
μικά, αφού πρώτα αποκτήσει πείρα σε τεχνικά θέματα κατά τα πρώτα χρόνια 
της σταδιοδρομίας του. Επιπρόσθετα, είχε τονιστεί η θετική επίδραση στο 

17 CEREQ (Centre d'Etudes et de Recherche sur les Qualifications) - Κέντρο Έρευνας για τις 
Ειδικότητες και τις Ειδικεύσεις. 
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ύψος των αποδοχών που είχε η επαγγελματική στροφή των μηχανικών στον 
τομέα της διοίκησης. Όπως απεικονίζεται στο Διάγραμμα 5.2, οι μηχανικοί που 
ασχολούνται με τη διοίκηση διακρίνονται για τις υψηλότερες αποδοχές. 

Σημειώνεται ότι, σχετικά με την έννοια της ετεροαπασχόλησης, υπάρχουν 
χώρες στις οποίες ο όρος αυτός δεν χρησιμοποιείται για τους μηχανικούς, 
όπως για παράδειγμα στην Γαλλία. Ίσως επειδή το επάγγελμα του μηχανικού 
περιλαμβάνει κατά κανόνα ένα μεγάλο φάσμα ειδικοτήτων και δεξιοτήτων 
[Benguigui et Monjardet (1984)]. Αντίθετα σε άλλες χώρες γίνεται αναφορά, 
έστω και περιορισμένη, στην ετεροαπασχόληση των μηχανικών. Στις ΗΠΑτο 
ποσοστό ετεροαπασχόλησης είναι της τάξης του 20% και μειώνεται με την 
αύξηση του επιπέδου των σπουδών. Το 83% των πτυχιούχων γενικότερα 
απασχολείται στο πλαίσιο της ειδικότητας του, το 74% των κατόχων κάποιου 
Μάστερ βρίσκεται στην ανάλογη περίπτωση καθώς και το 94% των Ph.Ds 
[National Science Foundation (1998)]. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.2 

Δηλωθέν εισόδημα το 1998 (Διάμεσος) 
των έμπειρων μηχανικών του EM Π και σχέση μεταξύ 

απασχόλησης και αντικειμένου σπουδών 

Πηγή: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2001). 
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Γενικότερα, τα ευρήματα μας για ορισμένα επαγγέλματα τεκμηριώνουν εν 
μέρει και αποτελέσματα που διεξήγαγε η έρευνα της Manpower (τέλος Ια
νουαρίου 2006) για τη ζήτηση επαγγελμάτων σε 23 χώρες, στην οποία και συμ
μετείχαν 33.000 εργοδότες. Η συγκεκριμένη μελέτη προβάλλει δέκα ειδικότητες 
για τις οποίες υπάρχει «έλλειψη ταλέντων». Μεταξύ των 10 ειδικοτήτων είναι και, 
εκτός των άλλων, οι πτυχιούχοι μηχανικοί, το διοικητικό προσωπικό, οι γραμ
ματείς διοίκησης, οι λογιστές και τα στελέχη στον τομέα του μάνατζμεντ (ανώ
τερο/ανώτατο επίπεδο). Για τις ανταγωνιστικές και περιζήτητες αυτές 
ειδικότητες οι αποδοχές είναι και γίνονται όλο και πιο δελεαστικές [Επιλογές 
για την Καριέρα, Εβδομαδιαία έκδοση για την αγορά εργασίας, 24/02/2006]. 

5.1.3. Επαγγέλματα και άλλα χαρακτηριστικά των πτυχιούχων 

Στη συντριπτική πλειοψηφία τους, τα λεγόμενα «ανοιχτά επαγγέλματα» 
εντοπίζονται στην περιφέρεια της Αττικής, όπου και εργάζεται το 60,5% των 
πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών (Πίνακας 5.2). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 

Επαγγέλματα εντός και εκτός της Περιφέρειας Αττικής 

Επαγγέλματα Περιφέρεια Εκτός Περιφέρειας 
Αττικής Αττικής 

Εκπαιδευτικοί 3β/μιας εκπαίδευσης & επιστημονικοί συνεργάτες 

Εκπαιδευτικοί 2β/μιας εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτικοί 1 β/μιας εκπαίδευσης & άλλοι εκπαιδευτικοί 

(ΙΕΚ, μουσικοί...) 

Διδακτικό προσωπικό σε φροντιστήρια 

Ιδιαίτερα μαθήματα 

Αρχαιολόγοι, ιστορικοί & ξεναγοί 

Γλωσσολόγοι & συγγραφείς 

Γραμματείς & λοιποί υπάλληλοι γραφείου 

Διοικητικά στελέχη δημοσίου τομέα 

Στελέχη επιχειρήσεων/λογιστικά & τεχνοοικονομικά 

Τραπεζικοί υπάλληλοι/τεχνοοικονομικά 

Στελέχη επιχειρήσεων/επιχειρηματικές 

δραστηριότητες-διαφήμιση-μάρκετινγκ 

Στελέχη επιχειρήσεων/Ανθρώπινοι πόροι - προσωπικό 

Σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού 

Στελέχη/παρέχουν συμβουλές & υπηρεσίες προς 

τρίτους/τομέα της ψυχολογίας 

Επιχειρηματίες 

Απασχόληση στην παροχή υπηρεσιών προστασίας & στρατιωτικοί 

Διάφορα 

Σύνολο 100,0% 100,0% 

1,2% 
10,2% 

4,1% 

29,4% 

8,2% 

5,3% 

6,1% 

7,8% 

4,9% 

4,5% 

3,7% 

2,9% 

4,5% 

2,0% 

1,2% 

0,8% 

0,8% 

2,4% 

4,3% 

31,1% 

3,1% 

18,6% 

11,8% 

10,6% 

1,9% 

8,1% 

1,2% 

-
2,5% 

-
-

0,6% 

2,5% 

0,6% 

1,9% 

1,2% 
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Η κατανομή των επαγγελμάτων ανά κατεύθυνση-ειδίκευση σε πτυχιακό 
επίπεδο δείχνει πως, στα «ανοιχτά επαγγέλματα», μεγάλο μέρος των πτυχι
ούχων των Φιλοσοφικών Σχολών είναι απόφοιτοι του τμήματος Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (ΦΠΨ) (Πίνακας 5.3). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 

Ποσοστιαία κατανομή επαγγελμάτων και τμήματα σπουδών 

Επαγγέλματα Ιστορίας 
και 

Αρχαιολογίας 

0,8% 

18,6% 

3,1% 

19,4% 

4,7% 

23,3% 

3,1% 

12,4% 

3,1% 

1,6% 

3,1% 

-

1,6% 

-

0,8% 

0,8% 

1,6% 

2,3% 

Φιλολογίας 

3,5% 

21,2% 

3,5% 

30,1% 

21,2% 

-
3,5% 

3,5% 

2,7% 

1,8% 

2,7% 

1,8% 

-

0,9% 

0,9% 

0,9% 

1,8% 

-

Φιλοσοφίας 
και 

Κοινωνικών 
Σπουδών 

25,0% 

-
25,0% 

12,5% 

-
12,5% 

12,5% 

-

-
-

-

-

-

-
-

-
12,5% 

Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής 

και 
Ψυχολογίας 

2,9% 

15,0% 

5,2% 

23,7% 

11,6% 

-
5,2% 

6,9% 

4,0% 

4,0% 

3,5% 

2,9% 

5,2% 

2,9% 

2,9% 

0,6% 

0,6% 

2,9% 

Εκπαιδευτικοί 3β/μιας εκπαίδευσης & 

επιστημονικοί συνεργάτες 

Εκπαιδευτικοί 2β/μιας εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτικοί 1 β/μιας εκπαίδευσης & 

άλλοι εκπαιδευτικοί (IEK, μουσικοί...) 

Διδακτικό προσωπικό σε φροντιστήρια 

Ιδιαίτερα μαθήματα 

Αρχαιολόγοι, ιστορικοί & ξεναγοί 

Γλωσσολόγοι & συγγραφείς 

Γραμματείς & λοιποί υπάλληλοι γραφείου 

Διοικητικά στελέχη δημοσίου τομέα 

Στελέχη επιχειρήσεων/ 

λογιστικά & τεχνοοικονομικά 

Τραπεζικοί υπάλληλοι/τεχνοοικονομικά 

Στελέχη επιχειρήσεων/επιχειρη ματικές 

δραστηριότητες-διαφήμιοη-μάρκετινγκ 

Στελέχη επιχειρήσεων/Ανθρώπινοι πόροι 

- προσωπικό 

Σύμβουλοι επαγγελματικού 

προσανατολισμού 

Στελέχη/παρέχουν συμβουλές & υπηρεσίες 

προς τρίτους/τομέα της ψυχολογίας 

Επιχειρηματίες 

Απασχόληση στην παροχή υπηρεσιών 

προστασίας & στρατιωτικοί 

Διάφορα 

Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Όταν κοιτάμε τα επαγγέλματα ανάλογα με το επίπεδο των σπουδών (πτυ
χίο και μεταπτυχιακό), παρατηρούμε πως όσοι έχουν μεταπτυχιακό σε με
γαλύτερο ποσοστό συναντώνται στα επαγγέλματα των εκπαιδευτικών στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (20,2%), στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (7,1%), 
στον τομέα της αρχαιολογίας-ιστορίας (11,1%) καθώς και στον τομέα των 
ανθρώπινων πόρων (10,1%) και του επαγγελματικού προσανατολισμού ως 
στελέχη (4,0%). Αντίθετα, το 1/3 των πτυχιούχων χωρίς μεταπτυχιακό είναι 
διδάσκοντες σε φροντιστήρια (29%) και το 14,2% απασχολείται με ιδιαίτερα 
μαθήματα (Πίνακας 5.4). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4 

Ποσοστιαία κατανομή επαγγελμάτων ανάλογα με το επίπεδο των σπουδών 

Επαγγέλματα 

Εκπαιδευτικοί 3β/μιας εκπαίδευσης 
& επιστημονικοί συνεργάτες 

Εκπαιδευτικοί 2β/μιας εκπαίδευσης 
Εκπαιδευτικοί 1 β/μιας εκπαίδευσης & 

άλλοι εκπαιδευτικοί (ΙΕΚ, μουσικοί...) 
Διδακτικό προσωπικό σε φροντιστήρια 
Ιδιαίτερα μαθήματα 
Αρχαιολόγοι, ιστορικοί & ξεναγοί 
Γλωσσολόγοι & συγγραφείς 
Γραμματείς & λοιποί υπάλληλοι γραφείου 
Διοικητικά στελέχη δημοσίου τομέα 
Στελέχη επιχειρήσεων/λογιστικά & τεχνοοικονομικά 
Τραπεζικοί υπάλληλοι/τεχνοοικονομικά 
Στελέχη επιχειρήσεων/επιχειρηματικές 

δραστηριότητες-διαφήμισης-μάρκετινγκ 
Στελέχη επιχειρήσεων/Ανθρώπινοι πόροι - προσωπικό 
Σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού 
Στελέχη/παρέχουν συμβουλές & υπηρεσίες προς 

τρίτους/τομέα της Ψυχολογίας 
Επιχειρηματίες 
Απασχόληση στην παροχή υπηρεσιών 

προστασίας & στρατιωτικοί 
Διάφορα 

Σύνολο 

Επίπεδο σπουδών 

Πτυχίο 

0,9% 

17,3% 

3,4% 

29,0% 

14,2% 

5,9% 

3,4% 

8,3% 

3,4% 

2,8% 

2,8% 

1,5% 

0,3% 

0,6% 

1,9% 

0,9% 

1,5% 

1,9% 

Μεταπτυχιακό 

(Μάστερ ή και 

Διδακτορικό) 

7,1% 

20,2% 

6,1% 

8,1% 

5,1% 

11,1% 

7,1% 

6,1% 

3,0% 

2,0% 

4,0% 

2,0% 

10,1% 

4,0% 

1,0% 

-

-
3,0% 

100,0% 100,0% 
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Η σχετική ποικιλία των επαγγελμάτων οφείλεται πολύ και στις πρόσθετες 
γνώσεις που έχουν αποκτήσει. Πολλά στελέχη (σχεδόν οι μισοί) στον τομέα της 
οικονομίας-διοίκησης, των ανθρώπινων πόρων και του επαγγελματικού προσα
νατολισμού έχουν αποκτήσει ένα Μάστερ που σχετίζεται με το επάγγελμα που 
ασκούν. Το μεταπτυχιακό σε αυτή την περίπτωση έπαιξε καθοριστικό ρόλο. 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (το 37,5%) απέ
κτησαν μεταπτυχιακό στη κλασική φιλολογία, ενώ για πολλούς εκπαιδευτικούς 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (29,2%) το μεταπτυχιακό σχετίζεται με τη φιλο-
σοφία-γλωσσολογία ή/και τη γνωσιακή επιστήμη. Οι ιστορικοί και οι αρχαιολόγοι 
συνέχισαν τις σπουδές εκβαθύνοντας τες στο ίδιο αντικείμενο (Πίνακας 5.5). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5 

Ποσοστιαία κατανομή επαγγελμάτων και αντικείμενο του Μάστερ 
που έχουν αποκτήσει 

Επαγγέλματα 

Κλασ

σική 
φιλο
λογία 

Αντικείμενο Μάστερ 
για όσους το έχουν ήδη ή/και το ετοιμάζουν 

Ιστορία- Φίλο- Παιδαγω-Οικονομία- Σχετικά Ανθρώ-
Αρχαιο- σοφία, γικά, διοίκηση, με την πινοι 
λογία, γλωσσο- διδακτική MME, Ψυχολογία* πόροι 

πολιτιστική λογία, της νομικά και τον 
διαχείριση, γνωσιακή εκπαί- επαγγελ-

μουσειο- επιστήμη, δευσης ματικό 
λογία, θεολογία προσανα-

συντήρηση τολισμό 
αρχαιοτήτων 

Σύνολο 

Μουσικές 
σπουδές, 
ιστορία 

της 
τέχνης, 
θεατρο
λογία 

Εκπαιδευτικοί 3β/μιας εκπαίδευσης 

& επιστημονικοί συνεργάτες 37,5% - 25,0% 12,5% - 25,0% 

Εκπαιδευτικοί 2β/μιας εκπαίδευσης 25,0% 16,7% 29,2% 12,5% 4,2% 4,2% 

Εκπαιδευτικοί 1 β/μιας εκπαίδευσης 

& άλλοι εκπαιδευτικοί 

8,3% 

100,0% 

100,0% 

(ΙΕΚ, μουσικοί..) 

Διδακτικό προσωπικό 

σε φροντιστήρια 

Ιδιαίτερα μαθήματα 

Αρχαιολόγοι, ιστορικοί & ξεναγοί 

Γλωσσολόγοι & συγγραφείς 

Γραμματείς & λοιποί 

υπάλληλοι γραφείου 

Διάφορα 

Στελέχη/οικονομίας διοίκησης 

(δημοσίου & ιδιωτικού τομέα) 

Στελέχη επιχειρήσεων/ 

Ανθρώπινοι πόροι, 

-

15,4% 

27,3% 

-
14,3% 

66,7% 

επαγγελματικός προσανατολισμός 

και ψυχολογία 

Σύνολο 

-
13,0% 

-

15,4% 

9,1% 

100,0% 

14,3% 

55,6% 

-

11,8% 

10,5% 

22,9% 

14,3% 

15,4% 

9,1% 

-

11,1% 

5,9% 

10,5% 

13,0% 

14,3% 

38,5% 

9,1% 

-
-

11,1% 

-

5,9% 

-
9,9% 

14,3% 

-
18,2% 

-
28,6% 

22,2% 

-

47,1% 

10,5% 

13,7% 

28,6% 

15,4% 

18,2% 

-
28,6% 

-

17,6% 

47,4% 

17,6% 

-

-
-
-
-

-
-

11,8% 

21,1% 

4,6% 

28,6% 

-
9,1% 

-
14,3% 

-
33,3% 

-

-
5,3% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

* Τα αντικείμενα των Μάστερ σχετικά με την ψυχολογία περιλαμβάνουν την ψυχολογία της εκπαίδευσης ή της παιδικής ηλικίας, σχο
λική ψυχολογία, οικονομική και οργανωτική ψυχολογία. 
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Σύμφωνα με την κατανομή των επαγγελμάτων ανά φύλο, τα μεγαλύτερα 
ποσοστά των γυναικών εμφανίζονται στα επαγγέλματα των διδασκόντων στα 
φροντιστήρια (26,4%) και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (19,0%). Στην πε
ρίπτωση των ανδρών, τα ποσοστά είναι όντως αναλογικά πιο υψηλά στη δευ
τεροβάθμια εκπαίδευση (13,3%) και στα φροντιστήρια (13,3%). Στον χώρο 
όμως της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως διδάσκοντες ή επιστημονικοί συ
νεργάτες, απορροφάται μεγαλύτερο μέρος ανδρών (8,0%) σε σύγκριση με 
το μέρος των γυναικών (1,1%) καθώς και στις επαγγελματικές δραστηριό
τητες που σχετίζονται με τα οικονομικά και τα λογιστικά, όπου απασχολείται 
το 4,0% των ανδρών και το 2,3% των γυναικών (Πίνακας 5.6). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6 

Ποσοστιαία κατανομή επαγγελμάτων ανά φύλο 

Επαγγέλματα Φύλο 

Εκπαιδευτικοί 3β/μιας εκπαίδευσης & επιστημονικοί συνεργάτες 

Εκπαιδευτικοί 2β/μιας εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτικοί 1 β/μιας εκπαίδευσης & άλλοι εκπαιδευτικοί 

(ΙΕΚ, μουσικοί..) 

Διδακτικό προσωπικό σε φροντιστήρια 

Ιδιαίτερα μαθήματα 

Αρχαιολόγοι, ιστορικοί & ξεναγοί 

Γλωσσολόγοι & συγγραφείς 

Γραμματείς & λοιποί υπάλληλοι γραφείου 

Διοικητικά στελέχη δημοσίου τομέα 

Στελέχη επιχειρήσεων/λογιστικά & τεχνοοικονομικά 

Τραπεζικοί υπάλληλοι/τεχνοοικονομικά 

Στελέχη επιχειρήσεων/επιχειρηματικές δραστηριότητες-

διαφήμιση-μάρκετινγκ 

Στελέχη επιχειρήσεων/Ανθρώπινοι πόροι - προσωπικό 

Σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού 

Στελέχη/παρέχουν συμβουλές & υπηρεσίες 

προς τρίτους/τομέα της ψυχολογίας 

Επιχειρηματίες 

Απασχόληση στην παροχή υπηρεσιών προστασίας & στρατιωτικοί 

Διάφορα 

Σύνολο 100,0% 100,0% 

Άνδρες 

8,0% 

13,3% 

4,0% 

13,3% 

12,0% 

9,3% 

2,7% 

9,3% 

1,3% 

4,0% 

2,7% 

2,7% 

2,7% 

2,7% 

1,3% 

1,3% 

5,3% 

4,0% 

Γυναίκες 

1,1% 

19,0% 

4,0% 

26,4% 

12,1% 

6,6% 

4,6% 

7,5% 

3,7% 

2,3% 

3,2% 

1,4% 

2,6% 

1,1% 

1,7% 

0,6% 

0,3% 

1,7% 
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5.2. Μορφή απασχόλησης και στοιχεία ποιοτικής ευελιξίας της αγοράς 
εργασίας 

5.2.1. Μορφή απασχόλησης και δυαδικότητα της αγοράς εργασίας 

Η ανάλυση επικεντρώνεται στα άτομα που έχουν κάποια επαγγελματική 
δραστηριότητα διακρίνοντας τα σύμφωνα με τη μορφή της απασχόλησης 
τους. Το Διάγραμμα 5.3. δίνει την κατανομή των πτυχιούχων των Φιλοσοφι
κών Σχολών ανά μορφή κύριας σημερινής απασχόλησης. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.3 

Ποσοστιαία σύνθεση των πτυχιούχων των Φ.Σ. 
ανά μορφή απασχόλησης 

Σύμφωνα με το Διάγραμμα 5.3, διαπιστώνεται πως σχεδόν οι μισοί, με 
ποσοστό 44,8%, έχουν μια μισθωτή σχέση εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, το 
13,6% είναι μισθωτοί στο Δημόσιο, το 14,8% εργάζεται με σύμβαση αορί
στου χρόνου, ενώ το 16,4% με σύμβαση ορισμένου χρόνου. 
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Σημαντικό μέρος των πτυχιούχων εργάζεται με ευέλικτο τρόπο, ως προς 
την εργασιακή σχέση που τον συνδέει με τον εργοδότη του. Πέραν από τις 
συμβάσεις εργασίας περιορισμένης διάρκειας (16,4%), λίγο περισσότερο 
από το 1/3 των πτυχιούχων, με ποσοστό της τάξεως του 34,3%, εργάζονται 
ως ωρομίσθιοι και αντιμετωπίζουν συστηματικά τα καλοκαίρια, την εποχική 
ανεργία, ενώ 12,1% απασχολείται μόνο με ιδιαίτερα μαθήματα. 

Αναφορικά με τους ελεύθερους επαγγελματίες, διακρίνονται 3 κατηγορίες 
ελεύθερων επαγγελματιών. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι εργοδότες 
με ποσοστό 1,2%, οι αυτοαπασχολούμενοι (2,6%) και οι «ελεύθεροι επαγγελ
ματίες με σύμβαση έργου σε έναν εργοδότη» ή οι ελεύθεροι συνεργάτες (5%). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια σύγκριση με τα αποτελέσματα που προ
έκυψαν από την έρευνα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (2001) για τη 
μορφή ή το είδος της απασχόλησης των αποφοίτων του. Διαπιστώνεται συγ
κρίνοντας δύο διαφορετικούς πληθυσμούς τόσο στην κατανομή τους (με
γαλύτερη εκπροσώπηση ανδρών στους μηχανικούς σε αντίθεση με τους φι
λολόγους) όσο και στο επιστημονικό τους υπόβαθρο (θετική επιστημονική 
κατεύθυνση για τους μηχανικούς και θεωρητική για τους φιλολόγους) πως 
αντιμετωπίζουν την ευελιξία της αγοράς εργασίας, κυρίως κατά τη διάρκεια 
της επαγγελματικής τους ένταξης. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του Εθνικού Μετσοβίου Πο
λυτεχνείου (2001) ως ελεύθεροι συνεργάτες εργάζεται το 27% των νέων πτυ
χιούχων του ΕΜΠ18 και το 9,5% των παλαιών19 (Διάγραμμα 5.4). Βέβαια, η 
κατανομή αυτή συνδέεται και με την κλαδική διάρθρωση της ελληνικής αγο
ράς. Συγκεκριμένα, ο κλάδος των οικοδομών-κατασκευών απορροφά σχε
δόν το 30% των μηχανικών του ΕΜΠ. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικό σε 
σχέση με τις άλλες χώρες της Ε.Ε., όπως για παράδειγμα τη Γαλλία όπου ο 
κλάδος των οικοδομών και δημοσίων έργων απασχολεί μόνο το 5% των μη
χανικών. Ειδικότερα σε αυτόν τον κλάδο, ως «οιονεί μισθωτοί20» απασχο
λούνται το 38,9% των νέων και 55,1 % των πιο έμπειρων μηχανικών του ΕΜΠ. 
Οι ειδικότητες που διακρίνονται είναι οι πολιτικοί μηχανικοί (27% των νέων 
και 37,4% των παλαιών), οι μηχανολόγοι (12% και στα δύο δείγματα) και οι 
αρχιτέκτονες (15% και 10% αντίστοιχα για τους νέους και τους παλαιούς). 

18 Το πρώτο δείγμα αναφέρεται στην επαγγελματική ένταξη των «νέων» αποφοίτων του ΕΜΠ, 
ηλικίας 30 χρονών κατά μέσο όρο. 
19 Το δεύτερο δείγμα εξετάζει την επαγγελματική κινητικότητα των «πιο έμπειρων» μηχανι
κών του ΕΜΠ, ηλικίας 40 χρονών κατά μέσο όρο. 
20 Δηλαδή ελεύθεροι επαγγελματίες με σύμβαση έργου σε έναν εργοδότη. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.4 

Ποσοστιαία σύνθεση των πτυχιούχων του Εθνικού Μετσοβίου 
Πολυτεχνείου ανά μορφή απασχόλησης 

Ελεύθερος επαγγελματίας 
σε έναν εργοδότη - οιονεί μισθωτός |~" 

Ελεύθερος επαγγελματίας χωρίς 
προσωπικό - αυτοαπασχολούμενος 

Ελεύθερος επαγγελματίας 
με προσωπικό - εργοδότης 

Μισθωτός με σύμβαση 
ορισμένου χρόνου 

Μισθωτός με σύμβαση 
αορίστου χρόνου 

Μόνιμος δημόσιος υπάλληλος 

• Παλαιοί πτυχιούχοι EM Π 

• Νέοι πτυχιούχοι ΕΜΠ 

114,1% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 

Πηγή: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2001). 

Σύμφωνα με μια άποψη21, η κατηγορία των «οιονεί μισθωτών» αποτελεί 
μια μορφή ευελιξίας, η οποία λειτουργεί καταλυτικά στην αγορά εργασίας 
προσαρμόζοντας την προσφορά και τη ζήτηση για ένα συγκεκριμένο χρο
νικό διάστημα. Αυτή η υπόθεση εργασίας τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι 
το ποσοστό των οιονεί μισθωτών μειώνεται με την πάροδο του χρόνου (από 
27% στους νέους σε 9,5% στους πιο έμπειρους). Η εμπειρία που αποκτούν 
οι νέοι τους δίνει τη δυνατότητα να ενταχθούν επαγγελματικά με σταθερό 
τρόπο πιο μακροπρόθεσμα. 

Η συγκεκριμένη μορφή απασχόλησης (ελεύθερος επαγγελματίας σε 
έναν εργοδότη ή «οιονεί-μισθωτός») τηρεί ορισμένα χαρακτηριστικά της μι-

21 Η αποτύπωση των χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας των μηχανικών του ΕΜΠ πραγ
ματοποιείται στο πλαίσιο μιας ποσοτικής και μιας ποιοτικής ανάλυσης. Η ποιοτική ανάλυση 
στηρίζεται στη συλλογή και καταγραφή πληροφοριών μέσω συνεντεύξεων σε ομάδες εμ
πειρογνωμόνων στη βάση διαμορφωμένου ερωτηματολογίου. 
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σθωτής εργασίας (εξαρτημένη εργασία) και του ελεύθερου επαγγέλματος 
(δελτίο παροχής, ασφαλιστικό ταμείο). Βασισμένη στη διπλή ταυτότητα της 
εργασιακής σχέσης, αποτελεί μια «υβριδική» μορφή απασχόλησης και χα
ρακτηρίζει μαζί με το ποσοστό των ωρομίσθιων μια ιδιαίτερη μορφή ευελι
ξίας της ελληνικής αγοράς εργασίας [Athanassouli (2003), Liagouras 
(2004)]. 

Ένα αντίστοιχο φαινόμενο έχει πάρει ιδιαίτερη έκταση στην Ιταλία, όπου 
χαρακτηρίζεται ως «παρα-υπαγωγή» και έχει προκαλέσει έντονο προβλη
ματισμό σχετικά με τη διαμόρφωση ενός νέου θεσμικού πλαισίου, το οποίο 
αναγνωρίζει δικαιώματα εξαρτημένης εργασίας στους «ελεύθερους συνερ
γάτες»22. Συγχρόνως, η τάση σε διεθνές επίπεδο να γίνει πιο ευέλικτη και πιο 
ανταγωνιστική η αγορά εργασίας έχει ως συνέπεια να εμφανίζεται οριακά η 
κατηγορία μιας υβριδικής μορφής απασχόλησης, με τον όρο «ψευδο-ανε-
ξάρτητης εργασίας» (false self-employment) και σε άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, 
ιδιαίτερα στον κλάδο των υπηρεσιών [OECD (1999, 2000), Kessler (2000)]. 
Η «ανεξάρτητη εργασία» (self-employment και free lance) αγγίζει τα στελέχη 
και ιδιαίτερα τα στελέχη στον τομέα της πληροφορικής στις περισσότερες 
χώρες της Ευρώπης [Cahiers du GDR-CADRES-CNRS (2002)]. 

Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης που εντοπίστηκαν, είτε στην περί
πτωση των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών είτε στην περίπτωση των 
Διπλωματούχων Μηχανικών του EM Π, τονίζουν τη δυαδικότητα της αγοράς 
εργασίας με την έννοια των Doeringer and Piore (1971) [Cahuc et Kramarz 
(2004)]. Προβάλλεται η διαφορά ανάμεσα στην «εσωτερική αγορά εργα
σίας», όπου η εργασιακή σχέση είναι σταθερή και διέπεται από ένα σύνολο 
νόμων και κανόνων και την «εξωτερική αγορά εργασίας» όπου η απασχόληση 
υπόκειται στις αβεβαιότητες της αγοράς εργασίας. Παραδοσιακά, ευέλικτες 
μορφές απασχόλησης είχε να αντιμετωπίσει το ανειδίκευτο ανθρώπινο δυ
ναμικό και γίνεται αναφορά στην βιβλιογραφία για «ποσοτική ευελιξία» [Ro
usseau and Libuser (1997)]. Στις μέρες μας όμως, η αποκαλούμενη «ποιοτική 
ευελιξία» περιλαμβάνει τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης ενός μέρους ει
δικευμένου ανθρώπινου δυναμικού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο23 [Atha
nassouli (2003)]. 

22 Το 10% των Ιταλών εργάζεται ως ελεύθερος συνεργάτης, σύμφωνα με την έρευνα του 
GDR-CADRES [Cahiers du GDR-CADRES (2002)]. 
23 Βλ. Στρατηγική των επιχειρήσεων και πρακτική «εξωτερικοποίησης» ορισμένων δραστη
ριοτήτων των επιχειρήσεων. 
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Γενικότερα, σε θεωρητικό επίπεδο, οι ερμηνείες του φαινομένου παρα
μένουν ελάχιστες. Σύμφωνα με τους Dupuy et Larré (1998), τα παραδο
σιακά σύνορα ανάμεσα στη μισθωτή εργασία και την επιχειρηματική 
δραστηριότητα δύσκολα οριοθετούνται, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται 
νέες κατηγορίες εργαζομένων, των οποίων το καθεστώς απασχόλησης έχει 
ένα υβριδικό χαρακτήρα, σε σχέση με τα ισχύοντα καθεστώτα. Εκδηλώνε
ται μια τάση ή μια στρατηγική μεταφοράς περισσότερης ευθύνης προς τον 
εργαζόμενο, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν από κοινού με τον εργοδότη οι 
αβεβαιότητες της αγοράς εργασίας. Η τάση αυτή προκαλεί μια διάχυση 
του κινδύνου. Παράλληλα συνδυάζεται με διάφορες οργανωτικές επιλογές 
των επιχειρήσεων, ανάλογα με τις μονάδες που έχουν αυτόν τον κίνδυνο. 
Στην περίπτωση των μηχανικών, ανάλογο φαινόμενο δεν παρουσιάζεται στη 
Γαλλία [CNISF (1997)]. Η απασχόληση τους είναι σταθερή, υψηλής ποι
ότητας και ταιριάζει με τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες. Παράδοξα 
όμως εμφανίζεται το φαινόμενο της ανάθεσης έργων από μεγάλες εται
ρείες σε πιο μικρές, ιδίως στον τομέα της πληροφορικής, οι οποίες προσ
λαμβάνουν προσωπικό με σύμβαση αορίστου χρόνου (externalization). Η 
μορφή της απασχόλησης, στις αποκαλούμενες «αγορές των πτυχιούχων», 
είναι σταθερή αλλά απαιτεί έμμεσα την κινητικότητα του ανθρώπινου δυ
ναμικού [Germe (2001), Marsden (1989)]. Με άλλα λόγια, οι εργαζόμενοι 
δεν κάνουν καριέρα σε μια ενότητα ή επιχείρηση, όπου απασχολούνται λι
γότερο από 5 χρόνια. Ο τομέας της πληροφορικής, που στηρίζεται σε αυτή 
την ιδιομορφία, παρουσιάζει μια έντονη δυναμική που εκφράζεται με τη δη
μιουργία νέων επιχειρήσεων και κατ' επέκταση νέων θέσεων εργασίας. Πα
ράλληλα, από την πλευρά του εργοδότη, επιδιώκεται με αυτόν τον τρόπο 
η αναζήτηση νέων δεξιοτήτων. Υπάρχουν ανάγκες σε υψηλά εξειδικευμένο 
και έμπειρο εργατικό δυναμικό, ηλικίας 30-40 ετών για το οποίο προσφέ
ρονται ελκυστικές συνθήκες εργασίας με υψηλές αποδοχές. Οι εργαζόμε
νοι, που κατά 70% είναι άνδρες, από την πλευρά τους ξέρουν πως πρέπει, 
για λόγους καριέρας, να αναζητήσουν απασχόληση σε άλλο φορέα. Η κι
νητικότητα του εργαζομένου αποτελεί μια στρατηγική διαχείρισης της κα
ριέρας του. Η προσαρμογή της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας, στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, πραγματοποιείται έμμεσα και με οικειοθελή 
τρόπο από τις δύο πλευρές της αγοράς εργασίας [CNISF (2001)]. Έτσι η 
επαγγελματικότητα και η ανταγωνιστικότητα των ασχολουμένων με την 
πληροφορική διαμορφώνεται εντός και εκτός της επιχείρησης. 
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5.2.2. Μορφή απασχόλησης και χαρακτηριστικά των πτυχιούχων 

• Μορφή απασχόλησης και φύλο 

Η μορφή της απασχόλησης των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών ανά 
φύλο δείχνει πως το μεγαλύτερο μέρος των γυναικών εργάζονται ως ωρομί
σθιες (38%), ενώ το μεγαλύτερο μέρος των ανδρών είναι με σύμβαση ορι
σμένης διάρκειας (25,7%) (Διάγραμμα 5.5). 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.5 

Μορφή παρούσας κύριας απασχόλησης και φύλο 

Ιδιαίτερα μαθήματα 

Ωρομίσθιος 

Ελεύθερος επαγγελματίας -
με σύμβαση έργου 

Ελεύθερος επαγγελματίας -
αυτοαπασχολούμενος 

Ελεύθερος επαγγελματίας -
εργοδότης 

Μισθωτός με σύμβαση 
ορισμένου χρόνου 

Μισθωτός με σύμβαση 
αορίστου χρόνου 

Μισθωτός - Δημόσιος υπάλληλος 
Μ 7,6% 

• Γυναίκες 

• Άνδρες 

0% 
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Μορφή απασχόλησης και επίπεδο εκπαίδευσης 

Η μορφή της απασχόλησης φαίνεται να επηρεάζεται από το επίπεδο των 
σπουδών σύμφωνα με το Διάγραμμα 5.6. Η μορφή της κύριας παρούσας 
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απασχόλησης σε συνδυασμό με το επίπεδο εκπαίδευσης δείχνει πως, όσο 
αυξάνεται το επίπεδο εκπαίδευσης (Μάστερ ή και Διδακτορικό), τόσο το 
μέρος των ωρομίσθιων (16,3%) και των ατόμων που απασχολείται με ιδιαί
τερα μαθήματα (5,1%) είναι πιο περιορισμένο, ενώ το μέρος της μισθωτής 
εργασίας είναι πιο αυξημένο (23,5% για τους συμβασιούχους αορίστου χρό
νου, 24,5% για τους συμβασιούχους ορισμένης διάρκειας και 18,4% για 
όσους είναι στο Δημόσιο). Μια παρόμοια τάση καταγράφεται και στη Γαλ
λία, όπου διαπιστώθηκε ότι το μέρος των φιλολόγων στο Δημόσιο αυξάνε
ται όσο αυξάνεται το επίπεδο των σπουδών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της έρευνας για τους πτυχιούχους των Φιλοσοφικών Σχολών [Héraud et al. 
(2003)]. Αντίστροφη εικόνα εμφανίζεται για τους πτυχιούχους χωρίς μετα
πτυχιακό, όπου οι ωρομίσθιοι αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος 
(39,8%) σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες. Αμέσως μετά ακολουθούν 
τα άτομα που παραδίνουν ιδιαίτερα μαθήματα (14,3%) και οι συμβασιούχοι 
ορισμένης διάρκειας (14,0%). 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.6 

Μορφή παρούσας κύριας απασχόλησης και επίπεδο εκπαίδευσης 

• Μεταπτυχιακό (Μάστερ 
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• Μορφή απασχόλησης και ηλικία 

Με την ηλικία, τα ποσοστά των ωρομίσθιων, των ανθρώπων που ζουν από 
ιδιαίτερα μαθήματα μειώνονται ουσιαστικά καθώς και των εργαζόμενων ορι
σμένου χρόνου. Αντίθετα, για τους μεγαλύτερους σε ηλικία, το μέρος των 
εργαζομένων στο Δημόσιο υπεραντιπροσωπεύεται και ανέρχεται στο 64,7% 
(Πίνακας 5.7). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.7 

Μορφή παρούσας κύριας απασχόλησης και ηλικία 

Μορφή παρούσας κύριας απασχόλησης 
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• Μορφή απασχόλησης και βαθμός χρησιμοποίησης της ξένης γλώσσας 

Χρησιμοποιούν περισσότερο την ξένη γλώσσα στον επαγγελματικό χώρο 
όσοι εργάζονται κυρίως με σύμβαση αορίστου και ορισμένου χρόνου, όπως 
φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 5.8). 

• Μορφή απασχόλησης και επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων 

Η μορφή της κύριας παρούσας απασχόλησης σε συνδυασμό με το επί
πεδο εκπαίδευσης των γονέων παρουσιάζεται στα διαγράμματα που ακο
λουθούν (Διαγράμματα 5.7 και 5.8). Για σημαντικό μέρος νέων πτυχιούχων 
Φιλοσοφικών Σχολών που ζουν από ιδιαίτερα μαθήματα απλά και μόνο, οι 
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γονείς έχουν επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για το 44% των πτυχιού
χων σε αυτή την περίπτωση, ο πατέρας είναι τελειόφοιτος δημοτικού και για 
το 54% η μητέρα είναι στην αντίστοιχη περίπτωση. Επίσης, αξιοσημείωτα πα
ραμένουν τα ποσοστά των πτυχιούχων που έχουν μια σταθερή εργασιακή 
σχέση (το 47% των πτυχιούχων είναι μισθωτοί με σύμβαση αορίστου χρόνου 
και το 42% είναι μισθωτοί στο Δημόσιο) και για τους οποίους ο πατέρας είναι 
πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.8 

Μορφή κύριας απασχόλησης και χρησιμοποίηση ξένης γλώσσας 

Μορφή παρούσας κύριας 
απασχόλησης 

Βαθμός χρησιμοποίησης ξένης γλώσσας Σύνολο 

Πάρα Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 
πολύ 

Μισθωτός - Δημόσιος υπάλληλος 

Μισθωτός με σύμβαση 

αορίστου χρόνου 

Μισθωτός με σύμβαση 

ορισμένου χρόνου 

Ελεύθερος επαγγελματίας -

εργοδότης 

Ελεύθερος επαγγελματίας -

αυτοαπασχολούμενος 

Ελεύθερος επαγγελματίας -

με σύμβαση έργου 

Ωρομίσθιος 

Ιδιαίτερα μαθήματα 

3,6% 14,3% 16,1% 66,1% 100,0% 

29,0% 6,5% 21,0% 17,7% 25,8% 100,0% 

13,4% 9,0% 13,4% 35,8% 28,4% 100,0% 

60,0% 40,0% 100,0% 

18,2% 18,2% 18,2% 9,1% 36,4% 100,0% 

33,3% 9,5% 14,3% 19,0% 23,8% 100,0% 

5,6% 1,4% 4,9% 12,5% 75,7% 100,0% 

6,7% 6,7% 6,7% 8,9% 71,1% 100,0% 

Σύνολο 11,9% 4,6% 10,9% 18,0% 54,5% 100,0% 

5.2.3. Μερικά στοιχεία για τη δεύτερη παράλληλη απασχόληση 

Το 38,3% έχει μια δεύτερη παράλληλη απασχόληση. Το 95,4% εργάζονται 
ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Πιο συγκεκριμένα, το 92,6% είναι αυτοαπα
σχολούμενοι και το 2,8% συμβασιούχοι έργου, ενώ οι υπόλοιποι είναι ωρο
μίσθιοι και μισθωτοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.7 

Μορφή απασχόλησης και επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα 

Επίπεδο 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

Επίπεδο 
δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 

Επίπεδο 
πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

Ιδιαίτερα μαθήματα 

Ωρομίσθιος 

Ελεύθερος επαγγελματίας -
αυτοαπασχολο ύ μένος 

Ελεύθερος επαγγελματίας -
εργοδότης 

Μισθωτός ή ελεύθερος επαγγελματίας 
με σύμβαση έργου/ορισμένου χρόνου 

Μισθωτός με σύμβαση έργου 
αορίστου χρόνου 

Μισθωτός στο Δημόσιο 

ι 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0% 10% 20% 30%40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.8 

Μορφή απασχόλησης και επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας 

• Επίπεδο 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

• Επίπεδο 
δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 

1 Επίπεδο 
πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

Ιδιαίτερα μαθήματα 

Ωρομίσθιος 

Ελεύθερος επαγγελματίας -
αυτοαπασχολούμενος 

Ελεύθερος επαγγελματίας -
εργοδότης 

Μισθωτός ή ελεύθερος επαγγελματίας 
με σύμβαση έργου/ορισμένου χρόνου 

Μισθωτός με σύμβαση έργου 
αορίστου χρόνου 

Μισθωτός στο Δημόσιο 

-τ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0% 10% 20% 30%40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

80 



Επαγγέλματα, δεξιότητες και «ποιοτική ευελιξία» της αγοράς εργασίας των πτυχιούχων των Φ.Σ. 

87,4% 

2,9% 

2,9% 

3,4% 

2,3% 

1,1% 

87,4% 

90,3% 

93,1% 

96,6% 

98,9% 

100,0% 

Αναφορικά με το είδος της εργασίας, για το 93,1%, η παράλληλη απα
σχόληση σχετίζεται με την εκπαίδευση είτε μέσω των ιδιαιτέρων μαθημάτων 
(90,3%) είτε σε φροντιστήρια (2,9%) (Πίνακας 5.9). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.9 

Ποσοστιαία κατανομή πτυχιούχων 

Δεύτερη παράλληλη απασχόληση Ποσοστιαία Αθροιστικό 
κατανομή ποσοστό 

Ιδιαίτερα μαθήματα στα φιλολογικά 

Ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών, πιάνου, πληροφορικής 

Καθηγητές φιλόλογοι σε φροντιστήρια 

Επιμέλεια κειμένων, μετάφραση, γραμματειακή εργασία 

Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, 

τομέα της υγείας & της ψυχολογίας 

Διάφορα 

Σύνολο 100,0% 

Το 72,1% των πτυχιούχων είχε αυτή την απασχόληση από το 1995-1998 
(Πίνακας 5.10). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.10 

Έτος έναρξης της παράλληλης απασχόλησης 

Έτος Ποσοστιαία κατανομή Αθροιστικό ποσοστό 

1995 2,3% 2,3% 

1996 0,6% 2,9% 

1997 1,2% 4,1% 

1998 68,0% 72,1% 

1999 14,0% 86,0% 

2000 3,5% 89,5% 

2001 3,5% 93,0% 

2002 2,3% 95,3% 

2003 4,7% 100,0% 

Σύνολο 100,0% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

Τα χαρακτηριστικά απασχόλησης σε αυτό το κεφάλαιο εστιάζονται κυ
ρίως στον τομέα (δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο ή ιδιωτικό) και στο μέγεθος 
των επιχειρήσεων ή και οργανισμών όπου εργάζονται οι πτυχιούχοι των Φι
λοσοφικών Σχολών, στο ασφαλιστικό τους ταμείο, στη γεωγραφική περιοχή, 
στον τόπο εργασίας. Επίσης, πραγματοποιείται και μια ανάλυση των εβδο
μαδιαίων ωρών απασχόλησης σε σχέση με μια σειρά παραγόντων. 

6.1. Χαρακτηριστικά επιχειρήσεων-οργανισμών όπου εργάζονται 
οι πτυχιούχοι 

6.1.1. Ιδιοκτησιακό καθεστώς επιχείρησης ή οργανισμού και 
ασφαλιστικό ταμείο 

• Ιδιοκτησιακό καθεστώς επιχείρησης ή οργανισμού 

Σχεδόν οι μισοί (47,4%) εργάζονται στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο 
τομέα. Δεν παρατηρείται κάποια διαφοροποίηση ανά φύλο, δεδομένου ότι τα 
μεγέθη παραμένουν περίπου ίδια αναλογικά (Διάγραμμα 6.1). 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.1 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς επιχείρησης ή οργανισμού 

s^^ÊËËË Γ ^ 
Ιδιωτική ^ ^ ^ \ 

ειιιχείμηυΐ| fci^^^^^^^e 
52,6% ™ 

-—- ^ Δημόσια 

^ \ υπηρεσία και 

L J ευρύτερο 

\ __-^-^ Δημόσιο 

Μ [ • 47,4% n ^ ^ 
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Χαρακτηριστικά απασχόλησης και ώρες εργασίας των πτυχιούχων των Φ.Σ. 

Όσο αυξάνεται το επίπεδο των σπουδών τόσο πιο αυξημένο είναι το πο
σοστό των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών στο δημόσιο ή ευρύτερο 
δημόσιο τομέα (Διάγραμμα 6.2). Παρόμοιες τάσεις καταγράφονται και για 
τα δύο φύλα (Πίνακας 6.1). 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.2 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης ή του οργανισμού 
και επίπεδο σπουδών 

Ιδιωτική 

επιχείρηση 

Δημόσιο και 

ευρύτερο 

Δημόσιο 

138,9% 

42,8% 

57,2% 

61,1% 

Η Μεταπτυχιακό 

D Πτυχίο 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης ή του οργανισμού 
και επίπεδο σπουδών ανά φύλο 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς 

επιχείρησης η οργανισμού 

Δημόσια υπηρεσία, ευρύτερο 
Δημόσιο (ΝΠΔΔ) 

Ιδιωτική επιχείρηση 

Σύνολο 

Πτυχίο 

48,6% 

51,4% 

100,0% 

Φύλο 

Άνδρες 

Μεταπτυχιακό 
(Μάστερ & 

Διδακτορικό) 

60,0% 

40,0% 

100,0% 

Γυναίκες 
Πτυχίο Μεταπτυχιακό 

(Μάστερ & 
Διδακτορικό) 

41,9% 

58,1% 

100,0% 

61,5% 

38,5% 

100,0% 
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• Ασφαλιστικό ταμείο 

Οι περισσότεροι πτυχιούχοι των Φιλοσοφικών Σχολών είναι ασφαλισμέ
νοι στο ΙΚΑ (60,2%), ενώ το 11,3% δεν έχει ασφαλιστικό ταμείο (Διάγραμμα 
6.3). 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.3 

Ασφαλιστικό ταμείο 

Ταμείο τραπεζικών, νομικών, 

δημοσιογράφων, ιδιωτικό ταμείο 

Άλλο (σπουδές, συζύγου...) 

TEBE 

Δημοσίου 

Δεν έχει 

ΙΚΑ 

0 

Μ 4,8% : 

• 4 * Ι 

S Ι7'4% Ι 

^ y 10.9*; 

Β 11,3* 

m ^ ^ ^ ^ ^ j 6°.2% 

1 1 1 1 1 1 1 

% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 7 r/o 

Όπως ήταν αναμενόμενο, στη συντριπτική πλειοψηφία (75,7%) οι νέοι πτυ
χιούχοι των Φιλοσοφικών Σχολών που παραδίνουν ιδιαίτερα μαθήματα δεν 
έχουν ασφαλιστικό ταμείο. 
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6.1.2. Μέγεθος επιχείρησης-οργανισμού όπου εργάζονται οι πτυχιούχοι και 
περιοχή απασχόλησης 

• Μέγεθος επιχείρησης ή οργανισμού όπου εργάζονται 

Σημαντικό μέρος πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών απασχολείται σε 
μεγάλες επιχειρήσεις-οργανισμούς (59,4%) άνω των 50 εργαζομένων. Αντί
θετα, ο αριθμός των πτυχιούχων στις πιο μικρές επιχειρήσεις είναι περιορι
σμένος στο 11,9% (Διάγραμμα 6.4). 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.4 

Ποσοστιαία κατανομή πτυχιούχων Φ.Σ. και μέγεθος επιχείρησης 
ή οργανισμού όπου εργάζονται 

59,4% 

28,7% 

11,9% 

Κάτω από 10 10 έως 50 50 εργαζόμενοι 
εργαζόμενοι εργαζόμενοι και άνω 

• Γεωγραφική περιφέρεια παρούσας κύριας απασχόλησης (NUTS II) 

Αναφορικά με την κατανομή της απασχόλησης ανά περιφέρεια, σημαν
τικό είναι το μέρος των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών που εργάζεται 
στην περιφέρεια της Αττικής, η οποία ξεχωρίζει έναντι των υπολοίπων με πο
σοστό 60,5% (Διάγραμμα 6.5). Για τις άλλες περιφέρειες τα ποσοστά δεν ξε-
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περνούν το 6%. Σημειώνουμε ότι στο δείγμα μας δεν συμπεριλαμβάνονται 
πτυχιούχοι του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτι που σί
γουρα θα επηρέαζε την κατανομή της απασχόλησης των νέων φιλολόγων 
ανά περιφέρεια. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.5 

Γεωγραφική περιφέρεια παρούσας κύριας απασχόλησης (NUTS II) 

Π. Ιονίων Νήσων 

Π. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης j 0, 

Π. Δυτικής Μακεδονίας 

Εξωτερικό Ι 1.4%: 

Π. Βορείου Αιγαίου 

Π. Στερεάς Ελλάδας 

Π. Πελοποννήσου 

Π. Νοτίου Αιγαίου 

Π. Κρήτης 

Π. Θεσσαλίας 

Π. Δυτικής Ελλάδας 

Π. Κεντρικής Μακεδονίας 

Π. Ηπείρου 

Π. Αττικής 

0% 

60,5% 
τ i 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

6.2. Ώρες εργασίας την εβδομάδα 

Σύμφωνα με την κατανομή των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας, παρατη
ρούμε πως πάνω από 40 ώρες την εβδομάδα απασχολείται το 10% των πτυ
χιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών. Αντίθετα, κάτω από 18 ώρες την 
εβδομάδα, εργάζεται το 24%. Ανάμεσα στις δύο ακραίες καταστάσεις εντο
πίζεται το 39% των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών που απασχολείται 
18 με 35 ώρες την εβδομάδα καθώς και το 28% με 36 έως 40 εβδομαδιαίες 
ώρες (Διάγραμμα 6.6). 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.6 

Ποσοστιαία κατανομή των πτυχιούχων των Φ.Σ. 
ανά ώρες εργασίας την εβδομάδα 

Επομένως, διαπιστώνεται κάποια διαφοροποίηση στις ώρες εργασίας των 
νέων φιλολόγων. Στη συνέχεια λοιπόν αναλύουμε τις εβδομαδιαίες ώρες ερ
γασίας κατά μέσο όρο των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών σε σχέση 
με μια σειρά μεταβλητών. 

6.2.1. Εβδομαδιαίες ώρες εργασίας και απασχόληση 

Η ανάλυση των μέσων ωρών εργασίας σε σχέση με τη μορφή της απα
σχόλησης μας δείχνει πως οι μισθωτοί με σύμβαση αορίστου χρόνου εργά
ζονται περισσότερο από τις άλλες κατηγορίες. Συγκεκριμένα, απασχολούνται 
κατά μέσο όρο 40 ώρες την εβδομάδα (Διάγραμμα 6.7). Αντίθετα, λιγότερες 
ώρες την εβδομάδα δηλώνουν πως εργάζονται οι ωρομίσθιοι και όσοι ασχο
λούνται με ιδιαίτερα μαθήματα. 

Τα επαγγέλματα όπου οι ώρες εργασίας την εβδομάδα, κατά μέσο όρο, 
είναι περισσότερες (38 με 40 ώρες), είναι τα αποκαλούμενα ανοιχτά επαγ
γέλματα στον τομέα της οικονομίας και της διοίκησης, των ανθρώπινων 
πόρων (Διάγραμμα 6.8). Το ίδιο συμβαίνει και με τα επαγγέλματα των αρ-
χαιολόγων-ιστορικών και γλωσσολόγων-συγγραφέων. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.7 

Εβδομαδιαίες ώρες εργασίας και μορφή απασχόλησης 

Ωρομίσθιος 

Ιδιαίτερα μαθήματα 

Μισθωτός - Δημόσιος υπάλληλος 

Ελεύθερος επαγγελματίας - αυτοαπασχολούμενος 

Μισθωτός ή ελεύθερος επαγγελματίας 
με σύμβαση έργου/ορισμένου χρόνου 

Ελεύθερος επαγγελματίας - εργοδότης 

Μισθωτός με σύμβαση αορίστου χρόνου 

IWWMHHPUI 
19 ώρες; 

21; ώρες 

URilpilHf 

ìgi—Hf 

- 1 • -

28 ώρες ; 

30 ώρες; 

35 ώρες 

J 3Î7 ώρες 

40 όρες 

-ι 1 1 1 1 1 1-
5 10 15 20 25 30 35 40 45 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.8 

Εβδομαδιαίες ώρες εργασίας και επαγγέλματα 

Εκπαιδευτικοί 2β/μιας εκπαίδευσης 

Επιχειρηματίες 

Εκπαιδευτικοί 1 β/μιας εκπαίδευσης & 
άλλοι εκπαιδευτικοί (ΙΕΚ, μουσικοί...) 

Ιδιαίτερα μαθήματα 

Διδακτικό προσωπικό σε φροντιστήρια 

Εκπαιδευτικοί 3β/μιας εκπαίδευσης & 

επιστημονικοί συνεργάτες . 

Διάφορα 

Γραμματείς & λοιποί υπάλληλοι γραφείου 

Γλωσσολόγοι & συγγραφείς 

Στελέχη επιχειρήσεων/Ανθρώπινοι πόροι, 
επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχολογία 

Αρχαιολόγοι, ιστορικοί & ξεναγοί 

Στελέχη/οικονομίας, διοικήσεως 
(δημόσιου & ιδιωτικού τομέα) 

2 17 ώρες Ι 

2 20 ώρες 

3 20 ώρες 

•-—121: ώρες 

Ι 22 ώρες 

32 ώρες 

36 

3 3a 

ίωρες 

ώρες 

] 38 ώρες 

9 J39 ύ ρες 

| 40 ώρες 

9 40 ύρες 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 
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6.2.2. Εβδομαδιαίες ώρες εργασίας και εκπαίδευση 

Ανά ειδίκευση του πτυχίου, οι ιστορικοί-αρχαιολόγοι διακρίνονται με τις 
υψηλότερες μέσες ώρες εργασίας την εβδομάδα (30 ώρες), χωρίς όμως να 
είναι και σπουδαίες οι διαφορές (Διάγραμμα 6.9). 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.9 

Εβδομαδιαίες ώρες εργασίας ανά τμήμα από όπου αποφοίτησαν 

Φιλολογία 

Φιλοσοφία και κοινωνικές σπουδές 

Φιλοσοφία, παιδαγωγική και ψυχολογία 

Ιστορία και αρχαιολογία 

24 ώρες 

2β ώρες 

28 ώρες 

30 ώρι ς 

τ -

10 
20 

"Γ" 

30 40 

Σε σχέση με τις πρόσθετες γνώσεις, όσοι πτυχιούχοι έχουν αποκτήσει κά
ποιο μεταπτυχιακό εργάζονται την εβδομάδα, κατά μέσο όρο, περισσότερο 
από τους άλλους (31 και 26 ώρες την εβδομάδα, αντίστοιχα, σύμφωνα με το 
Διάγραμμα 6.10). 

Η διαφορά στις μέσες ώρες εργασίας ανάμεσα σε όσους έχουν κάποιο 
άλλο πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου και σε όσους δεν έχουν δεν φαίνε
ται σημαντική (27 και 28 ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο αντίστοιχα, σύμ
φωνα με το Διάγραμμα 6.11). 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.10 

Εβδομαδιαίες ώρες εργασίας και επίπεδο εκπαίδευσης 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.11 

Εβδομαδιαίες ώρες εργασίας και άλλο πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου 

Δεν έχουν άλλο πτυχίο 

πανεπιστημιακού επιπέδου 

Έχουν και άλλο πτυχίο 

πανεπιστημιακού επιπέδου 

«-.- . 

27 ώρες 

28 ώρες 

26 27 28 

Όσοι γνωρίζουν αρκετά έως πολύ καλά μια ξένη γλώσσα εργάζονται πε
ρισσότερο κατά μέσο όρο από τους άλλους (34 ώρες την εβδομάδα σύμ
φωνα με το Διάγραμμα 6.12). 

Σε σχέση με την εκπαίδευση, όσοι δηλώνουν πως η εργασία τους απαιτεί 
μικρότερη εκπαίδευση από αυτή που έχουν εργάζονται κατά μέσο όρο πε
ρισσότερο (33 ώρες την εβδομάδα), καθώς και εκείνοι που ετεροαπασχο-
λούνται (30 ώρες την εβδομάδα σύμφωνα με το Διάγραμμα 6.13). 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.12 

Εβδομαδιαίες ώρες εργασίας και γνώση ξένων γλωσσών 

Καθόλου 

Λίγο 

Αρκετά έως πάρα πολύ 

—— .... 

0 

24 ρρες 

29 ώρες 

34ορες 

-ι 1 ι 
10 20 30 40 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.13 

Εβδομαδιαίες ώρες εργασίας και σχέση μεταξύ εκπαίδευσης 
και απασχόλησης 

, · ! te-
Έχει την κατάλληλη εκπαίδευση 

Απαιτεί μεγαλύτερη εκπαίδευση 

Άλλο (δεν σχετίζεται με το 
αντικείμενο των σπουδών) 

Απαιτεί μικρότερη εκπαίδευση 

26:ώρε; 

·27άρες 

30 

— — • • ' 

υρες 

33 ώρες 

_ 1 , , ! J J — 

0 5 10 15 20 25 30 35 
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6.2.3. Εβδομαδιαίες ώρες εργασίας και χαρακτηριστικά 
επιχειρήσεων/οργανισμών 

Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων ή των οργανισμών, 
όπως το μέγεθος, το καθεστώς κ.ά, παρατηρούμε τα εξής: 

• Οι εργαζόμενοι στις μεγάλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς, άνω των 50 ατό
μων, καθώς και στις μικρές, κάτω των 10, εργάζονται κατά μέσο όρο πιο 
πολύ (31 και 29 ώρες αντίστοιχα, σύμφωνα με το Διάγραμμα 6.14). 

• Στις δημόσιες επιχειρήσεις οι ώρες απασχόλησης είναι περισσότερες (36 
ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο, σύμφωνα με το Διάγραμμα 6.15). 

• Όσοι έχουν TEBE εργάζονται περισσότερο (35 ώρες την εβδομάδα), ενώ 
διαφορές στις ώρες εργασίας δεν παρατηρούνται ανάμεσα στους ασφα
λισμένους στο ΙΚΑ και στο Δημόσιο (27 ώρες κατά μέσο όρο σύμφωνα με 
το Διάγραμμα 6.16). 

• Οι πτυχιούχοι των Φιλοσοφικών Σχολών που εργάζονται στην περιφέρεια 
της Αττικής έχουν τις περισσότερες ώρες εργασίας: 29 ώρες έναντι 25 για 
τις περιφέρειες που είναι εκτός Αττικής, σύμφωνα με το Διάγραμμα 6.17. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.14 

Εβδομαδιαίες ώρες εργασίας και μέγεθος επιχείρησης/οργανισμού 

50 εργαζόμενοι και άνω 

10-50 εργαζόμενοι 

Κάτω από 10 εργαζόμενοι 

24 ώρες 

31 ώρες 

29 ώρες 

10 20 30 40 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.15 

Εβδομαδιαίες ώρες εργασίας και ιδιοκτησιακό καθεστώς 
επιχείρησης/οργανισμού 

Δημόσια υπηρεσία (ΝΠΔΔ) 

Ιδιωτική επιχείρηση 

Δημόσια επιχείρηση (ΝΠΙΔ, ευρύτερο Δημόσιο) 

( 

; ; 

25;ώρες 

2 2 9 

; ; 

ί ι 

) 10 20 

ώρ 

36 

ι 

30 

ώρες 

40 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.16 

Εβδομαδιαίες ώρες εργασίας και ασφαλιστικό ταμείο 

Άλλο (σπουδές, συζύγου...) 

Δεν έχει 

Δημοσίου 

IKA 

TEBE 

i 

20 ώρες | 

20 ώρες ! 

27 ώρες 

27 ώρες 

j 
35 ο ιρες 

10 20 30 40 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.17 

Εβδομαδιαίες ώρες εργασίας και τόπος εργασίας 

Περιφέρεια εκτός Αττικής 

Περιφέρεια Αττικής 

25 ώρες 

_ 

29 

22 24 
—Γ -

26 

ώρες 

28 30 

6.2.4. Εβδομαδιαίες ώρες εργασίας και δημογραφικά χαρακτηριστικά 

Οι γυναίκες των Φιλοσοφικών Σχολών εργάζονται κατά μέσο όρο λιγότερο 
από τους άνδρες (Διάγραμμα 6.18). Επίσης εντοπίζεται ένας μικρός διαχω
ρισμός ανάμεσα στους άνδρες ανάλογα με την οικογενειακή τους κατά
σταση. Σύμφωνα με το Διάγραμμα 6.19 παρατηρείται πως οι παντρεμένοι 
άνδρες εργάζονται κατά μέσο όρο περισσότερο (35 ώρες) από τους ανύ
παντρους (31 ώρες). 

Οι πιο μεγάλοι σε ηλικία δηλώνουν ότι εργάζονται περισσότερο κατά μέσο 
όρο, καθώς και όσοι έχουν πάνω από 7 έτη προϋπηρεσία στη συγκεκριμένη 
απασχόληση (Διαγράμματα 6.20 και 6.21). 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.18 

Εβδομαδιαίες ώρες εργασίας και φύλο 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.19 

Εβδομαδιαίες ώρες εργασίας και φύλο ανά οικογενειακή κατάσταση 

Γυναίκα που ζει μόνη 

Γυναίκα παντρεμένη 

Άνδρας που ζει μόνος 

Άνδρας παντρεμένος 

_— 

-, r-

Λ 1-

27 ώρες: 

27 ώρες; 

31;ώρες 

35 ά ρες 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.20 

Εβδομαδιαίες ώρες εργασίας και ηλικία 

35 - 57 χρονών 

30 - 34 χρονών 

26 - 29 χρονών 

28 ώρες 

29 ώρες 

, J , , 

25 26 27 28 29 30 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.21 

Εβδομαδιαίες ώρες εργασίας και έτη προϋπηρεσίας 

Πάνω από 10 έτη στη σημερινή απασχόληση 

7-9 έτη στη σημερινή απασχόληση 

4-6 έτη στη σημερινή απασχόληση 

Κάτω από 3 έτη στη σημερινή απασχόληση 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

Στο Κεφάλαιο 7 εξετάζονται οι μηχανισμοί ένταξης στην αγορά εργασίας 
των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών διαχωρίζοντας τους σε τυπικούς 
και άτυπους, καθώς και το διάστημα που μεσολαβεί από την απόκτηση του 
πτυχίου μέχρι να βρουν εργασία (πρώτη και σημερινή εργασία). Επιπρό
σθετα, αναλύεται και η επαγγελματική διαδρομή ή κινητικότητα από την αρ
χική στη σημερινή εργασία αναφορικά με τη μορφή της απασχόλησης και το 
επάγγελμα. 

7.1. Τρόπος ανεύρεσης εργασίας 

7.1.1. Διάκριση μεταξύ τυπικών και άτυπων μέσων ανεύρεσης εργασίας 

Οι τρόποι ένταξης στην αγορά εργασίας, με βάση τους Degenne, Four-
nier, Marry et Mounier (1991), διαχωρίζονται σε τυπικούς και άτυπους με κρι
τήριο το ρόλο που διαδραματίζουν οι κοινωνικές σχέσεις στην αγορά 
εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, οι τυπικοί τρόποι ένταξης περιλαμβάνουν τις 
αγγελίες στον Τύπο και σε διάφορα άλλα έντυπα. Οι άτυποι τρόποι ένταξης 
αναφέρονται στις κοινωνικο-επαγγελματικές γνωριμίες (π.χ. συστάσεις κα
θηγητών, προηγούμενων εργοδοτών ή συναδέλφων) και στις οικογενειακές 
γνωριμίες. 

Αν εξαιρέσουμε τα άτομα που δεν εργάζονται, που σπουδάζουν, που πα
ραδίνουν ιδιαίτερα μαθήματα, που βρήκαν εργασία με βάση την επετηρίδα, 
είναι φαντάροι, δεν απάντησαν στην ερώτηση ή κάτι άλλο, έχουμε τον ακό
λουθο Πίνακα 7.1. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1 
Τρόπος ανεύρεσης της σημερινής και της πρώτης εργασίας 

Τρόπος Ποσοστιαία κατανομή 

σημερινής εργασίας (%) 

39% 

8,5% 

20,0% 

3,4% 

1,4% 

2,8% 

2,3% 

0,8% 

61% 

13,5% 

2,0% 

2,3% 

7,3% 

15,5% 

14,6% 

5,6% 

Ποσοστιαία καιανομή 

πρώτης εργασίας (%) 

54% 

13,2 

27,8 

4,2 

0,9 

4,2 

0,5 

2,8 

46% 

14,6 

0,5 

8,5 

2,8 

1,9 

16,5 

1,4 

Άτυποι τρόποι ένταξης: 

Η οικογένεια 

Κάποιος φίλος ή φίλη 

Οι καθηγητές 

Το πανεπιστήμιο 

Επαγγελματικές γνωριμίες 

Ο διευθυντής του φορέα 

Κάποιος που εργάζεται στο φορέα 

Τυπικοί τρόποι ένταξης: 

Αγγελίες στον Τύπο 

Διαδίκτυο (Internet) 

ΟΑΕΔ 

Απάντησε σε κάποια προκήρυξη 

Συμμετείχε σε διαγωνισμό 

Απευθυνόμενος άμεσα 

στον εργοδότη 

Αίτηση, πρόταση 

Σύνολο 100,0% 100,0% 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά με τα τυπικά και άτυπα μέσα 
ανεύρεσης σημερινής εργασίας, διαπιστώνουμε τα εξής: 

- Μέσω των άτυπων τρόπων ένταξης βρήκε εργασία το 39% του ερευνού
μενου πληθυσμού από το οποίο μόλις 8,5% χρησιμοποίησε τις οικογε
νειακές γνωριμίες και μόνο 20,0% τις φιλικές. 

- Μέσω των τυπικών τρόπων ένταξης δήλωσε πως βρήκε εργασία το 61% 
των πτυχιούχων, δηλαδή πάνω από τους μισούς. 

Για την ανεύρεση της πρώτης εργασίας των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών 
Σχολών, το μέρος των άτυπων τρόπων ένταξης είναι πιο σημαντικό και απο
τελεί το 54%, όπου η οικογένεια (13,2%) και οι φίλοι (27,8%) αντιπροσω-
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πεύουν το 41%. Επίσης, μέσω του ΟΑΕΔ το 8,5% των πτυχιούχων των Φιλο
σοφικών Σχολών βρήκε την πρώτη του δουλειά. 

7.1.2. Τρόπος ανεύρεσης εργασίας ανά φύλο και τόπο εργασίας 

Όταν διαχωρίζονται οι τρόποι αναζήτησης εργασίας ανά φύλο, παρατη
ρείται πως οι γυναίκες χρησιμοποιούν λίγο περισσότερο από τους άνδρες 
τους άτυπους τρόπους ένταξης. Το σύνολο των άτυπων μέσων ανεύρεσης 
εργασίας για τις γυναίκες ανέρχεται στο 40%, ενώ για τους άνδρες αποτε
λεί το 34% (Διάγραμμα 7.1). 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.1 

Τρόπος ανεύρεσης σημερινής εργασίας 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0 

34% 

65% 

60% 

40% 

ι 

Άνδρες Γυναίκες 

• Άτυποι τρόποι 
ένταξης 

Ο Τυπικοί τρόποι 
ένταξης 

Αναλυτικότερα, οι οικογενειακές γνωριμίες αποτελούν έναν τρόπο έντα
ξης στην αγορά εργασίας για το 9,8% των γυναικών, ενώ για τους άνδρες για 
το 1,7%. Όσο για τους τυπικούς τρόπους ένταξης, το 22,2% των γυναικών 
απευθύνεται άμεσα στον εργοδότη για να βρει δουλειά και αντίστοιχα μόνο 
το 10,3% των ανδρών. Οι άνδρες χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο ποσοστό 
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τις αγγελίες στον Τύπο (22,4% των ανδρών έναντι 11,8% των γυναικών). Στον 
Πίνακα 7.2 που ακολουθεί καταγράφεται συγκεκριμένα η ποσοστιαία κατα
νομή των τρόπων εύρεσης εργασίας για τα δύο φύλα. 

Στην περιφέρεια της Αττικής, μεγαλύτερο μέρος (το 44%) πτυχιούχων των 
Φιλοσοφικών Σχολών βρήκε απασχόληση χρησιμοποιώντας τις επαγγελμα
τικές ή/και οικογενειακές του γνωριμίες από ό,τι στις περιφέρειες που είναι 
εκτός Αττικής (32%) (Διάγραμμα 7.2). 

Σύμφωνα με το κριτήριο του τόπου εργασίας, το οποίο διακρίνει τις πε
ριφέρειες εντός και εκτός Αττικής, αναλύονται οι τρόποι ένταξης στην αγορά 
εργασίας (Πίνακας 7.3). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2 

Τρόπος ανεύρεσης σημερινής εργασίας ανά φύλο 

Τρόπος 

Άτυποι τρόποι ένταξης: 

Η οικογένεια 

Κάποιος φίλος ή φίλη 

Το Πανεπιστήμιο, οι καθηγητές 

Επαγγελματικές γνωριμίες 

Κάποιος που εργάζεται στο φορέα (ή Διευθυντής) 

Τυπικοί τρόποι ένταξης: 

Αγγελίες στον Τύπο 

Διαδίκτυο (Internet) 

ΟΑΕΔ 

Απάντησε σε κάποια προκήρυξη 

Συμμετείχε σε διαγωνισμό 

Απευθυνόμενος άμεσα στον εργοδότη, 

Αίτηση, Πρόταση 

Σύνολο 

Φύλο 

Άνδρες 

34% 

1,7% 

22,4% 

6,9% 

-

3,4% 

65% 

22,4% 

3,4% 

-

12,1% 

17,2% 

10,3% 

100,0% 

Γυναίκες 

40% 

9,8% 

19,5% 

4,4% 

3,4% 

3,0% 

60% 

11,8% 

1,7% 

2,7% 

6,4% 

15,2% 

22,2% 

100,0% 

< 
100 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.2 

Τρόπος ανεύρεσης σημερινής εργασίας και τόπος απασχόλησης 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Περιφέρεια 
Αττικής 

68% 

44% 

56% 

1 ι 

32% 

Περιφέρεια 
εκτός Αττικής 

D Άτυποι τρόποι 
ένταξης 

Β Τυπικοί τρόποι 
ένταξης 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3 

Τρόπος ανεύρεσης σημερινής εργασίας και τόπος απασχόλησης 

Τρόπος Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια εκτός Αττικής 

Άτυποι τρόποι ένταξης: 

Η οικογένεια 

Κάποιος φίλος ή φίλη 

Το πανεπιστήμιο, οι καθηγητές 

Επαγγελματικές γνωριμίες 

Κάποιος που εργάζεται στο φορέα (ή Διευθυντής) 

Τυπικοί τρόποι ένταξης: 

Αγγελίες στον Τύπο 

Διαδίκτυο (Internet) 

ΟΑΕΔ 

Απάντησε σε κάποια προκήρυξη 

Συμμετείχε σε διαγωνισμό 

Απευθυνόμενος άμεσα στον εργοδότη, 

Αίτηση, Πρόταση 

Σύνολο 

44% 

8,9% 

23,8% 

4,7% 

3,7% 

2,8% 

56% 

16,4% 

2,8% 

2,3% 

3,3% 

10,3% 

32% 

7,9% 

14,4% 

4,3% 

1,4% 

3,6% 

68% 

9,4% 

0,7% 

2,2% 

13,7% 

23,0% 

21,0% 

100,0% 

19,4% 

100,0% 
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7.1.3. Τρόπος ανεύρεσης εργασίας και εκπαίδευση 

Μελετώντας τους τρόπους ανεύρεσης εργασίας σε σχέση με το επίπεδο 
εκπαίδευσης, διαπιστώνεται πως όσο αυξάνεται το επίπεδο εκπαίδευσης (Μά-
στερ ή/και Διδακτορικό), τόσο το μέρος των τυπικών μέσων για την ανεύρεση 
εργασίας αυξάνεται. Όπως προκύπτει στο παρακάτω Διάγραμμα 7.3, το 71% 
των πτυχιούχων με μεταπτυχιακό βρίσκει εργασία χρησιμοποιώντας τους τυ
πικούς τρόπους ένταξης, ενώ το ποσοστό μειώνεται στο 58% για τους πτυχι
ούχους των Φιλοσοφικών Σχολών χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.3 

Τρόπος ανεύρεσης σημερινής εργασίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

71% 

58% 

42% 

29% 

Πτυχίο Μεταπτυχιακό 

Π Άτυποι τρόποι 
ένταξης 

Η Τυπικοί τρόποι 
ένταξης 

Η ίδια τάση καταγράφεται και για τα δύο φύλα. Το 72% των ανδρών και το 
70% των γυναικών με μεταπτυχιακό χρησιμοποίησαν τα τυπικά μέσα για να 
βρουν απασχόληση, ενώ τα ανάλογα ποσοστά μειώνονται στο 61% και στο 
57% για όσους και όσες δεν έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Ο Πίνακας 
7.4 που ακολουθεί δίνει αναλυτικότερα τις ποσοστιαίες κατανομές. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4 

Τρόπος ανεύρεσης σημερινής εργασίας ανά φύλο 
και επίπεδο εκπαίδευσης 

Τρόπος 

Άτυποι τρόποι ένταξης: 

Η οικογένεια 

Κάποιος φίλος ή φίλη 

Το πανεπιστήμιο, οι καθηγητές 

Επαγγελματικές γνωριμίες 

Κάποιος που εργάζεται 

στο φορέα (ή Διευθυντής) 

Τυπικοί τρόποι ένταξης: 

Αγγελίες στον Τύπο 

Διαδίκτυο (Internet) 

ΟΑΕΔ 

Απάντησε σε κάποια προκήρυξη 

Συμμετείχε σε διαγωνισμό 

Απευθυνόμενος άμεσα 

στον εργοδότη, 

Αίτηση, Πρόταση 

Σύνολο 

Πτυχίο 

39% 

3,0% 

27,3% 

9,1% 

-

-

61% 

21,2% 

-
-

6,1% 

24,2% 

9,1% 

100,0% 

Άνδρες 

Μεταπτυχιακό 

(Μάστερ ή/και 

Διδακτορικό) 

28% 

-
16,0% 

4,0% 

-

8,0% 

72% 

24,0% 

8,0% 

-
20,0% 

8,0% 

12,0% 

100,0% 

Γυναίκες 

Πτυχίο 

43% 

10,3% 

23,6% 

3,9% 

2,6% 

2,6% 

57% 

9,9% 

0,9% 

3,4% 

6,0% 

13,3% 

23,6% 

100,0% 

Μεταπτυχιακό 

(Μάστερ ή/και 

Διδακτορικό) 

30% 

7,8% 

4,7% 

6,3% 

6,3% 

4,7% 

70% 

18,8% 

4,7% 

7,8% 

21,9% 

17,2% 

100,0% 

Ο διαχωρισμός μεταξύ τυπικών και άτυπων τρόπων ένταξης στην αγορά 
εργασίας δεν δείχνει σημαντικές διαφορές ανά Πανεπιστημιακή Σχολή. Για τα 
τρία πανεπιστήμια που μελετήθηκαν οι τυπικοί τρόποι ένταξης κυμαίνονται 
μεταξύ 58 και 63%, σύμφωνα με το Διάγραμμα 7.4. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.4 

Τρόπος ανεύρεσης σημερινής εργασίας και Πανεπιστημιακές Σχολές 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% -

20% _ 

10% -

0% 

60% 
63% 

40% 
.37%. 

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 

Αθηνών 

Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων 

58% 

42% 

Πανεπιστήμιο 
Κρήτης 

Π Άτυποι τρόποι ένταξης 

| Τυπικοί τρόποι ένταξης 

Στον Πίνακα 7.5 που ακολουθεί καταγράφονται αναλυτικότερα οι τρόποι 
ένταξης στην αγορά εργασία ανάλογα με το πανεπιστήμιο από όπου απο
φοίτησαν οι πτυχιούχοι των Φιλοσοφικών Σχολών. 

Ανάλογο με το συμπέρασμα που προκύπτει για τις πανεπιστημιακές σχο
λές είναι και το συμπέρασμα που μπορεί να βγάλει κανείς και για τις είδί-
κεύσεις των τμημάτων των Πανεπιστημίων. Για τις τέσσερις κατευθύνσεις το 
σύνολο των τυπικών τρόπων ένταξης στην αγορά εργασίας κυμαίνεται με
ταξύ 60 και 67% (Διάγραμμα 7.5). 

Ο παρακάτω Πίνακας 7.6 δίνει την ποσοστιαία κατανομή των τρόπων εύ
ρεσης εργασίας ανάλογα με τα πανεπιστημιακά τμήματα από όπου και απο
φοίτησαν οι πτυχιούχοι των Φιλοσοφικών Σχολών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.5 

Τρόπος ανεύρεσης σημερινής εργασίας και Πανεπιστημιακές Σχολές 

Τρόπος 

Άτυποι τρόποι ένταξης: 

Η οικογένεια 

Κάποιος φίλος ή φίλη 

Το πανεπιστήμιο, οι καθηγητές 

Επαγγελματικές γνωριμίες 

Κάποιος που εργάζεται στο 

φορέα (ή Διευθυντής) 

Τυπικοί τρόποι ένταξης: 

Αγγελίες στον Τύπο 

Διαδίκτυο (Internet) 

ΟΑΕΔ 

Απάντησε σε κάποια προκήρυξη 

Συμμετείχε σε διαγωνισμό 

Απευθυνόμενος άμεσα στον εργοδότη, 

Αίτηση, Πρόταση 

Σύνολο 

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 

40% 

6,2% 

20,7% 

5,8% 

4,1% 

3,3% 

60% 

13,2% 

2,1% 

2,9% 

5,0% 

16,9% 

19,8% 

100,0% 

Πανεπιστήμια 

Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων 

37% 

12,9% 

18,8% 

2,0% 

-

3,0% 

63% 

14,9% 

2,0% 

1,0% 

12,9% 

10,9% 

21,8% 

100,0% 

Πανεπιστήμιο 
Κρήτης 

42% 

16,7% 

16,7% 

8,3% 

-

-

58% 

8,3% 

-
-

8,3% 

25,0% 

16,7% 

100,0% 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.5 

Τρόπος ανεύρεσης σημερινής εργασίας και Πανεπιστημιακά Τμήματα 

80% -ι 

70% -

60% -

50% -

40% -

30% -

20% -

10% -

0% -

J379Î. 

40% 

60% 5 9 ο / ο 

41°Χ 

33% 

ι 

Ά7ΡΛ 

ι 

63% 

D Άτυποι τρόποι 
ένταξης 

1 Τυπικοί τρόποι 
ένταξης 

Ιστορία και Φιλολογία Φιλοσοφία και Φιλοσοφία, 
Αρχαιολογία Κοινωνικές Παιδαγωγική 

Σπουδές και Ψυχολογία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.6 

Τρόπος ανεύρεσης σημερινής εργασίας και Πανεπιστημιακά Τμήματα 

Τρόπος Ειδικότητες/τμήματα 

Ιστορίας Φιλολογίας Φιλοσοφίας Φιλοσοφίας 
και και Παιδαγωγικής 

Αρχαιολογίας Κοινωνικών και 
Σπουδών Ψυχολογίας 

Άτυποι τρόποι ένταξης: 

Η οικογένεια 

Κάποιος φίλος ή φίλη 

Το πανεπιστήμιο, οι καθηγητές 

Επαγγελματικές γνωριμίες 

Κάποιος που εργάζεται στο 

φορέα (ή Διευθυντής) 

Τυπικοί τρόποι ένταξης: 

Αγγελίες στον Τύπο 

Διαδίκτυο (Internet) 

ΟΑΕΔ 

Απάντησε σε κάποια προκήρυξη 

Συμμετείχε σε διαγωνισμό 

Απευθυνόμενος άμεσα στον εργοδότη, 

Αίτηση, Πρόταση 

Σύνολο 

40% 

7,8% 

19,0% 

6,0% 

3,4% 

4,3% 

60% 

14,7% 

2,6% 

2,6% 

9,5% 

12,9% 

17,2% 

100,0% 

41% 

12,6% 

19,5% 

5,7% 

1,1% 

2,3% 

59% 

12,6% 

1,1% 

-

8,0% 

16,1% 

20,7% 

100,0% 

33% 

16,7% 

16,7% 

-

-

-

67% 

16,7% 

-

-

-
16,7% 

33,3% 

100,0% 

37% 

6,2% 

21,2% 

3,4% 

3,4% 

2,7% 

63% 

13,0% 

2,1% 

3,4% 

5,5% 

17,1% 

21,9% 

100,0% 

7.1.4. Τρόπος ανεύρεσης εργασίας και απασχόληση 

Η εξέταση των τρόπων ένταξης στην αγορά εργασίας ανάλογα με το 
επάγγελμα δείχνει πως οι τυπικοί μηχανισμοί λειτούργησαν για την πλει
οψηφία (δηλαδή πάνω από το 60%) των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχο
λών που ασκούν τα αποκαλούμενα «ανοικτά επαγγέλματα» ή και νέα 
επαγγέλματα. Συγκεκριμένα, τα στελέχη στον τομέα της οικονομίας και της 
διοίκησης (68%, εκ των οποίων το 32% συμμετείχε σε διαγωνισμό) και στον 
τομέα των ανθρώπινων πόρων (63%, εκ των οποίων το 30% περίπου αντα
ποκρίθηκε στις αγγελίες στον Τύπο) βρήκαν εργασία κατ' αυτόν τον τρόπο 
(Διάγραμμα 7.6 και 7.7). Εξίσου σημαντικό παραμένει το ποσοστό των εκ
παιδευτικών ή επιστημονικών συνεργατών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
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(60%) και των εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (81%, εκ των 
οποίων το 42% συμμετείχε σε διαγωνισμό) που βρήκαν εργασία μέσω των 
τυπικών μηχανισμών. Για άλλα παραδοσιακά επαγγέλματα, όπως των αρ-
χαιολόγων-ιστορικών, των διδασκόντων στα φροντιστήρια ακόμα και των 
γλωσσολόγων-συγγραφέων, οι τρόποι επαγγελματικής ένταξης διαμοιρά
ζονται ανάμεσα σε τυπικά και άτυπα μέσα. Για το 43,3% των πτυχιούχων που 
διδάσκουν στα φροντιστήρια, οι φίλοι (για το 29,9%) και η οικογένεια (για το 
13,4%) τους στήριξαν στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Για τους αρ-
χαιολόγους-ιστορικούς, μαζί με τους γνωστούς (για το 23,3%), οι καθηγη
τές και το πανεπιστήμιο (για το 13,3%) βοήθησαν σε αυτή την αναζήτηση. 
Όσο για τους γραμματείς και τους υπαλλήλους γραφείων, μετά από τις αγ
γελίες στον Τύπο (19,4%) και τις προκηρύξεις (16,1%), οι οικογενειακές γνω
ριμίες στήριξαν το 16,1% των πτυχιούχων (Πίνακας 7.7). 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.6 

Τρόπος ανεύρεσης σημερινής εργασίας και επαγγέλματα 

Στελέχη επιχειρήσεων/Ανθρώπινοι πόροι, 
επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχολογία 

Στελέχη/οικονομίας/διοίκησης 
(δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) 

Διάφορα 

Επιχειρηματίες 

Γραμματείς & λοιποί υπάλληλοι γραφείου 

Γλωσσολόγοι & συγγραφείς 

Αρχαιολόγοι, ιστορικοί & ξεναγοί 

Διδακτικό προσωπικό σε φροντιστήρια 

Εκπαιδευτικοί 1 β/μιας εκπαίδευσης & 
άλλοι εκπαιδευτικοί (IEK, μουσικοί...) 

Εκπαιδευτικοί 2β/μιας εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτικοί 3β/μιας εκπαίδευσης & 
επιστημονικοί συνεργάτες 

~3 63% ! ! 
J |37% 

-
j ;68%; ; 

J 32% 
- " Ί : 29% 

Ι 77% : 
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142% : : : : 
- I ftfi% : : : 

Ι 44% : ! : ί 
-

-
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! 43 
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- I fiO% : : 
_ J 40% : : : : 

1 1 1 1 1 1 1 ι 1 

Ξ Τυπικοί τρόποι ένταξης 
• Άτυποι τρόποι ένταξης 
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Τρόπος ένταξης στην αγορά εργασίας, διάρκεια αναζήτησης απασχόλησης... 

Οι άτυποι μηχανισμοί λειτούργησαν σημαντικά για τους επιχειρηματίες 
(100,0%) και τα άτομα που ασχολούνται με διάφορες εργασίες εκτός αντικει
μένου τους (71%). Συγκεκριμένα, για τους επιχειρηματίες, η οικογένεια καθο
λικά αποτελεί τον βασικό πυρήνα της επαγγελματικής αποκατάστασης 
(100,0%). Για όσους ασχολούνται με διάφορα, το 57,1% βρήκε δουλειά μέσω 
των φίλων και το 14,3% μέσω γνωστών που εργάζονται στο φορέα. 

Η ανάλυση των μηχανισμών επαγγελματικής ένταξης σε σχέση με τη 
μορφή της απασχόλησης επιβεβαιώνει πως για το 65% των πτυχιούχων που 
εργάζονται με σύμβαση αορίστου χρόνου (Διάγραμμα 7.7), λειτούργησαν οι 
τυπικοί μηχανισμοί επαγγελματικής αποκατάστασης, έκτων οποίων το 27,4% 
ενημερώθηκε από τις αγγελίες στον Τύπο και το 16,1% ήρθε σε άμεση επαφή 
με τον εργοδότη ή του έγινε κάποια πρόταση. Αντίθετα, για τους μισθωτούς 
με σύμβαση έργου ή ορισμένης διάρκειας και τους ωρομίσθιους το δίκτυο 
των γνωριμιών είναι πιο ισχυρό (53% και 46% αντίστοιχα). Εδώ οι οικογενει
ακές γνωριμίες (9,2% και 12,7% αντίστοιχα) και οι γνωστοί (19,5% και 24,6% 
αντίστοιχα) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, καθώς και οι καθηγητές και το 
πανεπιστήμιο για το 11,5% των μισθωτών με σύμβαση έργου ή ορισμένου 
χρόνου (Πίνακας 7.8). 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.7 

Τρόπος ανεύρεσης σημερινής εργασίας και μορφή απασχόλησης 

65% 
/\J7o 

60% -

50% -

40% -

30% -

20% -

10% -

Ui/o -

35% 

53% „ ™ 

ι ι 
Μισθωτός Μισθωτός ή 

με σύμβαση ελεύθερος 
αορίστου επαγγελματίας με 
χρόνου σύμβαση έργου / 

ορισμένου χρόνου 

54% 

Ωρομίσθιος 

D Άτυποι τρόποι ένταξης 

13 Τυπικοί τρόποι ένταξης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.8 

Τρόπος ανεύρεσης σημερινής εργασίας και μορφή απασχόλησης 

Τρόπος 

Άτυποι τρόποι ένταξης: 

Η οικογένεια 

Κάποιος φίλος ή φίλη 

Το πανεπιστήμιο, οι καθηγητές 

Επαγγελματικές γνωριμίες 

Κάποιος που εργάζεται στο 

φορέα (ή Διευθυντής) 

Τυπικοί τρόποι ένταξης: 

Αγγελίες στο Τύπο 

Διαδίκτυο (Internet) 

ΟΑΕΔ 

Απάντησε σε κάποια προκήρυξη 

Συμμετείχε σε διαγωνισμό 

Μισθωτός με 
σύμβαση αορίστου 

χρόνου 

35% 

4,8% 

24,2% 

1,6% 

1,6% 

3,2% 

65% 

27,4% 

3,2% 

6,5% 

1,6% 

9,7% 

Απευθυνόμενος άμεσα στον εργοδότη, 

Αίτηση, Πρόταση 

Σύνολο 

16,1% 

100,0% 

Λίίσθωτός ή ελεύθερος 
επαγγελματίας με σύμβαση 

έργου/ορισμένου χρόνου 

53% 

9,2% 

19,5% 

11,5% 

8,0% 

4,6% 

47% 

13,8% 

3,4% 

3,4% 

13,8% 

1,1% 

11,5% 

100,0% 

Ωρομίσθιος 

46% 

12,7% 

24,6% 

4,2% 

1,4% 

3,5% 

54% 

9,9% 

0,7% 

-
4,9% 

2,1% 

35,9% 

100,0% 

7.2. Διάρκεια αναζήτησης εργασίας 

7.2.1. Διάρκεια αναζήτησης σημερινής και πρώτης εργασίας 

Γενικότερα, σχεδόν οι μισοί πτυχιούχοι των Φιλοσοφικών Σχολών (44%) 
βρήκαν τη σημερινή απασχόληση μέσα στον πρώτο χρόνο μετά την απόκτηση 
του πτυχίου τους, ενώ πριν ακόμη τελειώσουν τις συγκεκριμένες σπουδές 
το 7% των πτυχιούχων εργαζόταν (Διάγραμμα 7.8). Όσο για την πρώτη απα
σχόληση, το 66% την είχε βρει μέσα στον πρώτο χρόνο μετά την απόκτηση 
του πτυχίου (Διάγραμμα 7.9). Αν συγκρίνουμε τώρα τα παραπάνω συμπερά
σματα με τα ανάλογα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα του 
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, διαπιστώνεται πως το 88,7% των πτυχι-
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ούχων του EM Π είχε βρει εργασία μέσα στους πρώτους έξι μήνες μετά την 

απόκτηση του πτυχίου τους [Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2001), Liagou-

r a s e t a l . (2003)]. 

Μια αντίστοιχη έρευνα 2 4 γ ια τ ις χώρες της Ευρώπης με τ ίτλο «Careers 

after higher education: a European Research Survey» που υλοποιήθηκε στα 

πλαίσια του προγράμματος CHEERS [Murdoch et Paul (2003)] έδειξε πως η 

μέση διάρκεια αναζήτησης εργασίας για τους πτυχιούχους γενικότερα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται στους 5,8 μήνες. Περισσότερες δυσκολίες 

ένταξης αντιμετώπισαν οι πτυχιούχοι των χωρών της νότιας Ευρώπης σε 

σχέση με τους υπόλοιπους. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.8 

Διάρκεια αναζήτησης σημερινής εργασίας 

24 Η έρευνα διεξάχθηκε το 1999, και το δείγμα αφορά 35.000 πτυχιούχους που απέκτησαν 
το πτυχίο το 1995. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.9 

Διάρκεια αναζήτησης πρώτης εργασίας 

Είχαν βρει 1η 
απασχόληση μετά 
τα 3 χρόνια από 
την απόκτηση 

πτυχίου 6% 

Είχαν βρει 1η 
απασχόληση τον 3ο χρόνο _ 

μετά το πτυχίο 6% ~~\ 

Είχαν βρει 1η 
απασχόληση τον 2ο χρόνο -

μετά το πτυχίο 11% 

Είχαν βρει 1η 
απασχόληση πριν 
την απόκτηση του 

πτυχίου 11% 

Είχαν βρει 1η απασχόληση μέσα 
στον 1ο χρόνο μετά το πτυχίο 66% 

7.2.2. Διάρκεια αναζήτησης σημερινής εργασίας και χαρακτηριστικά 
απασχόλησης 

Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες-εργοδότες καθώς και το 75% των ωρο
μίσθιων βρήκαν την παρούσα απασχόληση μέσα στα δύο χρόνια μετά την 
απόκτηση του πτυχίου (Πίνακας 7.9). 

Γρήγορη πρόσβαση στην αγορά εργασίας (δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο 
μετά το πτυχίο) είχαν σχεδόν οι μισοί μισθωτοί στο Δημόσιο (το 45,2%) και 
το 16,7% είχε ήδη τη δουλειά του πριν προλάβει να πάρει το πτυχίο25. Γρή
γορη πρόσβαση είχαν επίσης και το 35,4% των μισθωτών με σύμβαση αορί
στου χρόνου καθώς και ένας στους τρεις μισθωτούς ορισμένης διάρκειας ή 
και με σύμβαση έργου. 

25 Πολύ πιθανόν να είχαν κάποιο άλλο πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου από παλαιότερα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.9 

Διάρκεια αναζήτησης εργασίας και μορφή σημερινής απασχόλησης 

Μορφή σημερινής 
κύριας απασχόλησης 

Μισθωτός- Δημόσιος 
υπάλληλος 

Μισθωτός με σύμβαση 
αορίστου χρόνου 

Είχαν βρει 
τη σημερινή 

εργασία 
πριν την 

απόκτηση 
του πτυχίου 

16,7% 

10,4% 

Διάρκεια αναζήτησης εργασίας 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 

μέσα στον 
1ο χρόνο 
μετά την 

απόκτηση 
του πτυχίου 

45,2% 

35,4% 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 
τον 2ο 
χρόνο 

μετά την 
απόκτηση 

του πτυχίου 

11,9% 

18,8% 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 
τον 3ο 
χρόνο 

μετά την 
απόκτηση 

του πτυχίου 

7,1% 

14,6% 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 

μετά τα 3 
χρονιά 
απο την 

απόκτηση 
του πτυχίου 

19,0% 

20,8% 

Σύνολο 

100,0% 

100,0% 

Μισθωτός ή ελεύθερος 
επαγγελματίας με σύμβαση 

έργου/ορισμένου χρόνου 3,4% 28,8% 15,3% 20,3% 32,2% 100,0% 

Ελεύθερος επαγγελματίας -
εργοδότης 

Ελεύθερος επαγγελματίας -
αυτοαπασχολού μένος 

Ωρομίσθιος 

Ιδιαίτερα μαθήματα 

Σύνολο 

-

. 

3,6% 

3,8% 

6,4% 

66,7% 

37,5% 

59,8% 

34,6% 

45,0% 

33,3% 

25,0% 

14,3% 

15,4% 

15,4% 

-

12,5% 

9,8% 

23,1% 

13,4% 

-

25,0% 

12,5% 

23,1% 

19,8% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

Ανάλογα με το ασφαλιστικό ταμείο των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχο
λών, η διάρκεια αναζήτησης εργασίας δεν φαίνεται να διαφοροποιείται ου
σιαστικά (Πίνακας 7.10). Αν εξαιρέσουμε τους ασφαλισμένους στο TEBE, 
όπου το 57,9% «απορροφήθηκε» γρήγορα επαγγελματικά, το ποσοστό των 
υπόλοιπων ασφαλισμένων κατά την ίδια περίοδο κυμαίνεται μεταξύ 40 και 
45%. 

Η εξέταση της διάρκειας αναζήτησης εργασίας ανάλογα με το επάγγελμα 
φανερώνει μια γρήγορη επαγγελματική ένταξη, δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο 
μετά το πτυχίο, για το μεγαλύτερο μέρος (71,6%) των διδασκόντων σε φρον
τιστήρια, το 56,8% των στελεχών στον τομέα οικονομίας και διοίκησης και το 
43,1% των εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Πίνακας 7.11). 
Αντίθετα, μια πιο αργή πρόσβαση στην αγορά εργασίας παρατηρείται για 
τους εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες στην τριτοβάθμια εκ-
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παίδευση. Συγκεκριμένα, για αυτή την κατηγορία το 60% των πτυχιούχων 
των Φιλοσοφικών Σχολών βρήκε την παρούσα εργασία μετά τα τρία χρόνια 
από την απόκτηση του πτυχίου26. Στην ίδια περίπτωση είναι και το 46,2% των 
εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το 45,5% των γλωσσολόγων-
συγγραφέων και το 42,1 % των στελεχών στον τομέα των ανθρώπινων πόρων. 

Τέλος, πριν την απόκτηση του πτυχίου είχαν βρει τη σημερινή απασχό
ληση το 15,4% των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το 10,8% 
των στελεχών στα οικονομικά και στη διοίκηση και το 28,6% των πτυχιούχων 
που ασχολούνται με διάφορες εργασίες εκτός του αντικειμένου και του επι
πέδου των σπουδών τους. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.10 

Διάρκεια αναζήτησης εργασίας και ασφαλιστικό ταμείο 

Ασφαλιστικό ταμείο 

IKA 

Δημοσίου 

TEBE 

Δεν έχει 

Είχαν βρει 
τη σημερινή 

εργασία 
ττριν την 

απόκτηση 
του πτυχίου 

5,9% 

17,1% 

-
-

Ταμείο τραπεζικών, νομικών, 

δημοσιογράφων, 

ιδιωτικά ταμεία 

Άλλο (σπουδές, συζύγου... 

Σύνολο 

6,7% 

) 8,3% 

6,5% 

Διάρκεια αναζήτησης εργασίας 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 

μέσα στον 
1ο χρόνο 
μετά την 

απόκτηση 
του πτυχίου 

45,5% 

42,9% 

57,9% 

20,8% 

46,7% 

41,7% 

44,0% 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 
τον 2ο 
χρόνο 

μετά την 
απόκτηση 

του πτυχίου 

15,8% 

11,4% 

21,1% 

16,7% 

" 
13,3% 

16,7% 

15,6% 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 
τον 3ο 
χρόνο 

μετά την 
απόκτηση 

του πτυχίου 

11,9% 

8,6% 

10,5% 

20,8% 

'• 

20,0% 

33,3% 

13,4% 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 

μετά τα 3 
χρονιά 
ano την 

απόκτηση 
του πτυχίου 

20,8% 

20,0% 

10,5% 

41,7% 

13,3% 

-

20,5% 

Σύνολο 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

26 Κάτι που οφείλεται πολύ πιθανόν στη συνέχιση των σπουδών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.11 

Διάρκεια αναζήτησης εργασίας και επαγγέλματα 

Επαγγέλματα 

Εκπαιδευτικοί 3β/μιας 
εκπαίδευσης & 
επιστημονικοί συνεργάτες 

Εκπαιδευτικοί 2β/μιας 
εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτικοί 1 β/μιας 
εκπαίδευσης & άλλοι 
εκπαιδευτικοί 
(ΙΕΚ, μουσικοί...) 

Διδακτικό προσωπικό σε 
φροντιστήρια 

Ιδιαίτερα μαθήματα 

Αρχαιολόγοι, ιστορικοί 
& ξεναγοί 

Είχαν βρει 
τη σημερινή 

εργασία 
πριν την 

απόκτηση 
του πτυχίου 

6,2% 

15,4% 

5,4% 

3,8% 

-

Γλωσσολόγοι & συγγραφείς 

Γραμματείς & λοιποί 
υπάλληλοι γραφείου 

Επιχειρηματίες 

Διάφορα 

Στελέχη/οικονομίας 
Διοίκησης (δημόσιου 
& ιδιωτικού τομέα) 

Στελέχη επιχειρήσεων/ 
Ανθρώπινοι πόροι, 
επαγγελματικός 
προσανατολισμός, 
ψυχολογία 

Σύνολο 

8,7% 

-

28,6% 

10,8% 

5,3% 

6,7% 

Διάρκεια αναζήτησης εργασίας 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 

μέσα στον 
1ο χρόνο 
μετά την 

απόκτηση 
του πτυχίου 

20,0% 

43,1% 

30,8% 

71,6% 

34,6% 

27,8% 

18,2% 

21,7% 

50,0% 

14,3% 

56,8% 

21,1% 

44,7% 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 
τον 2ο 
χρόνο 

μετά την 
απόκτηση 

του πτυχίου 

20,0% 

15,4% 

-

9,5% 

15,4% 

27,8% 

27,3% 

26,1% 

50,0% 

28,6% 

10,8% 

15,8% 

15,3% 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 
τον 3ο 
χρόνο 

μετά την 
απόκτηση 

του πτυχίου 

13,8% 

7,7% 

5,4% 

23,1% 

22,2% 

9,1% 

30,4% 

-

28,6% 

8,1% 

15,8% 

13,3% 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 

μετά τα 3 
χρόνια 
από την 

απόκτηση 
του πτυχίου 

60,0% 

21,5% 

46,2% 

8,1% 

23,1% 

22,2% 

45,5% 

13,0% 

-

-

13,5% 

42,1% 

20,0% 

Σύνολο 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 
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7.2.3. Διάρκεια αναζήτησης σημερινής εργασίας και στοιχεία 
για την εκπαίδευση και τις γνώσεις τους 

Δεν εντοπίζεται κάποια διαφορά στη διάρκεια αναζήτησης της σημερινής 
εργασίας ανάλογα με τις Πανεπιστημιακές Σχολές καθώς και τα Τμήματα 
από όπου και αποφοίτησαν οι πτυχιούχοι. Η πρόσβαση στην αγορά εργα
σίας έγινε μέσα σε ένα χρόνο μετά τις βασικές σπουδές για το 40 με 50% των 
πτυχιούχων (Πίνακες 7.12 και 7.13). 

Αναμενόμενη είναι η διαφοροποίηση σχετικά με τη διάρκεια ανεύρεσης 
εργασίας που εντοπίζεται ανάμεσα σε όσους σταμάτησαν τις σπουδές στο 
πτυχίο και όσους τις συνέχισαν κάνοντας κάποιο μεταπτυχιακό (Πίνακας 
7.14). Σχεδόν οι μισοί πτυχιούχοι (48%) χωρίς μεταπτυχιακό εργάστηκαν 
μέσα σε ένα χρόνο μετά τις σπουδές, ενώ το ποσοστό είναι πιο περιορισμένο 
για τους πτυχιούχους με μεταπτυχιακό (32%). Συγκεκριμένα, το 38,5% των 
κατόχων κάποιου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών βρήκε τη σημερινή απα
σχόληση μετά τα τρία χρόνια από την απόκτηση του πτυχίου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.12 

Διάρκεια αναζήτησης εργασίας και Πανεπιστημιακές Σχολές 

Πανεπιστημιακές 
Σχολές 

Πανεπιστήμιο Αθηνών -

Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Σύνολο 

Είχαν βρει 
τη σημερινή 

εργασία 
πριν την 

απόκτηση 
του πτυχίου 

6,3% 

7,9% 

-

6,5% 

Διάρκεια αναζήτησης εργασίας 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 

μέσα στον 
1ο χρόνο 
μετά την 

απόκτηση 
του πτυχίου 

44,8% 

40,8% 

50,0% 

44,0% 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 
τον 2ο 
χρόνο 

μετά την 
απόκτηση 

του πτυχίου 

14,0% 

17,1% 

40,0% 

15,6% 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 
τον 3ο 
χρόνο 

μετά την 
απόκτηση 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 

μετά τα 3 
χρονιά 
απο την 

απόκτηση 
του πτυχίου του πτυχίου 

14,9% 

10,5% 

-

13,4% 

19,9% 

23,7% 

10,0% 

20,5% 

Σύνολο 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.13 

Διάρκεια αναζήτησης εργασίας και Πανεπιστημιακά Τμήματα 

Ειδικότητες/τμήματα 

Είχαν βρει 
τη σημερινή 

εργασία 
πριν την 

απόκτηση 
του πτυχίου 

Διάρκεια αναζήτησης εργασίας 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 

μέσα στον 
1ο χρόνο 
μετά την 

απόκτηση 
του πτυχίου 

Βρήκαν τη Βρήκαν τη 
σημερινή σημερινή 
εργασία εργασία 
τον 2ο τον 3ο 
χρόνο χρόνο 

μετά την μετά την 
απόκτηση απόκτηση 

του πτυχίου του πτυχίου 

Βρήκαν τη Σύνολο 
σημερινή 
εργασία 

μετά τα 3 
χρονιά 
ano την 

απόκτηση 
του πτυχίου 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

Φιλολογίας 

Φιλοσοφίας και 

Κοινωνικών Σπουδών 

Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής 

και Ψυχολογίας 

3,2% 

6,7% 

44,2% 

49,3% 

50,0% 

18,9% 

10,7% 

50,0% 

9,0% 40,6% 15,0% 

13,7% 

14,7% 

12,8% 

20,0% 100,0% 

18,7% 100,0% 

100,0% 

22,6% 100,0% 

Σύνολο 6,5% 44,0% 15,6% 13,4% 20,5% 100,0% 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.14 
Διάρκεια αναζήτησης εργασίας και επίπεδο εκπαίδευσης 

Επίπεδο εκπαίδευσης Διάρκεια αναζήτησης εργασίας 

Είχαν βρει 
τη σημερινή 

εργασία 
πριν την 

απόκτηση 
του πτυχίου 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 

μέσα στον 
1ο χρόνο 
μετά την 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 
τον 2ο 
χρόνο 

μετά την 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 
τον 3ο 
χρόνο 

μετά την 

Βρήκαν τη Σύνολο 
σημερινή 
εργασία 

μετά τα 3 
χρονιά 
ano την 

απόκτηση απόκτηση απόκτηση απόκτηση 
του πτυχίου του πτυχίου του πτυχίου του πτυχίου 

Πτυχίο 

Μεταπτυχιακό 

(Μάστερ ή/και 

Διδακτορικό) 

7,0% 48,0% 17,9% 12,7% 14,4% 100,0% 

5,1% 32,1% 9,0% 15,4% 38,5% 100,0% 

Σύνολο 6,5% 44,0% 15,6% 13,4% 20,5% 100,0% 
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Η γνώση των ξένων γλωσσών δεν έδειξε να επηρεάζει τη διάρκεια ανα
ζήτησης εργασίας (Πίνακας 7.15). 

Πάνω από τους μισούς πτυχιούχους των Φιλοσοφικών Σχολών (54,1%), 
που πιστεύουν ότι η σημερινή εργασία απαιτεί μεγαλύτερη εκπαίδευση από 
αυτή που έχουν βρήκαν σχετικά πιο γρήγορα τη σημερινή τους απασχόληση. 
Αντίθετα, για θέσεις εργασίας όπου απαιτούνται λιγότερα προσόντα, το 9,3% 
των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών βρήκε απασχόληση πριν ολοκλη
ρώσει τις σπουδές (Πίνακας 7.16). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.15 

Διάρκεια αναζήτησης εργασίας και γνώση ξένων γλωσσών 

Γνώση ξένων γλωσσών 

Καθόλου 

Λίγο 

Αρκετά έως πάρα πολύ 

Σύνολο 

Είχαν βρει 
τη σημερινή 

εργασία 
πριν την 

απόκτηση 
του πτυχίου 

6,4% 

8,6% 

4,6% 

6,3% 

Διάρκεια αναζήτησης εργασίας 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 

μέσα στον 
1ο χρόνο 
μετά την 
απόκτηση 

του πτυχίου 

48,7% 

34,5% 

41,4% 

43,9% 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 
τον 2ο 
χρόνο 

μετά την 
απόκτηση 

του πτυχίου 

14,1% 

15,5% 

19,5% 

15,9% 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 
τον 3ο 
χρόνο 

μετά την 
απόκτηση 

του πτυχίου 

14,1% 

15,5% 

10,3% 

13,3% 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 

μετά τα 3 
χρονιά 
ano την 

απόκτηση 
του πτυχίου 

16,7% 

25,9% 

24,1% 

20,6% 

Σύνολο 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

7.2.4. Διάρκεια αναζήτησης σημερινής εργασίας και στοιχεία 
για την επιχείρηση ή τον οργανισμό και τον τόπο εργασίας 

Πιο γρήγορη ένταξη (μέσα σε ένα χρόνο) παρατηρείται για το 54,7% των 
πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών στις ιδιωτικές επιχειρήσεις (Πίνακας 
7.17). Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι πιο περιορισμένα στο δημόσιο τομέα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.16 

Διάρκεια αναζήτησης εργασίας και σχέση μεταξύ εκπαίδευσης 
και απασχόλησης 

Σχέση μεταξύ 
εκπαίδευσης και 
απασχόλησης 

Διάρκεια αναζήτησης εργασίας 

Είχαν βρει Βρήκαν τη Βρήκαν τη Βρήκαν τη Βρήκαν τη Σύνολο 
τη σημερινή σημερινή σημερινή σημερινή σημερινή 

εργασία εργασία εργασία 
τον 2ο τον 3ο μετά τα 3 
χρόνο χρόνο χρόνια 

μετά την μετά την από την 
απόκτηση απόκτηση απόκτηση απόκτηση 

του πτυχίου του πτυχίου του πτυχίου του πτυχίου 

εργασία εργασία 
πριν την μέσα στον 

απόκτηση 1ο χρόνο 
του πτυχίου μετά την 

Απαιτεί μεγαλύτερη 

εκπαίδευση 

Απαιτεί μικρότερη 
εκπαίδευση 

Έχει την κατάλληλη 
εκπαίδευση 

Άλλο (δεν σχετίζεται 
με το αντικείμενο 

5,9% 54,1% 16,5% 7,1% 16,5% 100,0% 

9,3% 34,9% 14,0% 23,3% 18,6% 100,0% 

5,9% 40,0% 17,0% 14,1% 23,0% 100,0% 

των σπουδών) > 

Σύνολο 

8,3% 

6,7% 

41,7% 

43,5% 

11,1% 

15,7% 

16,7% 

13,7% 

22,2% 

20,4% 

100,0% 

100,0% 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.17 

Διάρκεια αναζήτησης εργασίας και καθεστώς των επιχειρήσεων 
ή οργανισμών όπου απασχολούνται οι πτυχιούχοι 

Καθεστώς των επιχειρήσεων 

Δημόσια υπηρεσία (ΝΠΔΔ) 

Δημόσια επιχείρηση (ΝΠΙΔ, 

ευρύτερο Δημόσιο) 

Ιδιωτική επιχείρηση 

Σύνολο 

Είχαν βρει 
τη σημερινή 

εργασία 
πριν την 

απόκτηση 
του πτυχίου 

7,4% 

4,8% 

6,5% 

6,7% 

Διάρκεια αναζήτησης εργασίας 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 

μέσα στον 
1ο χρόνο 
μετά την 

απόκτηση 
του πτυχίου 

37,0% 

38,1% 

54,7% 

46,3% 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 
τον 2ο 
χρόνο 

μετά την 
απόκτηση 

του πτυχίου 

14,8% 

23,8% 

13,7% 

14,9% 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 
τον 3ο 
χρόνο 

μετά την 
απόκτηση 

του πτυχίου 

16,7% 

14,3% 

9,4% 

12,7% 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 

μετά τα 3 
χρονιά 
απο την 

απόκτηση 
του πτυχίου 

24,1% 

19,0% 

15,8% 

19,4% 

Σύνολο 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 
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Επίσης, γρήγορη ένταξη είχε το 65,8% των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών 
Σχολών στις μεσαίες επιχειρήσεις ή και οργανισμούς, των 10 με 50 εργα
ζόμενων (Πίνακας 7.18). Αντιθέτως, στις μεγάλες επιχειρήσεις, το ποσοστό 
είναι πιο μικρό (34%), ενώ σημαντικό μέρος πτυχιούχων των Φιλοσοφικών 
Σχολών (27,7%) βρήκε τη σημερινή του εργασία τρία χρόνια μετά το πτυχίο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.18 

Διάρκεια αναζήτησης εργασίας και μέγεθος επιχείρησης ή οργανισμού 
όπου απασχολούνται οι πτυχιούχοι 

Μέγεθος επιχείρησης 

Κάτω από 10 εργαζόμενοι 

10 - 49 εργαζόμενοι 

50 εργαζόμενοι και άνω 

Σύνολο 

Είχαν βρει 
τη σημερινή 

εργασία 
πριν την 

απόκτηση 
του πτυχίου 

10,3% 

4,1% 

7,5% 

6,9% 

Διάρκεια αναζήτησης εργασίας 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 

μέσα στον 
1ο χρόνο 
μετά την 

απόκτηση 
του πτυχίου 

48,3% 

65,8% 

34,0% 

44,4% 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 
τον 2ο 
χρόνο 

μετά την 
απόκτηση 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 
τον 3ο 
χρόνο 

μετά την 
απόκτηση 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 

μετά τα 3 
χρονιά 
ano την 

απόκτηση 
του πτυχίου του πτυχίου του πτυχίου 

24,1% 

8,2% 

17,6% 

15,7% 

13,8% 

12,3% 

13,2% 

13,0% 

3,4% 

9,6% 

27,7% 

19,9% 

Σύνολο 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.19 

Διάρκεια αναζήτησης εργασίας και τόπος εργασίας 

Τόπος εργασίας 

Περιφέρεια Αττικής 

Περιφέρεια εκτός Αττικής 

Σύνολο 

Είχαν βρει 
τη σημερινή 

εργασία 
πριν την 

απόκτηση 
του πτυχίου 

8,3% 

3,9% 

6,8% 

Διάρκεια αναζήτησης εργασίας 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 

μέσα στον 
1ο χρόνο 
μετά την 

απόκτηση 
του πτυχίου 

47,7% 

38,8% 

44,6% 

Βρήκαν τη Βρήκαν τη 
σημερινή σημερινή 
εργασία εργασία 
τον 2ο τον 3ο 
χρόνο χρόνο 

μετά την μετά την 
απόκτηση απόκτηση 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 

μετά τα 3 
χρονιά 
ano την 

απόκτηση 
του πτυχίου του πτυχίου του πτυχίου 

16,6% 9,8% 

13,6% 19,4% 

15,5% 13,2% 

17,6% 

24,3% 

19,9% 

Σύνολο 

100,0% 

100,0% 

100,0% 
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Στην Αττική, μεγαλύτερο φαίνεται το ποσοστό των πτυχιούχων που απορ
ροφήθηκε από την αγορά εργασίας σχετικά γρήγορα (μέσα σε ένα χρόνο) 
και ανέρχεται στο 47,7% έναντι 38,8% στις περιφέρειες εκτός Αττικής (Πί
νακας 7.19). Αντίθετα, στις περιφέρειες εκτός Αττικής, το μέρος των πτυχι
ούχων που άργησε να βρει δουλειά είναι πιο υψηλό (24,3%) σε σχέση με την 
Αττική (17,6%). 

7.2.5. Διάρκεια αναζήτησης σημερινής εργασίας και δημογραφικά 
χαρακτηριστικά 

Μεγαλύτερο είναι το μέρος των γυναικών που εργάστηκε (46,6%) πιο γρή
γορα από τους άνδρες (28,9%). Πολλοί άνδρες (το 33,3%) έκαναν και τρία 
χρόνια για να βρουν την παρούσα απασχόληση (Πίνακας 7.20) και ο λόγος 
είναι προφανής, επειδή μετά το πτυχίο συνήθως παρουσιάζονται στο στρατό 
για να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία. 

Πιο γρήγορα αποκαταστάθηκε επαγγελματικά το μεγαλύτερο μέρος των 
παντρεμένων πτυχιούχων (48,1%) σε σχέση με το μέρος των ελεύθερων 
(41,9%) (Πίνακας 7.21). Επίσης, η οικογενειακή κατάσταση σε συνδυασμό 
με το φύλο δείχνει ότι οι μισές παντρεμένες γυναίκες απασχολήθηκαν μέσα 
σε ένα χρόνο, ενώ οι μισοί παντρεμένοι άνδρες έκαναν μέχρι και τρία χρόνια 
για να βρουν τη σημερινή απασχόληση (Πίνακας 7.22). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.20 

Διάρκεια αναζήτησης εργασίας και φύλο 

Φύλο 

Άνδρες 

Γυναίκες 

Σύνολο 

Είχαν βρει 
τη σημερινή 

εργασία 
ηριν την 

απόκτηση 
του πτυχίου 

6,7% 

6,5% 

6,5% 

Διάρκεια αναζήτησης εργασίας 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 

μέσα στον 
1ο χρόνο 
μετά την 

απόκτηση 
του πτυχίου 

28,9% 

46,6% 

44,0% 

Βρήκαν τη Βρήκαν τη 
σημερινή σημερινή 
εργασία εργασία 
τον 2ο τον 3ο 
χρόνο χρόνο 

μετά την μετά την 
απόκτηση απόκτηση 

του πτυχίου του πτυχίου 

17,8% 13,3% 

15,3% 13,4% 

15,6% 13,4% 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 

μετά τα 3 
χρονιά 
ano την 

απόκτηση 
του πτυχίου 

33,3% 

18,3% 

20,5% 

Σύνολο 

100,0% 

100,0% 

100,0% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.21 

Διάρκεια αναζήτησης εργασίας και οικογενειακή κατάσταση 

Οικογενειακή κατάσταση Διάρκεια αναζήτησης εργασίας 

Είχαν βρει 
τη σημερινή 

εργασία 
πριν την 

απόκτηση 
του πτυχίου 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 

μέσα στον 
1ο χρόνο 
μετά την 

απόκτηση 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 
τον 2ο 
χρόνο 

μετά την 
απόκτηση 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 
τον 3ο 
χρόνο 

μετά την 
απόκτηση 

Βρήκαν τη Σύνολο 
σημερινή 
εργασία 

μετά τα 3 
χρονιά 
ano την 

απόκτηση 

Άγαμος/η 

Έγγαμος/η 

Σύνολο 

4,9% 

9,6% 

6,5% 

του πτυχίου 

41,9% 

48,1% 

44,0% 

του πτυχίου του πτυχίου 

17,2% 

12,5% 

15,6% 

12,8% 

14,4% 

13,4% 

του πτυχίου 

23,2% 

15,4% 

20,5% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.22 

Διάρκεια αναζήτησης εργασίας και φύλο ανά οικογενειακή κατάσταση 

Οικογενειακή κατάσταση 
σε συνδυασμό με το φύλο 

Άνδρας που ζει μόνος 

Γυναίκα που ζει μόνη 

Άνδρας παντρεμένος 

Γυναίκα παντρεμένη 

Σύνολο 

Είχαν βρει 
τη σημερινή 

εργασία 
πριν την 

απόκτηση 
του πτυχίου 

5,7% 

4,8% 

10,0% 

9,6% 

6,5% 

Διάρκεια αναζήτησης εργασίας 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 

μέσα στον 
1ο χρόνο 
μετά την 

απόκτηση 
του πτυχίου 

31,4% 

44,0% 

20,0% 

51,1% 

44,0% 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 
τον 2ο 
χρόνο 

μετά την 
απόκτηση 

του πτυχίου 

20,0% 

16,7% 

10,0% 

12,8% 

15,6% 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 
τον 3ο 
χρόνο 

μετά την 
απόκτηση 

του πτυχίου 

14,3% 

12,5% 

10,0% 

14,9% 

13,4% 

Βρήκαν τη 
σημερινή 
εργασία 

μετά τα 3 
χρονιά 
ano την 

απόκτηση 
του πτυχίου 

28,6% 

22,0% 

50,0% 

11,7% 

20,5% 

Σύνολο 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

7.3. Επαγγελματική διαδρομή ή κινητικότητα 

Για πολλούς πτυχιούχους των Φιλοσοφικών Σχολών του δείγματος η ση
μερινή απασχόληση ταυτίζεται και με την πρώτη τους απασχόληση. Υπάρ
χουν όμως και άτομα που πριν την παρούσα εργασία είχαν καλύψει 
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διαδοχικά και άλλες θέσεις εργασίας, δηλαδή είχαν αλλάξει πολλές δουλειές 
μέχρι να βρουν τη συγκεκριμένη. Σε αυτή την ενότητα εξετάζεται η επαγ
γελματική κινητικότητα των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών αναφο
ρικά με τη μορφή της απασχόλησης και την επαγγελματική δραστηριότητα. 

7.3.1. Επαγγελματική διαδρομή και μορφή απασχόλησης 

Συγκεκριμένα, γύρω στα 269 άτομα είχαν μια πρώτη απασχόληση πριν 
βρουν τη σημερινή εργασία τους, 118 είχαν μια δεύτερη απασχόληση, 54 
άτομα είχαν μια τρίτη απασχόληση και 19 άτομα είχαν και τέταρτη απασχό
ληση πριν τη σημερινή. 

Το παρακάτω Διάγραμμα 7.10 απεικονίζει τη μορφή της απασχόλησης από 
την πρώτη στη σημερινή εργασία, για όσους είχαν μέχρι και τέσσερις εργα
σίες πριν τη σημερινή. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.10 

Επαγγελματική διαδρομή και μορφή απασχόλησης 
(από την πρώτη στη σημερινή απασχόληση) 

40% Η 

30%-

20% Η 

10%Η 

38,7% 

0% 0,7% 

15,2% 

47,5% 

16,1% 

39,6% 

0,8% 

18,9% 

52,6% 
21,4% 

14,8% 

13,6% 

• Εθελοντικά 

D ΟΑΕΔ - Stage 

• Ιδιαίτερα μαθήματα 

• Ωρομίσθιος 

• Ελεύθερος 
επαγγελματίας -
αυτοαπασχολούμενος 

D Ελεύθερος 
επαγγελματίας -

|2,6% εργοδότης 
1,2% 

Π Μισθωτός με σύμβαση 
ορισμένης διάρκειας 
ή ελεύθερος 
επαγγελματίας με 
σύμβαση έργου 

Β Μισθωτός με σύμβαση 
αορίστου χρόνου 

Π Μισθωτός στο 
Δημόσιο 

Μορφή 1ης Μορφή 2ης Μορφή 3ης Μορφή 4ης Μορφή 
απασχόλησης απασχόλησης απασχόλησης απασχόλησης σημερινής 

απασχόλησης 
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Όταν εξετάζεται η επαγγελματική διαδρομή και αναλύεται η μορφή της 
πρώτης απασχόλησης σε σχέση με τη μορφή της σημερινής, εκείνο που αξί
ζει να τονιστεί είναι η σημαντική αύξηση του μέρους των μισθωτών πτυχιού
χων των Φιλοσοφικών Σχολών στο Δημόσιο που από 0,7% ανήλθε σε 13,6%. 
Αντίθετα, το ποσοστό των μισθωτών με σύμβαση ορισμένης διάρκειας ή με 
σύμβαση έργου περιορίστηκε από 38,7% που ήταν αρχικά σε 21,4%, ενώ είχε 
παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για όσους είχαν και τέσσερις εργασίες πριν 
τη σημερινή. Το ποσοστό των ωρομίσθιων αυξήθηκε λίγο από 27,9% για την 
πρώτη εργασία σε 34,3% για τη σημερινή. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο ΟΑΕΔ 
για την ανεύρεση της πρώτης εργασίας, καθώς και για τις υπόλοιπες. Μέσω 
των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ (STAGE ή και άλλων προγραμμάτων) το 5,6% 
των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών εργάστηκε για πρώτη φορά. 

7.3.2. Επαγγελματική διαδρομή ανά επάγγελμα 

Στη συνέχεια, αναλύεται η επαγγελματική διαδρομή αναφορικά με τις θέ
σεις εργασίας που είχαν καλύψει οι πτυχιούχοι των Φιλοσοφικών Σχολών 
(Διάγραμμα 7.11). 

Από την πρώτη εργασία ως τη σημερινή, σταθερό παρέμεινε το μέρος των 
πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών που απασχολείται στο χώρο της τρι
τοβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (από 2,3% σε 2,4% και από 3,1% 
σε 4,0% αντίστοιχα), στον τομέα των ανθρώπινων πόρων και της οικονομίας-
διοίκησης (από 10,3% σε 11,8% και από 5% σε 5,7% αντίστοιχα). Εξίσου στα
θερό παρέμεινε το μέρος των γλωσσολόγων-συγγραφέων (από 5,7% σε 
4,3%) καθώς και των αρχαιολόγων-ιστορικών (από 6,5% σε 7,1%). 

Αντίθετα, μειώθηκε σημαντικά το μέρος των πτυχιούχων των Φιλοσοφι
κών Σχολών οι οποίοι είναι υπερεκπαιδευμένοι για τη δουλειά που κάνουν. 
Εδώ αναφερόμαστε στην περίπτωση των πτυχιούχων που κάνουν διάφορες 
εργασίες εκτός αντικειμένου και επιπέδου των σπουδών τους, που από 9,6% 
περιορίστηκε σε 2,1% και των υπαλλήλων γραφείου (από 17,6% σε 7,8%). 
Τέλος, αυξήθηκε εντυπωσιακά#το μέρος των εκπαιδευτικών στη δευτερο
βάθμια εκπαίδευση (από 0,8% σε 18,0%). 
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Τρόπος ένταξης στην αγορά εργασίας, διάρκεια αναζήτησης απασχόλησης... 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.11 

Επαγγελματική διαδρομή και επαγγελματική δραστηριότητα 
(από την πρώτη στη σημερινή απασχόληση) 

100% 
0,7% 

Θέση 1ης Θέση 2ης Θέση 3ης Θέση 4ης 
απασχόλησης απασχόλησης απασχόλησης απασχόλησης 

Θέση 
σημερινής 

απασχόλησης 

Π Επιχειρηματίες 

Π Στελέχη/ 
Ανθρώπινοι 
πόροι, 
επαγγελματικός 
προσανατολισμός, 
ψυχολογία 

• Στελέχη/ 
οικονομίας, 
διοίκησης 
(δημοσίου 
& ιδιωτικού 
τομέα) 

• Διάφορα 

Η Γραμματείς 
& λοιποί 
υπάλληλοι 
γραφείου 

• Γλωσσολόγοι 
& συγγραφείς 

• Αρχαιολόγοι, 
ιστορικοί & 
ξεναγοί 

Ιδιαίτερα 
μαθήματα 

Π Διδακτικό 
προσωπικό σε 
φροντιστήρια 

• Εκπαιδευτικοί 
1 β/μιας 
εκπαίδευσης 
& άλλοι 
εκπαιδευτικοί 
(ΙΕΚ, μουσικοί...) 

• Εκπαιδευτικοί 
2β/μιας 
εκπαίδευσης 

D Εκπαιδευτικοί 
3β/μιας 
εκπαίδευσης & 
επιστημονικοί 
συνεργάτες 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

Σημαντικό ρόλο για μια πετυχημένη επαγγελματική ένταξη και αποκατά
σταση των πτυχιούχων διαδραματίζουν οι αμοιβές τους. Εκτενής ανάλυση των 
αποδοχών τους παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τους όρους με τους 
οποίους πραγματοποιείται η μετάβαση τους στην αγορά εργασίας. Σε αυτό 
το κεφάλαιο σε πρώτο στάδιο παρουσιάζεται μια γενική εικόνα της οικονομι
κής κατάστασης των νέων πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών με τους δεί
κτες του μέσου όρου και της διαμέσου. Κατόπιν υλοποιείται μια οικονομετρική 
ανάλυση του καθαρού συνολικού εισοδήματος τους, έτσι ώστε να ανα
δειχθούν οι εισοδηματικές διαφορές που παραμένουν, ceteris paribus. 

8.1. Ιεράρχηση των αποδοχών 

8.1.1. Το καθαρό εισόδημα 

Για την απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης των πτυχιούχων των Φι
λοσοφικών Σχολών καταγράφτηκε το καθαρό εισόδημα, μετά το φόρο εισο
δήματος, που απέκτησαν κατά το 2003 από την κύρια και τη δεύτερη-
παράλληλη απασχόληση, καθώς και το αντίστοιχο μηνιαίο. 

Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν και επεξεργάστηκαν προέκυψε ότι το 
καθαρό ετήσιο συνολικό εισόδημα για περίπου το 1/4 (το 26,9%) των πτυχι
ούχων είναι λιγότερο από 6.000 € , ενώ για το 18,7% κυμαίνεται από 6.000 
έως 7.999 € και για το 17,1% από 8.000 έως 9.999 € (Διάγραμμα 8.1). Τα 
ποσοστά ανέρχονται στο 10% με 13% για τις κατηγορίες όπου το εισόδημα 
κυμαίνεται από 10.000 έως 15.999 € , ενώ για υψηλότερες αποδοχές που 
υπερβαίνουν τα 16.000 € το ποσοστό δεν ξεπερνά το 2%. 

Σχεδόν για τους μισούς πτυχιούχους (47,1%), το μηνιαίο εισόδημα είναι 
μεταξύ 500 και 999 € , ενώ στην αμέσως επόμενη κλίμακα των 1.000-1.499 € 
βρίσκεται το 35% των πτυχιούχων (Διάγραμμα 8.2). Στις άλλες κλίμακες αν
τιπροσωπεύεται μικρό μέρος πτυχιούχων. 

Στον Πίνακα 8.1 απεικονίζονται ο μέσος όρος και η διάμεσος αναλυτικά 
για το καθαρό ετήσιο και μηνιαίο εισόδημα από την κύρια απασχόληση, από 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.1 

Ποσοστιαία κατανομή καθαρού συνολικού εισοδήματος το 2003 από την 
κύρια και τη δεύτερη παράλληλη απασχόληση 

Κάτω 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000 
από έως έως έως έως έως έως έως έως έως 

6.000€ 7.999€ 9.999€ 11.999€ 13.999€ 15.999€ 17.999€ 19.999€ 21.999€ 25.000€ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.2 

Ποσοστιαία κατανομή καθαρού μηνιαίου εισοδήματος το 2003 από την 
κύρια και τη δεύτερη παράλληλη απασχόληση 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

~4Ύ7Τ%~ 

35,1% 

- 7,1%-· 
5,2% _ _ _ 

_ _ _ "BT I " 
• Ι 

4,5% 

1,0% 

Κάτω από 300 έως 500 έως 
300 € 499 € 999 € 

1.000 έως 1.500 έως 2.000 έως 
1.499 € 1.999 € 2.500 € 
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τη δεύτερη απασχόληση καθώς και από το σύνολο των δύο. Ενδεικτικά, ο 
μέσος όρος του καθαρού συνολικού εισοδήματος (2003) του δείγματος είναι 
8.236 € , ενώ ένας στους δύο πτυχιούχους έχει εισόδημα πάνω από 7.800 € , 
σύμφωνα με το δείκτη της διαμέσου (Πίνακας 8.1). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.1 

Καθαρό ετήσιο και μηνιαίο εισόδημα από την κύρια απασχόληση, 
τη δεύτερη απασχόληση και από το σύνολο των δύο 

Δείκτες 

Αριθμός περιπτώσεων (Ν) 

Μέσος όρος 

Διάμεσος 

Καθαρό εισόδημα 

από κύρια 

απασχόληση 

σε € 

Έτος 2003 

319 

7.639 

7.000 

Μηνιαίο 

305 

764 

770 

Καθαρό εισόδημα 

από την παράλληλη 

απασχόληση 

καθώς και από 

υπερωρίες σε € 

Έτος 2003 

103 

3.094 

3.000 

Μηνιαίο 

88 

410 

300 

Καθαρό συνολικό 

εισόδημα από 

την κύρια και 

την παράλληλη 

απασχόληση σε € 

Έτος 2003 

399 

8.236 

7.800 

Μηνιαίο 

308 

873 

900 

Δεκατημόρια εισοδήματος 

10% (1ο δεκατημόριο) 

25% (1ο τεταρτημόριο) 

50% (Διάμεσος) 

75% (3ο τεταρτημόριο) 

90% (9ο δεκατημόριο) 

2.000 

4.000 

7.000 

10.500 

14.000 

300 

500 

770 

1.000 

1.132 

340 

1.000 

3.000 

4.000 

6.000 

109 

200 

300 

545 

810 

3.000 

5.600 

7.800 

11.000 

14.000 

400 

650 

900 

1.050 

1.300 

Επίσης, όπως προκύπτει από τους άλλους δείκτες του Πίνακα 8.1, μόνο ένα 
10% των πτυχιούχων κέρδισε το 2003 συνολικά πάνω από 14.000 € , ενώ ένα 10% 
κάτω από 3.000 € . Ακόμα μπορεί να σημειωθεί πως το ένα τέταρτο των πτυχι
ούχων (το 25%) κέρδισε πάνω από 11.000 € , ενώ το 25% κάτω από 5.600 € . 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ιεραρχία των αποδοχών των πτυχιούχων 
των Φιλοσοφικών Σχολών σε σχέση με μια σειρά παραγόντων. Χρησιμοποι
είται ο δείκτης της διάμεσου του καθαρού συνολικού εισοδήματος το 2003 
και όχι του μέσου εισοδήματος, διότι έχει το πλεονέκτημα να μην επηρεάζε
ται από τις ακραίες τιμές των κατανομών. 

8.1.2. Εισόδημα και χαρακτηριστικά απασχόλησης 

Σε σχέση με το εισόδημα, σε μειονεκτική θέση βρίσκονται οι ωρομίσθιοι 
και τα άτομα που παραδίνουν ιδιαίτερα μαθήματα, με ετήσιο καθαρό εισό-
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δημα (διάμεσος καθαρού ετήσιου εισοδήματος), από κύρια και δεύτερη27 

απασχόληση, στο ύψος των 6.000 € το 2003 (Διάγραμμα 8.3). Αντιθέτως, 
στην κορυφή της εισοδηματικής ιεραρχίας διακρίνονται τα άτομα που είναι 
διορισμένα στο Δημόσιο, με 12.000 € , ακολουθούν κατόπιν οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες εργοδότες και οι ελεύθεροι συνεργάτες (ελεύθεροι επαγ
γελματίες σε έναν εργοδότη) με 10.000 € . Αξιοσημείωτο είναι το υψηλό επί
πεδο των αποδοχών των εργαζομένων στο Δημόσιο σε σχέση με τους 
άλλους εργαζόμενους και ανατρέπει λίγο παλιές τάσεις ή αντιλήψεις για τις 
αποδοχές στο δημόσιο τομέα. 

Αντίθετα, για άλλες ειδικότητες ή και επαγγέλματα, όπως για παράδειγμα 
των μηχανικών, με τις μεγαλύτερες αποδοχές ξεχωρίζουν οι ελεύθεροι επαγ-
γελματίες-εργοδότες, στην περίπτωση των νέων και των πιο έμπειρων δι
πλωματούχων μηχανικών, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας του 
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (2001) (Διαγράμματα 8.4 και 8.5). 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.3 

Καθαρό συνολικό εισόδημα το 2003 (διάμεσος) ανά μορφή απασχόλησης 

Ιδιαίτερα μαθήματα 

Ωρομίσθιος 

Ελεύθερος επαγγελματίας -
αυτοαπασχολούμενος 

Μισθωτός ή ελεύθερος επαγγελματίας 
με σύμβαση έργου/ορισμένου χρόνου 

Μισθωτός με σύμβαση αορίστου χρόνου 

Ελεύθερος επαγγελματίας - εργοδότης 

Μισθωτός - Δημόσιος υπάλληλος 

9.500 € 

9.500 € 

10.000 € 

12.000 € 

1.000€ 3.000€ 5.000€ 7.000€ 9.000€ 11.000€ 13.000€ 

27 Το 38,3% δήλωσε πως παράλληλα με την κύρια του απασχόληση έχει και μια δεύτερη. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.4 

Δηλωθέν εισόδημα το 1998 (διάμεσος) των νέων πτυχιούχων του EM Π 
και μορφή απασχόλησης 

Μισθωτός με σύμβαση ορισμένου χρόνου 

Ελεύθερος επαγγελματίας -
αυτοαπασχολούμενος 

Μισθωτός - Δημόσιος υπάλληλος 

Ελεύθερος επαγγελματίας -
με σύμβαση έργου 

Μισθωτός με σύμβαση αορίστου χρόνου 

Ελεύθερος επαγγελματίας - εργοδότης 

8.977 € 

11i592€: 

—, , , 

12.190€ 

12.215C 

14.878 € 

τ 1 1 1 Γ 

1ί>.978€ 

1.0006 3.0006 5.00067.0006 9.000611.000613.0006 15.0006 17.0006 

Πηγή: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2001). 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.5 

Δηλωθέν εισόδημα το 1998 (διάμεσος) των έμπειρων πτυχιούχων του ΕΜΠ 
και μορφή απασχόλησης 

Μισθωτός με σύμβαση ορισμένου χρόνου 

Ελεύθερος επαγγελματίας -
αυτοαπασχολούμενος 

Μισθωτός - Δημόσιος υπάλληλος 

Ελεύθερος επαγγελματίας -

με σύμβαση έργου 

Μισθωτός με σύμβαση αορίστου χρόνου 

Ελεύθερος επαγγελματίας - εργοδότης 

15.577 € 

15.577 € 

16.601 € 

: 20.001 € 

23.722 

25.745 € 

1 1 1 1 1 

1.0006 6.0006 11.0006 16.0006 21.0006 26.0006 31.0006 

Πηγή: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2001). 
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Επιπρόσθετα, το παραπάνω συμπέρασμα τεκμηριώνεται κοιτάζοντας τους 
δείκτες της διαμέσου του καθαρού συνολικού εισοδήματος σε συνδυασμό με 
το ασφαλιστικό ταμείο των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών. Όσοι είναι 
ασφαλισμένοι στο Δημόσιο εμφανίζονται με τις υψηλότερες αποδοχές 
(12.000 €) (Διάγραμμα 8.6). 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.6 

Καθαρό συνολικό εισόδημα σε € το 2003 (διάμεσος) και ασφαλιστικό ταμείο 

Δεν έχει 

Άλλο (σπουδές, συζύγου...) 

Ι ΚΑ 

TEBE 

Ταμείο τραπεζικών, νομικών, 
δημοσιογράφων... 

Δημοσίου 

5.250 <€ 

' 5.600 € 

| 7.200 £ 

9.700 € 

10\000 € 

— 
ιι ι : :: : ::: ::: 

12. 000 € 

1.000€ 3.000€ 5.000€ 7.000€ 9.000€ 11.000€ 13.000€ 

Αναφορικά με την επαγγελματική δραστηριότητα και το εισόδημα παρα
τηρείται ότι οι πτυχιούχοι που εργάζονται στον τομέα των ανθρώπινων 
πόρων, ψυχολογίας και επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς και στο 
χώρο της οικονομίας και της διοίκησης, διακρίνονται για τις υψηλότερες 
αποδοχές σύμφωνα με το δείκτη της διαμέσου ο οποίος ανέρχεται στις 
11.000 € (Διάγραμμα 8.7). Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι όσο το φάσμα 
απασχόλησης των πτυχιούχων γίνεται πιο ευρύ, δηλαδή όσο δεν περιορίζε
ται επαγγελματικά μόνο σε θέματα που έχουν άμεση σχέση με την ειδικό
τητα τους, οι αμοιβές τους αυξάνονται σημαντικά. Ακολουθούν με σχετικά 
υψηλές αποδοχές, στο ύψος των 10.000 € , οι αρχαιολόγοι-ιστορικοί και οι 
επιχειρηματίες. Στη μέση της ιεραρχίας των αποδοχών βρίσκονται οι εκπαι-
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δευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση28. Συγκεκριμένα ένας στους δύο εκ
παιδευτικούς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κερδίζει πάνω από 7.000 € . Τα 
χαμηλότερα εισοδήματα εμφανίζουν το διδακτικό προσωπικό στα φροντι
στήρια και τα άτομα που παραδίνουν ιδιαίτερα μαθήματα. Τα ποσά ανέρ
χονται στις 6.000 € και στις δύο περιπτώσεις. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.7 

Καθαρό συνολικό εισόδημα το 2003 (διάμεσος) 
ανά επαγγελματική δραστηριότητα 

Ιδιαίτερα μαθήματα 

Διδακτικό προσωπικό σε φροντιστήρια 

Εκπαιδευτικοί 2β/μιας εκπαίδευσης 

Γλωσσολόγοι & συγγραφείς 

Εκπαιδευτικοί 3β/μιας εκπαίδευσης & 
επιστημονικοί συνεργάτες 

Γραμματείς & λοιποί υπάλληλοι γραφείου 

Εκπαιδευτικοί 1 β/μιας εκπαίδευσης & 
άλλοι εκπαιδευτικοί (ΙΕΚ, μουσικοί...) 

Διάφορα 

Επιχειρηματίες 

Αρχαιολόγοι, ιστορικοί & ξεναγοί 

Στελέχη επιχειρήσεων/Ανθρώπινοι πόροι, 
επαγγελματικός προσανατολισμός, 
ψυχολογία 

Στελέχη/οικονομίας, διοίκησης 
(δημοσίου & ιδιωτικού τομέα) 

6,000 € 

6.000 € 

7.000 è 

] 7.7p€ 

7.7$0.€ 

8.000 € 

8].250 € 

8.300 € 

10.000 € 

1Q.000 € 

11.000 

11.000 

1.000€ 3.000€ 5.000€ 7.000€ 9.000€ 11.000€ 13.000€ 

28 Σημειώνεται ότ ι αναφερόμαστε στους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στο δημόσιο καθώς 
και στον ιδιωτικό τ ο μ έ α , με κάθε μορφή απασχόλησης. 
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Όπως ήταν αναμενόμενο, από τα παρακάτω διαγράμματα προκύπτει ότι οι 
αποδοχές αυξάνονται ανάλογα με τις ώρες εργασίας29 (Διάγραμμα 8.8), το μέ
γεθος της επιχείρησης ή του οργανισμού (Διάγραμμα 8.9) καθώς και με τα έτη 
προϋπηρεσίας στον ίδιο φορέα (Διάγραμμα 8.10) και την ηλικία (Διάγραμμα 8.11 ). 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.8 

Καθαρό συνολικό εισόδημα σε € το 2003 (διάμεσος) 
ανά ώρες απασχόλησης την εβδομάδα 

Μέχρι 10 ώρες 

10-20 ώρες 

20-30 ώρες 

30-40 ώρες 

Πάνω από 40 ώρες 

S 3.600 € 

6:000 € 

9.000\€ 

9.000\€ 

111000 € 

1.000€ 3.000€ 5.0006 7.0006 9.000611.0006 13.0006 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.9 

Καθαρό συνολικό εισόδημα σε € το 2003 (διάμεσος) 
και μέγεθος επιχείρησης - οργανισμού 

Κάτω από 9 εργαζόμενοι 

10 έως 49 εργαζόμενοι 

Πάνω από 50 εργαζόμενοι 

6:000 € 

7.750 € 

9.500 € 

1.0006 3.0006 5.0006 7.0006 9.000611.0006 

29 Σημειώνεται ότι πάνω από 20 ώρες θεωρείται πλήρης απασχόληση για τ ο υ ς εκπαιδευτικούς. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.10 

Καθαρό συνολικό εισόδημα σε € το 2003 (διάμεσος) 
και έτη υπηρεσίας στην παρούσα απασχόληση 

0-3 έτη 

4-6 έτη 

Πάνω από 7 έτη 

Ε 

•Γ 

m m m 

= 

mM 
7.000 € 

Ι 8X)00€ 

12.250 € 

1.0006 3.000€ 5.000€ 7.0006 9.0006 11.0006 13.0006 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.11 

Καθαρό συνολικό εισόδημα σε € το 2003 (διάμεσος) 
ανά ηλικία 

26-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-57 

10.000 € 

10.068 € 

15.000 € 

22.000 € 

1.000€ 6.000€ 11.000€ 16.000€ 21.000€ 
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Όσο για το καθαρό συνολικό εισόδημα ανά γεωγραφική περιφέρεια πα
ρατηρείται ότι πάνω από το συνολικό μέσο (8.000 €) βρίσκονται οι περιφέ
ρειες της Δυτικής Μακεδονίας (13.000 €), της Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης (11.500), του Βορείου Αιγαίου (10.000 €), της Πελοποννήσου (9.000 
€) και της Αττικής (8.000 €). Αντίθετα, στις περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου 
και της Θεσσαλίας οι αποδοχές είναι χαμηλότερες, 5.750 και 5.500 € αντί
στοιχα (Διάγραμμα 8.12). 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.12 

Καθαρό συνολικό εισόδημα σε € το 2003 (διάμεσος) 
ανα γεωγραφική περιφέρεια 

Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

Εξωτερικό 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Περιφέρεια Κρήτης 

Περιφέρεια Αττικής 

Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

5.500 € 

5.7,50 € 

Ι 6Ù00€ 

] 6.p00€ ; 

~ Ί '.6.500 € 

'β. 500 € 

7.000·€ 

^2 8.'000€ 

] èi.200€\ 

9.000 € 

.000 €[ 10.< 

\ 11.SCO € 

Ί 73.000 € 

1 1 1 1 1 Γ 

1.000€ 3.000€ 5.000€ 7.000€ 9.000€ 11.000€ 13.0006 
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8.1.3. Εισόδημα, έννοια της υπερεκπαίδευσης, της ικανοποιητικής 
εργασίας και τρόπος ανεύρεσης εργασίας 

Η έννοια της υπερεκπαίδευσης προσεγγίζεται και μέσω των αποδοχών. Οι 
πτυχιούχοι που δηλώνουν ότι καλύπτουν θέσεις εργασίας όπου απαιτείται 
μικρότερη εκπαίδευση από αυτή που έχουν, με άλλα λόγια είναι υπερεκπαι-
δευμένοι, εμφανίζονται με τις χαμηλότερες αποδοχές από το σύνολο του 
δείγματος. Η διάμεσος του καθαρού συνολικού εισοδήματος αυτών ανέρ
χεται στις 7.500 € . Αντιθέτως, οι πτυχιούχοι των Φιλοσοφικών Σχολών που 
ετεροαπασχολούνται, δηλαδή δεν περιορίζονται επαγγελματικά σε έναν 
τομέα που σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο των βασικών σπουδών τους, 
απολαμβάνουν υψηλότερες αμοιβές, οι οποίες ανέρχονται στις 8.000 € , σύμ
φωνα με το δείκτη της διαμέσου (Διάγραμμα 8.13). 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.13 

Καθαρό συνολικό εισόδημα σε € το 2003 (διάμεσος) 
και σχέση εκπαίδευσης με απασχόληση 
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Ο βαθμός ικανοποίησης που προκύπτει από την επαγγελματική δραστη
ριότητα των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών συνδέεται θετικά με τις 
αποδοχές30. Όπως διακρίνεται και από το παρακάτω Διάγραμμα 8.14, όσοι 
βγάζουν τα πιο πολλά (10.000 €) σε σχέση με τους υπολοίπους (6.000 €) 
δηλώνουν αρκετά έως πολύ ικανοποιημένοι από την εργασία τους. 

Για τον τρόπο ανεύρεσης εργασίας χρησιμοποιούνται διάφορα τυπικά και 
άτυπα μέσα. Το καθαρό συνολικό εισόδημα το 2003, σε συνδυασμό με τον 
τρόπο ανεύρεσης - αναζήτησης εργασίας, μας δείχνει ότι όσοι συμμετείχαν 
σε διαγωνισμό για να βρουν εργασία διακρίνονται για τις υψηλότερες απο
δοχές (11.000 €), ακολουθούν κατόπιν όσοι βρήκαν δουλειά μέσω του πα-

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ8.14 

Καθαρό συνολικό εισόδημα σε € το 2003 (διάμεσος) 
και βαθμός ικανοποίησης από την εργασία 

Καθόλου ικανοποιημένος 

Λίγο ικανοποιημένος 

Ικανοποιημένος 

6.000 € 

6.000 € 

10. 000 € 

1.000 € 3.000 € 5.000 € 7.000 € 9.000 € 11.000 € 

30 Πολλές έρευνες κατέληξαν oro συμπέρασμα πως όσο υψηλότερες είναι οι αποδοχές τόσο 
πιο μεγάλη είναι η πιθανότητα να νιώσει κάποιος ικανοποιημένος από την εργασία του Βλ. 
Moguérou (2002), Clark and Oswald (1996). 
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νεπιστημίου (9.500 €), σύμφωνα με το Διάγραμμα 8.15. Επίσης, σημαντικό 
ρόλο έπαιξαν, στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας για τους πτυχιούχους 
των Φιλοσοφικών Σχολών, οι οικογενειακές γνωριμίες (8.900 €), οι αγγελίες 
στον Τύπο (8.800 €) καθώς και ο ΟΑΕΔ (8.500 €). Αντίθετα, όσοι για να 
βρουν απασχόληση, απευθύνθηκαν άμεσα στον εργοδότη ή σε κάποιον γνω
στό τους που εργάζεται στο φορέα έχουν σχετικά τις χαμηλότερες αποδο
χές, οι οποίες ανέρχονται στα 6.000 € και 6.500 € αντίστοιχα. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.15 

Καθαρό συνολικό εισόδημα σε € το 2003 
και τρόποι ανεύρεσης εργασίας 

Ιδιαίτερα μαθήματα 

Απευθυνόμενος άμεσα στον εργοδότη 

Ο διευθυντής του φορέα/ 
κάποιος που εργάζεται εκεί 

Άλλο (Αίτηση, πρόταση, σπουδές...) 

Επαγγελματικές γνωριμίες 

Κάποιος φίλος ή φίλη 

ΟΑΕΔ 

Αγγελίες στον Τύπο/Internet, προκήρυξη 

Η οικογένεια 

Οι καθηγητές/πανεπιστήμιο 

Συμμετείχε σε διαγωνισμό 

6.000 € : 

6.000 € i 

'6.500 € 

7.000\€ 

8.000 € 

8.000 € 

8.500 €\ 

8.800 € 

8.900 £ 

9.5U0€ 

11.000 € 

1 1 1 , 1 

1.000€ 3.000€ 5.000€7.000€ 9.000€ 11.000€ 13.000€ 
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8.1.4. Εισόδημα, σπουδές και πρόσθετες γνώσεις 

Οι νέοι φιλόλογοι που έχουν αποκτήσει κάποιο μεταπτυχιακό τίτλο σπου
δών (Μάστερ ή και Διδακτορικό δίπλωμα) εμφανίζουν υψηλότερες μέσες απο
δοχές από τους υπόλοιπους. Η διάμεσος του καθαρού συνολικού εισοδήματος 
είναι 8.250 € και 7.500 € αντίστοιχα (Διάγραμμα 8.16). Κάτι ανάλογο παρατη
ρείται για τους μηχανικούς του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.16 

Καθαρό συνολικό εισόδημα σε € το 2003 (διάμεσος) 
και επίπεδο εκπαίδευσης 

Πτυχίο 

Μεταπτυχιακό 
(Μάστερ & Διδακτορικό) 

7.500 € 

8 Α 250 € 

1.000€ 3.000€ 5.000 € 7.000 € 9.000 € 

Επιπλέον, σημαντικό ρόλο στο εισόδημα δείχνει να παίζει η απόκτηση 
άλλου πτυχίου πανεπιστημιακού επιπέδου, καθώς και η γνώση ξένων γλωσ
σών. Η διάμεσος του εισοδήματος φτάνει τα 9.500 € για όσους έχουν απο
κτήσει και δεύτερο πτυχίο σε αντίθεση με όσους δεν έχουν (7.000 €) 
(Διάγραμμα 8.17). Στα ίδια περίπου επίπεδα ανέρχεται και η διάμεσος του ει
σοδήματος (9.000 €) για τους πτυχιούχους που γνωρίζουν αρκετά έως πολύ 
καλά μια ξένη γλώσσα (αγγλικά), σε αντίθεση με όσους δεν γνωρίζουν μια 
ξένη γλώσσα (7.000 €) (Διάγραμμα 8.18). 

Οι υψηλότερες αποδοχές παρατηρούνται στις ειδικότητες-ειδικεύσεις της 
ιστορίας-αρχαιολογίας και της φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και ψυχολογίας 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.17 

Καθαρό συνολικό εισόδημα σε € το 2003 (διάμεσος) 
και απόκτηση άλλου πτυχίου πανεπιστημιακού επιπέδου 

Όχι 

Ναι 

7.000 ψ 

1 , 

9.51 

1.000 € 3.000 € 5.000 € 7.000 € 9.000 € 11.000 € 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.18 

Καθαρό συνολικό εισόδημα σε € το 2003 (διάμεσος) 
και γνώση ξένων γλωσσών 

Καθόλου 

Λίγο 

ίρα πολύ 

7.00θ\ε 

7.5Ö0 4 

9 000 € 

1.000 € 3.000 €5.000 € 7.000 € 9.000 € 

(ΦΠΨ) (Διάγραμμα 8.19) καθώς και για τις Φιλοσοφικές Σχολές του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Κρήτης, με 
διάμεσο του καθαρού συνολικού εισοδήματος 8.000, το 2003 (Διάγραμμα 8.20). 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.19 

Καθαρό συνολικό εισόδημα σε € το 2003 (διάμεσος) 
και ειδικότητες πτυχιούχων Φ.Σ. 

Φιλολογία 

Φιλοσοφικές και 
κοινωνικές σπουδές 

Φιλοσοφία, παιδαγωγική 
και ψυχολογία 

Ιστορία και αρχαιολογία 

Η ί Ì 

6.0Q0 € 

6:300 4 

8.0ίθ€ 

8.150 € 

1.000e 2.000€3.000€ 4.000€ 5.000€6.000€ 7.000€ 8.000€ 9.000€ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.20 

Καθαρό συνολικό εισόδημα σε € το 2003 (διάμεσος) και Φ.Σ. 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Πανεπιστήμιο Αθηνών-
Καποδιστριακό 

7.000 € 

-ι Γ 

8.000 € 

8.000€ 

6.300 € 6.800 € 7.300 € 7.800 € 8.300 € 
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8.1.5. Εισόδημα και δημογραφικά χαρακτηριστικά 

• Εισόδημα, φύλο και οικογενειακή κατάσταση 

Διαφορές μεταξύ των φύλων εντοπίζονται στις αποδοχές. Σε γενικές 
γραμμές παρατηρείται πως οι άνδρες κερδίζουν περισσότερα από τις γυ
ναίκες (9.600 και 7.100 € , αντίστοιχα) καθώς και τα άτομα που είναι παν
τρεμένα σε σχέση με τα ελεύθερα (9.000 και 7.000 € , αντίστοιχα). Παρόμοιες 
τάσεις αναδεικνύονται, αναλύοντας την οικογενειακή κατάσταση σε σχέση 
με το φύλο. Οι παντρεμένοι άνδρες κερδίζουν περισσότερα από τους ανύ
παντρους (10.500 και 8.300 €) και οι παντρεμένες γυναίκες περισσότερα από 
τις ανύπαντρες (8.300 και 7.000 €) (Διάγραμμα 8.21). 

Υψηλότερες αποδοχές εντοπίστηκαν στους πτυχιούχους που έχουν τρία 
παιδιά (12.000), ενώ οι χαμηλότερες σε όσους έχουν δύο παιδιά (6.000 €) και 
σε όσους είναι χωρίς παιδιά (7.500 €) (Διάγραμμα 8.22). 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.21 

Καθαρό συνολικό εισόδημα το 2003 (διάμεσος) 
ανά φύλο και οικογενειακή κατάσταση 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.22 

Καθαρό συνολικό εισόδημα το 2003 (διάμεσος) 
και αριθμός τέκνων 

Με 2 παιδιά 

[ωρίς παιδιά 

Με 1 παιδί 

Με 3 παιδιά 

; ; 

6.000 € : 

7.500 € 

; 8.868 € 

j : j 1 j 

12J 

ι 

1.000 € 3.000 € 5.000 € 7.000 € 9.000 € 11.000 € 13.000 € 

Η κατοικία διαμονής των νέων φιλολόγων φαίνεται να συνδέεται στενά με 
την οικονομική τους κατάσταση. Με τους γονείς συγκατοικούν όσοι έχουν 
τις χαμηλότερες αποδοχές (7.000 €), στο σύνολο του πληθυσμού του δείγ
ματος και ανά φύλο, ενώ αντίθετα όσοι ζουν με τον ή τη σύντροφο τους 
έχουν υψηλότερα εισοδήματα (9.000 €) (Διάγραμμα 8.23). Αν κοιτάξει κα
νείς τις αποδοχές ανά κατοικία σε συνδυασμό με το φύλο, βλέπει πως οι γυ
ναίκες που μένουν μόνες εξακολουθούν να έχουν χαμηλές αποδοχές, σε 
αντίθεση με τους άνδρες που ζουν μόνοι τους (Διάγραμμα 8.24). 

Σημειώνουμε ότι σημαντικό παραμένει το ποσοστό των αποφοίτων του 
δείγματος μας που εξακολουθεί να συγκατοικεί με τους γονείς του και ανέρ
χεται στο 46% (Διάγραμμα 8.25). Σε μεγαλύτερο ποσοστό από τις γυναίκες 
(44%), οι άνδρες (53%) εξακολουθούν να μένουν με τους γονείς τους. Μόνοι 
μένουν το 27% των ανδρών και το 17% των γυναικών. Τέλος, το 39% των γυ
ναικών ζουν με το σύντροφο τους, ενώ για τους άνδρες το αντίστοιχο πο
σοστό περιορίζεται στο 21%. Αξίζει να τονιστεί ότι μια παρόμοια τάση 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.23 

Καθαρό συνολικό εισόδημα το 2003 (διάμεσος) και κατοικία 

Συγκατοικεί με τους γονείς 

Μένει μόνος 

Μένει με τον/η 
σύντροφο του 

7.000 € 

7.800 € 

9.000 € 

0 2.000€ 4.000€ 6.000€ 8.000€ 10.000€ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.24 

Καθαρό συνολικό εισόδημα το 2003 (διάμεσος) 
και κατοικία ανά φύλο 

Συγκατοικεί με τους γονείς 

Μένει με τον/η 
σύντροφο του 

| 6.26Ì € 

7.500 β 

Μένει μόνος 

18.000Α 

! 
1 

10.000 € 

ι ι 

Η-
6.500 € 

Ι.000€ 

Β Γυναίκες 

Ο Άνδρες 

1 1 1 1 

0 2.000€ 4.000€ 6.000€ 8.000€ 10.000€ 12.000€ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.25 

Κατανομή των πτυχιούχων των Φ.Σ. ανά κατοικία και φύλο 

• i n n n / 
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Γυναίκες Σύνολο 

0 Μένουν μόνοι Π Μένουν με τον/η σύντροφο 

εμφανίζεται και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Η ΠΑ καθώς 
και στην Ιαπωνία [Brinbaum Υ., Degenne Α., Kieffer Α., Lebeaux Μ.-Ο. (2004), 
lacovou (2001)]. Υποστηρίζεται πως η αργή αποχώρηση των νέων από την 
κατοικία των γονέων31 οφείλεται κυρίως στις δυσμενείς οικονομικές συνθή
κες, στην έλλειψη οικονομικής ανεξαρτησίας. Εντούτοις, ιδιαιτερότητες με
ταξύ χωρών παρουσιάζονται στην ανάλυση των δεδομένων που προέκυψε 
από την ευρωπαϊκή μελέτη με τίτλο CHER32. Από χώρα σε χώρα διαφορετι
κές συμπεριφορές προβάλλονται κατά φύλο, ανάλογα με το κοινωνικοοικο
νομικό περιβάλλον, τον τρόπο ζωής (lifestyles) ακόμα και τις συνήθειες. Για 
παράδειγμα, στην Ιταλία και στην Ισπανία διαπιστώθηκε πως η απασχόληση 
και το εισόδημα συμβάλλουν σημαντικά στην πιθανότητα να αποχωρήσουν 
από το πατρικό σπίτι, κυρίως για τα αγόρια. Ενώ για τις γυναίκες των νότιων 
περιοχών της Ε.Ε. η συζυγική αποκατάσταση αποτελείτο κυριότερο κριτή-

31 αργή είσοδος προς την «adulthood» (ενηλικιότητα), σύμφωνα με τον όρο που χρησιμο
ποιείται από τους συγγραφείς. 
32 CHER, Consortium of Household Panels for European Socio-Economie Research within 
the Programme "Improving the Human Research Potential and the Socio-Economie 
Knowledge Base". 
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pio για την αποχώρηση από το πατρικό σπίτι. Στη Γαλλία το οικονομικό κρι
τήριο είναι καθοριστικό για τα αγόρια των μη προνομιούχων κοινωνικών τά
ξεων. Δηλαδή η οικονομική ανεξαρτησία προσδοκάται πριν τη δημιουργία 
οικογένειας και οι γυναίκες επιλέγουν για σύντροφο άνδρες, οι οποίοι έχουν 
αποκατασταθεί επαγγελματικά. Στις πιο ευκατάστατες κοινωνικές τάξεις, οι 
συμπεριφορές των αγοριών δεν διαφέρουν από αυτές των κοριτσιών. 

• Εισόδημα και οικογενειακό περιβάλλον 

Όταν εξετάζεται το εισόδημα ανάλογα με το οικογενειακό περιβάλλον, 
παρατηρείται ότι η διάμεσος του καθαρού ετήσιου εισοδήματος, το 2003, 
αυξάνεται με το μορφωτικό επίπεδο των γονιών (Διαγράμματα 8.26 και 8.27). 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.26 

Καθαρό συνολικό εισόδημα το 2003 (διάμεσος) 
ανά εκπαιδευτικό επίπεδο της μητέρας 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.27 

Καθαρό συνολικό εισόδημα το 2003 (διάμεσος) 
ανά εκπαιδευτικό επίπεδο του πατέρα 

Χωρίς απολυτήριο Η 
στοιχειώδους εκπαίδευσης 

Έχουν απολυτήριο στοιχειώδους 
ρ.κππιΛρ.ιιπης (Λημπτικη) 

Έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης 

Πτυχιούχοι ανώτατων και ανώτερων σχολών 
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8.2. Εκτίμηση των αποδοχών 

8.2.1. Εκτίμηση συναρτήσεων αμοιβών πτυχιούχων Φιλοσοφικών Σχολών 

Από τους παραπάνω πίνακες και διαγράμματα κατέστη σαφές ότι οι απο

δοχές των νέων πτυχιούχων Φιλοσοφικών Σχολών συνδέονται με διάφορους 

παράγοντες όπως το φύλο, τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, την 

επαγγελματική εμπειρία, την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, τη γεωγραφική 

περιοχή και άλλα χαρακτηριστικά. Αυτές ωστόσο οι εμπειρικές σχέσεις δεν 

είναι βέβαιο ότι παραμένουν, εάν οι διάφοροι παράγοντες ληφθούν υπόψη 

ταυτοχρόνως. Η επίδραση λόγου χάριν του φύλου στις αμοιβές, όπου οι γυ

ναίκες εμφανίζουν μικρότερες αμοιβές έναντι των ανδρών, μπορεί να εξα-
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φανιστεί εάν άλλοι παράγοντες, όπως επιπλέον προσόντα ή επαγγελματική 
δραστηριότητα, ληφθούν υπόψη. Έτσι για την εκτίμηση της επιρροής μιας 
σειράς παραγόντων στις διαφορές των αποδοχών ενός πτυχιούχου, ceteris 
paribus, χρησιμοποιείται εδώ η μέθοδος της πολλαπλής παλινδρόμησης 
όπου η εξαρτημένη μεταβλητή είναι το εισόδημα33. Αυτή η μέθοδος εκτίμη
σης συναρτήσεων αμοιβών αναδεικνύει ξεχωριστά την επιρροή διαφόρων 
χαρακτηριστικών ceteris paribus, επειδή ουσιαστικά γίνεται σύγκριση αμοι
βών πληθυσμών με κοινά - όμοια χαρακτηριστικά. Με άλλα λόγια, έτσι ανα
δεικνύονται οι πραγματικές διαφορές των εισοδημάτων και δίνονται σε 
σχέση με μια παραλειπόμενη κατηγορία. Έτσι, εξακριβώνονται ποια πλεο
νεκτήματα εντοπίζονται στο εισόδημα από τα διάφορα χαρακτηριστικά. Για 
παράδειγμα, εκτιμώνται οι πραγματικές διαφορές των αποδοχών ανάμεσα 
στους άνδρες και τις γυναίκες, ceteris paribus, δηλαδή εάν διαθέτουν την 
ίδια επαγγελματική εμπειρία, εργάζονται στον ίδιο κλάδο οικονομικής δρα
στηριότητας, έχουν το ίδιο εκπαιδευτικό επίπεδο, οικογενειακή κατάσταση ή 
και άλλα κοινά χαρακτηριστικά. 

Επισημαίνεται ότι αυτές οι συναρτήσεις αμοιβών, που περιλαμβάνουν 
τόσο διάφορα παραγωγικά - προσωπικά χαρακτηριστικά των νέων φιλολό
γων, όσο και χαρακτηριστικά της εργασίας που κάνουν, διαφέρουν από τις 
κλασικές συναρτήσεις αμοιβών τύπου Mincer. Αν μη τ ι άλλο περιέχουν και 
μεταβλητές που δύσκολα θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι απορρέουν από 
την παραδοσιακή θεωρία ανθρώπινου κεφαλαίου, που υποστηρίζει ότι οι 
αμοιβές είναι απόδοση στο επενδυμένο ανθρώπινο κεφάλαιο. Το απλό υπό
δειγμα έχει διευρυνθεί για να συμπεριλάβει και άλλους προσδιοριστικούς 
παράγοντες των αμοιβών [Κανελλόπουλος κ.ά. (2003), Sofer (2004), Heck-
man, Lochner and Todd (2006), Peracchi (2006)]. Η επιλογή να εκτιμηθούν 
και παρουσιαστούν διευρυμένες συναρτήσεις αμοιβών για τους νέους πτυ
χιούχους Φιλοσοφικών Σχολών αποβλέπει στην πληρέστερη κατανόηση των 
παραγόντων που συνδέονται με αυτές. 

33 Η ανάλυση διακύμανσης είναι επίσης ενδεδειγμένη προς τούτο μέθοδος. Η χρησιμοποι
ούμενη εδώ μέθοδος της γραμμικής παλινδρόμησης με την τεχνική των ψευδομεταβλητών, 
λόγω της ύπαρξης των ποιοτικών δεδομένων (Ανδρικόπουλος, 2003), είναι συναφής με τη 
μέθοδο της ανάλυσης της διακύμανσης (ANOVA). Τα σχετικά αποτελέσματα της ANOVA 
είναι ίδια με αυτά των παλινδρομήσεων που παρουσιάζονται στην ενότητα 8.2.2. 
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8.2.2. Αποτελέσματα των εκτιμήσεων των συναρτήσεων αμοιβών 

Υπενθυμίζεται ότι η μελέτη εστιάζεται στην απορρόφηση των πτυχιούχων 
των Φιλοσοφικών Σχολών, οι οποίοι μπορούν να εργαστούν κυρίως ως εκ
παιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σημειώνεται ότι ο ετήσιος εισα
γωγικός μισθός του καθηγητή λυκείου είναι 12.556 € και ο καταληκτικός 
18.429 € , ενώ ο μέσος όρος του εισαγωγικού κλιμακίου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση είναι 23.159 € και ο αντίστοιχος καταληκτικός 40.649 € , σύμφωνα 
με στοιχεία της Eurostat. 

Τα στοιχεία των αμοιβών του δείγματος αφορούν το καθαρό συνολικό ει
σόδημα των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών από την κύρια και την 
παράλληλη απασχόληση34, το 2003. Έτσι, η μελετώμενη συνεχής μετα
βλητή είναι το καθαρό εισόδημα το 2003, μετά το φόρο εισοδήματος και 
αποτελεί την εξαρτημένη μεταβλητή των εκτιμώμενων υποδειγμάτων. 

Οι ερμηνευτικές ή ανεξάρτητες μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν για 
την εξήγηση των διαφορών του καθαρού εισοδήματος είναι κυρίως το 
ασκούμενο επάγγελμα σε συνδυασμό και μια σειρά μεταβλητών που αφο
ρούν το ανθρώπινο κεφάλαιο των πτυχιούχων, όπως είναι η διάρκεια της 
εμπειρίας στο φορέα απασχόλησης, η απόκτηση άλλου πτυχίου πανεπι
στημιακού επιπέδου (υπόδειγμα Α) και η γνώση ξένων γλωσσών (υπόδειγμα 
Β). Στη συνέχεια προστέθηκαν και άλλες μεταβλητές που σχετίζονται με τα 
χαρακτηριστικά απασχόλησης, όπως είναι οι ώρες εργασίας και το ασφα
λιστικό ταμείο (υπόδειγμα Γ). Τέλος, για να αναδειχτούν οι επιπτώσεις των 
δημογραφικών χαρακτηριστικών στις αποδοχές προστέθηκε και μια κατη
γορία που αναφέρεται στην οικογενειακή κατάσταση των πτυχιούχων (υπό
δειγμα Δ). 

Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων, καθώς και οι ερμηνευτικές μεταβλη
τές που χρησιμοποιούνται στα διάφορα υποδείγματα, παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 8.2. που ακολουθεί. 

Για όσους δήλωσαν πως είχαν και δεύτερη, παράλληλη απασχόληση το 2003. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8.2 

Εκτιμήσεις εξισώσεων αμοιβών 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Το καθαρό συνολικό εισόδημα από την κύρια και την παράλληλη απασχόληση για το έτος 2003 

Ερμηνευτικές μεταβλητές 

Σταθερά 

Επαγγελματική δραστηριότητα 

Εκπαιδευτικοί στην 3β/μια εκπαίδευση 

& επιστημονικοί συνεργάτες 

Εκπαιδευτικοί στην 1 β/μια εκπαίδευση 

& επιστημονικοί συνεργάτες 

Διδακτικό προσωπικό σε 

φροντιστήρια 

Ιδιαίτερα μαθήματα 

Αρχαιολόγοι - Ιστορικοί 

Γλωσσολόγοι - Συγγραφείς 

Γραμματείς & λοιποί υπάλληλοι 

γραφείου 

Επιχειρηματίες 

Διάφορα 

Στελέχη ιΌικονομίας-διοίκησης 

Στελέχη/ανθρώπινοι πόροι, 

επαγγελματικός προσανατολισμός, 

ψυχολογία 

Εκπαιδευτικοί στην 2β/μια εκπαίδευση 

Εμπειρία στο φορέα 

Κάτω από 4 χρόνια προϋπηρεσίας 

(στη σημερινή απασχόληση) 

4 χρόνια προϋπηρεσίας 

και άνω 

Υπόδειγμα Α 

10.352 

(11.7) 

-1.423 

(-0,7) 

330 

(0,2) 

-387 

(-0,5) 

-2.042 

(-2,0) 

1.980 

(1,8) 

2.383 

(1.7) 

798 

(0.7) 

-1.304 

(-0,4) 

1.012 

(0,6) 

2.720 

(3,1) 

4.863 

(4,4) 

Κατηγορία 

αναφοράς 

-2.574 

(-4,6) 

Κατηγορία 

αναφοράς 

Υπόδειγμα Β 

11.207 

(10,8) 

-1.737 

(-0,9) 

443 

(0,3) 

-310 

(-0,4) 

-2.225 

(-2,1) 

2.042 

(1.8) 

1.705 

(1.1) 

882 

(0,8) 

-381 

(-0,1) 

596 

(0,3) 

2.524 

(2,8) 

4.572 

(3,9) 

Κατηγορία 

αναφοράς 

-2.454 

(-4,4) 

Κατηγορία 

αναφοράς 

Υπόδειγμα Γ 

13.644 

(12,9) 

-1.856 

(-1.0) 

1.033 

(0,8) 

331 

(0,5) 

-1.126 

(-0,8) 

2.525 

(2,1) 

2.019 

(1.2) 

53 

(0,1) 

-1.179 

(-0,4) 

-307 

(-0,2) 

1.121 

(1,2) 

3.845 

(3,4) 

Κατηγορία 

αναφοράς 

-1.963 

(-3,6) 

Κατηγορία 

αναφοράς 

Υπόδειγμα Δ 

14.168 

(12,9) 

-1.909 

(-1.1) 

823 

(0,6) 

300 

(0,4) 

-977 

(-0,7) 

2.612 

(2,2) 

2.335 

(1.4) 

-106 

(-0,1) 

-1.451 

(-0,5) 

-298 

(-0,2) 

931 

(1.0) 

4.164 

(3,5) 

Κατηγορία 

αναφοράς 

-1.786 

(-3,3) 

Κατηγορία 

αναφοράς 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8.2 (συνέχεια) 

Ερμηνευτικές μεταβλητές 

Δεύτερο πτυχίο 

πανεπιστημιακού επιπέδου 

Δεν έχει άλλο δίπλωμα 

πανεπιστημιακού επιπέδου 

Έχει άλλο δίπλωμα 

πανεπιστημιακού επιπέδου 

Γνώσεις ξένων γλωσσών 

Καθόλου 

Λίγες 

Αρκετές έως πολύ καλές 

Ώρες εργασίας την εβδομάδα 

Κάτω από 18 ώρες την εβδομάδα 

18 ώρες και άνω 

Ασφαλιστικό Ταμείο 

ΙΚΑ 

TEBE 

Χωρίς ασφ. ταμείο ή άλλο 

(συζύγου) 

Ταμείο τραπεζικών, νομικών, 

δημοσιογράφων, ιδιωτικό 

Ασφ. Ταμείο Δημοσίου 

Στοιχεία για την οικογενειακή 

κατάσταση 

Συγκατοικούν με τους γονείς τους 

Μένουν μόνοι 

Μένουν με τον/την σύζυγο ή 

σύντροφο τους 

R2 

R2 διορθωμένο 

Στατιστική F 

Ν 

Υπόδειγμα Α 

-2.048 

(-2,5) 

Κατηγορία 

αναφοράς 

0,215 

0,176 

5,544 

276 

Υπόδειγμα Β 

-2.114 

(-2,6) 

Κατηγορία 

αναφοράς 

-848 

(-1,3) 
-1.712 

(-2,2) 

Κατηγορία 

αναφοράς 

0,226 

0,181 

5,062 

275 

Υπόδειγμα Γ 

-1.562 

(-2,1) 

Κατηγορία 

αναφοράς 

-1.054 

(-1,7) 
-2.386 

(-3,3) 

Κατηγορία 

αναφοράς 

-2.319 

(-3,8) 

Κατηγορία 

αναφοράς 

-2.548 

(-2,9) 
-1.129 

(-0,9) 

-2874 

(-1.9) 
413 

(0,3) 

Κατηγορία 

αναφοράς 

0,355 

0,301 

6,576 

259 

Υπόδειγμα Δ 

-1.658 

(-2,2) 

Κατηγορία 

αναφοράς 

-1.037 

(-1,7) 
-2.377 

(-3,3) 

Κατηγορία 

αναφοράς 

-2.347 

(-3,8) 

Κατηγορία 

αναφοράς 

-2.319 

(-2,6) 

-1.107 

(-0,9) 
-2647 

(-1,7) 

284 

(0,2) 

Κατηγορία 

αναφοράς 

-1314 

(-2,4) 

-193 

(-0,3) 

Κατηγορία 

αναφοράς 

0,379 

0,320 

6,438 

254 
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Ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων επικεντρώνεται στο υπόδειγμα Δ, το 
οποίο έχει περισσότερες ερμηνευτικές μεταβλητές που εξηγούν το 37,8% 
της μεταβλητότητας των αποδοχών. Επίσης, ικανοποιητικό μπορεί να θεω
ρηθεί και το υπόδειγμα Γ, όπου οι ερμηνευτικές μεταβλητές εξηγούν 35,5% 
της μεταβλητότητας των αποδοχών. 

Σύμφωνα με τις παραπάνω εκτιμήσεις διαπιστώνεται πως ένας πτυχιού
χος της Φιλοσοφικής Σχολής, που ανήκει στην ομάδα αναφοράς, κερδίζει 
14.168 € (υπόδειγμα Δ). Σημειώνεται ότι η ομάδα αναφοράς έχει τα χαρα
κτηριστικά της κατηγορίας αναφοράς ή παραλειπόμενης κατηγορίας του 
υποδείγματος. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο σταθερό όρο του πίνακα. Ο 
σταθερός όρος δίνει το εισόδημα αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για να 
εκτιμηθούν οι διακυμάνσεις που προέρχονται από τα διάφορα χαρακτηρι
στικά των πτυχιούχων, ceteris paribus. 

Τα χαρακτηριστικά της ομάδας αναφοράς στο υπόδειγμα Δ αντιπροσω
πεύουν έναν πτυχιούχο της Φιλοσοφικής Σχολής που είναι εκπαιδευτικός 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εργάζεται στο Δημόσιο (έχει ασφαλιστικό 
ταμείο του Δημοσίου), απασχολείται 18 ώρες την εβδομάδα και άνω, με 
επαγγελματική εμπειρία στον ίδιο φορέα άνω των 4 ετών. Επίσης, έχει απο
κτήσει και ένα δεύτερο πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου και δηλώνει πως 
ξέρει αρκετά έως πολύ καλά μια ξένη γλώσσα, η οποία είναι τα αγγλικά για 
τη συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων. Αναφορικά με την οικογενει
ακή του κατάσταση, δήλωσε πως μένει με τον/την σύζυγο του ή σύντροφο 
του. Έτσι, κάποιος πτυχιούχος των Φιλοσοφικών Σχολών μπορεί να εκτιμή
σει το εισόδημα του σύμφωνα με το αν ανήκει ή όχι σε μια από τις περι
γραφόμενες κατηγορίες. 

Η επαγγελματική εμπειρία φαίνεται να επηρεάζει τις αποδοχές. Με τον 
όρο επαγγελματική εμπειρία εννοείται η εμπειρία που αποκτάται με τα έτη 
εργασίας σε ένα συγκεκριμένο φορέα και όχι γενικότερα η εμπειρία μετά την 
απόκτηση του πτυχίου, η οποία δεν έδειξε να έχει καμιά επίδραση στις απο
δοχές. Αναλυτικότερα, παρατηρείται πως κάποιος που εργάζεται λιγότερο 
από 4 χρόνια στο συγκεκριμένο φορέα κερδίζει κατά 1.786 € λιγότερο από 
κάποιον άλλον που βρίσκεται στην αντίθετη κατηγορία (παραλειπόμενη κα
τηγορία), με στατιστικά σημαντική διαφορά, ceteris paribus, δηλαδή όταν 
όλα τα άλλα παραμένουν αμετάβλητα. 

Στην περίπτωση των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών που εργά
ζονται στον τομέα της εκπαίδευσης, η απόκτηση ενός άλλου διπλώματος 
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πανεπιστημιακού επιπέδου35 συμβάλλει θετικά στις αποδοχές. Όπως πα
ρατηρείται και στον Πίνακα 8.2, όσοι δεν έχουν άλλο πτυχίο κερδίζουν κατά 
1.658 € λιγότερο από τους άλλους, με διαφορά στατιστικά σημαντική. Η 
γνώση ξένων γλωσσών επιδρά επίσης θετικά στις αποδοχές. Σε σχέση με 
κάποιον που ξέρει αρκετά έως πολύ καλά μια ξένη γλώσσα (παραλειπόμενη 
κατηγορία), κάποιος που ξέρει λίγο μια ξένη γλώσσα κερδίζει λιγότερο πε
ρίπου κατά 2.377 € , με διαφορά στατιστικά σημαντική. 

Σημειώνεται επιπρόσθετα ότι το επίπεδο εκπαίδευσης (πτυχίο-μεταπτυ-
χιακό) δεν έδειξε να επηρεάζει το εισόδημα σε αυτό το υπόδειγμα, καθώς 
και σε άλλες εκτιμήσεις υποδειγμάτων που πραγματοποιήθηκαν. Σύμφωνα 
και με άλλες έρευνες, όπως για παράδειγμα του Conseil National des Ingéni
eurs et des Scientifiques de France (CNISF, 2003) της Γαλλίας, μια ανάλογη 
κατάσταση παρατηρείται για τους νέους μηχανικούς, οι οποίοι απασχο
λούνται στον τομέα της εκπαίδευσης γενικότερα. Η διαπίστωση αυτή μπορεί 
πολύ πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι τα άτομα καθυστέρησαν την έν
ταξη τους στην αγορά εργασίας, λόγω της συνέχισης των σπουδών και κατά 
συνέπεια καθυστέρησαν την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. Σημει
ώνεται όμως ότι τα συμπεράσματα για τους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων 
σπουδών περιορίζονται, δεδομένου ότι στο δείγμα δεν έχουμε τη δυνατό
τητα να εξετάσουμε τις πιο μακροπρόθεσμες συνέπειες. Οι ερωτηθέντες 
είναι ακόμα πολύ νέοι (έχουν περάσει 5 έως 6 χρόνια μετά την απόκτηση του 
πτυχίου). 

Όσο για τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης των πτυχιούχων των Φιλο
σοφικών Σχολών διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 

Σε σχέση με την παραλειπόμενη κατηγορία που είναι οι εργαζόμενοι 
στο Δημόσιο, όσοι είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ κερδίζουν λιγότερο κατά 
2.319 € και η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική. Οι ασφαλισμένοι στο 
TEBE (-1.107) καθώς και όσοι δεν έχουν ασφάλιση (-2.647 €) κερδίζουν 
λιγότερο, αλλά οι τελευταίες διαφορές δεν εμφανίζονται στατιστικά ση
μαντικές. 

Οι ώρες απασχόλησης την εβδομάδα επιδρούν στο εισόδημα με αρνητική 
επιρροή και στατιστικά σημαντική για όσους εργάζονται κάτω από 18 ώρες 
την εβδομάδα (-2.347 €). 

35 Υπενθυμίζεται ότι το 11,3% των ερωτηθέντων έχει και άλλο πτυχίο πανεπιστημιακού επι
πέδου, έκτων οποίων το 1/3 είναι μεταξύ 26 και 29 ετών (το 27,6%), σχεδόν οι μισοί μεταξύ 
30 και 34 ετών (49%) και οι υπόλοιποι μεταξύ 35 και 37 ετών. 
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Η επαγγελματική δραστηριότητα προσδιορίζει τις εισοδηματικές διαφο
ρές. Στατιστικά σημαντική είναι η διαφορά του εισοδήματος των εκπαιδευτι
κών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με άλλες δύο κατηγορίες 
επαγγελμάτων. Πιο συγκεκριμένα, τα διοικητικά στελέχη στον τομέα των αν
θρώπινων πόρων, ψυχολογίας και επαγγελματικού προσανατολισμού κερδί
ζουν περισσότερο, ceteris paribus καθώς και οι αρχαιολόγοι-ιστορικοί, κατά 
4.164 € και 2.612 € , αντίστοιχα. Για τα υπόλοιπα επαγγέλματα οι διαφορές 
που προκύπτουν δεν είναι στατιστικά σημαντικές. 

Στα υποδείγματα (Α και Β), με τις λιγότερες ερμηνευτικές μεταβλητές, τα 
στελέχη στον τομέα των ανθρώπινων πόρων καθώς και της οικονομίας και δι
οίκησης ξεχωρίζουν με υψηλότερες αμοιβές. Όσο για τις υπόλοιπες μετα
βλητές, όπως η εμπειρία στο φορέα απασχόλησης, η απόκτηση ενός άλλου 
πτυχίου πανεπιστημιακού επιπέδου (υποδείγματα Α, Β, Γ). Π γνώση ξένων 
γλωσσών (υποδείγματα Γ και Δ), τα χαρακτηριστικά απασχόλησης (ώρες ερ
γασίας και ασφαλιστικό ταμείο) (υποδείγματα Γ και Δ), διαπιστώνεται πως η 
τάση παραμένει ίδια με του υποδείγματος Δ (Πίνακας 8.2, όπου δίνονται ανα
λυτικά οι τιμές). Με άλλα λόγια, τα άτομα που έχουν κάτω από 4 χρόνια προ
ϋπηρεσία στο φορέα απασχόλησης κερδίζουν λιγότερο και η διαφορά είναι 
στατιστικά σημαντική και στα 4 υποδείγματα. Αντίστοιχα, τα άτομα που δεν 
έχουν άλλο πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου κερδίζουν λιγότερο από τα 
άλλα και οι διαφορές είναι στατιστικά σημαντικές και στα 4 υποδείγματα. 
Παρόμοιο συμπέρασμα προκύπτει και για τη γνώση ξένων γλωσσών (υπο
δείγματα Β, Γ, Δ) καθώς και για τις ώρες εργασίας και το ασφαλιστικό ταμείο 
(υποδείγματα Γ, Δ). 

Ένα άλλο θέμα στο οποίο δίνεται μεγάλη έμφαση στη βιβλιογραφία σχε
τίζεται με τις εισοδηματικές διαφορές και τις διακρίσεις ανά φύλο (gender 
discrimination). Σημειώνεται ότι σε πολλά εμπειρικά υποδείγματα που δοκι
μάστηκαν, δεν εντοπίστηκαν επιδράσεις του φύλου στις αποδοχές, κάτι που 
φαίνεται να οφείλεται στο γεγονός ότι τα άτομα είναι ακόμη νέα στην 
έναρξη της καριέρας τους, καθώς και ότι σχεδόν το 80% του πληθυσμού 
είναι γυναίκες. 

Εκείνο όμως που αξίζει να τονιστεί είναι διαφορές που προέκυψαν στο ει
σόδημα ανά οικογενειακή κατάσταση σε συνδυασμό με το αν μένουν με τους 
γονείς τους, μόνοι ή με τον/τη σύζυγο ή σύντροφο τους. Για τον λόγο αυτό, 
προστέθηκε μια κατηγορία που δίνει πληροφορίες για την οικογενειακή κα
τάσταση (υπόδειγμα Δ). Έτσι, διαπιστώθηκε πως όσοι μένουν με τον/τη σύ
ζυγο ή σύντροφο τους κερδίζουν περισσότερα σε σύγκριση με εκείνους που 
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μένουν με τους γονείς τους (-1.314 €) και η διαφορά είναι στατιστικά ση
μαντική. Διαφαίνεται πως οι φιλόλογοι που κερδίζουν λιγότερα συνεχίζουν να 
ζουν με τους γονείς τους. 

Σημειώνεται πως και άλλες μεταβλητές δοκιμάστηκαν είτε στο υπόδειγμα 
Γ είτε στο υπόδειγμα Δ, όπως το μέγεθος του φορέα απασχόλησης (μικρή, 
μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση ή οργανισμός) ή ο νομός του τόπου εργασίας 
κ.ά., δεν έδειξαν όμως να έχουν κάποια επίδραση στις εισοδηματικές δια
φορές. 

Δεν εντοπίστηκε επίσης καμία διαφοροποίηση στις αποδοχές ανάλογα με 
τις ειδικότητες των πτυχιούχων και με τα πανεπιστήμια από όπου αποφοίτη
σαν. Σύμφωνα με άλλες έρευνες, οι διαφορές στις αποδοχές που ενίοτε προ
κύπτουν μεταξύ πτυχιούχων διαφόρων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
οδηγούν συχνά και στην ιεράρχηση των Σχολών αυτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ! ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ 

Παραδοσιακά, οι προβληματισμοί γύρω από την υποκειμενική έννοια της 
ικανοποίησης στο χώρο εργασίας (well being in work, job satisfaction) και γε
νικότερα [general well-being of individuals) αποτελούσαν αντικείμενο μελέτης 
των ψυχολόγων και κοινωνιολόγων. Τα τελευταία όμως χρόνια, σύγχρονες οι
κονομικές και οικονομετρικές προσεγγίσεις ξεπρόβαλλαν αναλύοντας την έν
νοια της ικανοποιητικής εργασίας, δεδομένου ότι ο όρος αυτός εκφράζει και 
αποκαλύπτει πολλά χαρακτηριστικά της εργασίας. Στο Κεφάλαιο 9 λοιπόν εξε
τάζεται ο βαθμός ικανοποίησης των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών από 
την εργασία που κάνουν. Επίσης, καταγράφονται και οι απόψεις των πτυχιού
χων για τις σπουδές τους στο πανεπιστήμιο. Τα συμπεράσματα συμβάλλουν 
στη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διαδικασία 
που έχει ήδη ξεκινήσει στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

9.1. Έννοια της ικανοποιητικής εργασίας 

9.1.1. Βαθμός ικανοποίησης από τη σημερινή απασχόληση 
και λόγοι αναζήτησης ή μη αναζήτησης άλλης εργασίας 

Η έννοια της ικανοποίησης στην εργασία μάς δίνει πληροφορίες για το 
πόσο έχει πετύχει η μετάβαση (OECD, 1999). Με άλλα λόγια, όταν ένας νέος 
αποκτά μια εργασία της οποίας τα χαρακτηριστικά τον ικανοποιούν, μπο
ρούμε να θεωρήσουμε ότι η ένταξη του στην αγορά εργασίας επέτυχε. Η έν
νοια της ικανοποιητικής εργασίας είναι σημαντική, διότι περιέχει επίσης 
πολλές χρήσιμες πληροφορίες για την πρόβλεψη και την κατανόηση των αν
θρώπινων συμπεριφορών στον εργασιακό τομέα, οι οποίες έχουν επιπτώσεις 
στην ανταγωνιστικότητα [Oswald (1997), Clark et al. (1998), Blanchflower and 
Oswald (1999, 2000), Frey and Stutzer (2000)]. Λαμβάνοντας την υπόψη μπο
ρεί κανείς να προβλέψει το ρυθμό εναλλαγής προσωπικού36, τις απουσίες 

36 Υπενθυμίζεται ότι η σταθερή εργασία συμβάλλει στη μείωση του κόστους εργασίας. Μία 
εκτεταμένη ροή/διακίνηση του εργατικού δυναμικού (labour turnover) είναι δείκτης κακοδι
οίκησης σε μια επιχείρηση. 
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(absenteeism), την παραγωγικότητα και άλλα χαρακτηριστικά που σχετίζον
ται με την ποιότητα της εργασίας και επηρεάζουν το ανθρώπινο δυναμικό. 
Κατ' αυτόν τον τρόπο, η ικανοποίηση στην εργασία χαρακτηρίζεται ως μια οι
κονομική μεταβλητή και μελετάται διότι έχει συνέπειες στο σύνολο της οικο
νομίας, στην ποιότητα της εργασίας και συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα 
μιας χώρας [Hamermesh (1977), Freeman (1978), Akerlof et al. (1988), Clark 
and Oswald (1996), Clark (1998), Clark et al. (1998), Murdoch et Paul (2003)]. 

Για τους λόγους που αναφέρθηκαν θεωρήθηκε χρήσιμο να δοθεί κάποια 
έμφαση στην ενότητα αυτή για την έννοια της ικανοποιητικής εργασίας γε
νικά, καθώς και σε σχέση με μια σειρά παραγόντων. 

Σε γενικές γραμμές, κατηγορηματικά ικανοποιημένο από τη σημερινή του 
απασχόληση δήλωσε το 40,7% των ερωτηθέντων, σε αντίθεση με το 42,1% 
που δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο, και το 17,1% που είναι λίγο ικανοποι
ημένο (Πίνακας 9.1). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9.1 

Βαθμός ικανοποίησης από τη σημερινή απασχόληση 

Σύνολο πτυχιούχων 

Φιλοσοφικών 

Σχολών 

Ποσοστά 

Βαθμός ικανοποίησης από 

Καθόλου Λίγο 

ικανοποιημένος ικανοποιημένος 

(V 

177 

42,1% 

(2) 

72 

17,1% 

την εργασία Σύνολο Μέσος Διακύμανση 

Ικανοποιημένος 

(3) 

171 420 1,99 0,911 

40,7% 100,0% 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας με τίτλο «Careers after higher 
education: a European Research Survey» του ευρωπαϊκού προγράμματος 
CHEERS [Murdoch et Paul (2003)], τα δύο τρίτα των πτυχιούχων στις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσαν αρκετά έως πολύ ικανοποιημένοι από την 
εργασία τους. Επίσης, το 65% των ερωτηθέντων πτυχιούχων ισχυρίστηκε 
πως με μεγάλη πιθανότητα θα ξαναεπέλεγε τις ίδιες σπουδές. 

Στη συνέχεια στο ερώτημα για το αν όσοι ήδη εργάζονται αναζητούν ή όχι 
κάποια άλλη εργασία, το 39,7% απάντησε πως ψάχνει άλλη δουλειά από 
αυτήν που έχει, το 31,7% δεν αναζητά άλλη εργασία και το 22,4% θέλει να 
παραμείνει στο χώρο που είναι, κυρίως στον κλάδο της εκπαίδευσης, αλλά 
επιθυμεί μια πιο σταθερή εργασιακή σχέση (Πίνακας 9.2). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9.2 

Αναζήτηση άλλης εργασίας 

Αριθμός περιπτώσεων Ποσοστό (%) 

Αναζητά άλλη εργασία 175 39,7% 

Δεν αναζητά άλλη εργασία 140 31,7% 

Δεν αναζητά άλλη εργασία, αλλά 

μονιμοποίηση (εκπαίδευση/άλλο) 99 22,4% 

Δεν εργάζονται 27 6,1% 

Σύνολο 441 100,0% 

Οι λόγοι αναζήτησης ή μη αναζήτησης εργασίας εξετάζονται αναλυτικά 
στον Πίνακα 9.3 που ακολουθεί. Πολύ πιθανόν, το ποσοστό ανεργίας που 
υπάρχει στην αγορά εργασίας γενικότερα θέτει ως προτεραιότητα τη στα
θερή απασχόληση για πολλούς από τους ερωτηθέντες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9.3 

Λόγοι αναζήτησης ή μη αναζήτησης άλλης εργασίας 

Λόγοι Ποσοστό Ποσοστό Ποσοστό ατόμων που δεν Δεν 
ατόμων που ατόμων που αναζητά άλλη εργασία, εργάζονται, 

αναζητά δεν αναζητά αλλά μονιμοποίηση (στον αλλά 
άλλη άλλη τομέα της εκπαίδευσης αναζητούν 

εργασία εργασία ή κάπου αλλού) εργασία 

Σταθερή απασχόληση 

Συνθήκες εργασίας 

Απόκτηση θέσης με 
μεγαλύτερη υπευθυνότητα 

Ενδιαφέρουσα 
επαγγελματική κατάσταση 

Επίπεδο των αποδοχών 

Επαγγελματική εξέλιξη 

Ελεύθερος επαγγελματίας που 
αναζητά μισθωτή εργασία 

Αναζητά εργασία στην 
εκπαίδευση 

Άλλο 

Αναζητά εργασία σχετική 
με το αντικείμενο του 

Σύνολο 

51,8% 

5,4% 

2,4% 

8,3% 

7,1% 

6,5% 

1,2% 

7,1% 

6,5% 

3,6% 

100,0% 

35,9% 

14,5% 

2,3% 

20,6% 

7,6% 

3,1% 

-

8,4% 

3,8% 

3,8% 

100,0% 

11,2% 

3,1% 

. 

. 

-
2,0% 

. 

83,7% 

-

-

100,0% 

50,0% 

16,7% 

. 

16,7% 

-
-

-

16,7% 

-

-

100,0% 

158 



Έννοια της ικανοποιητικής εργασίας των πτυχιούχων των Φ.Σ. και αξιολόγηση των σπουδών τους 

- Βασικό κριτήριο αναζήτησης κάποιας άλλης εργασίας, για τα άτομα που 
εργάζονται ήδη (51,8% των περιπτώσεων) αποτελεί η σταθερότητα της 
απασχόλησης. Όλοι οι άλλοι λόγοι δεν ξεπερνούν το 8,3%. Κατά σειρά 
προτίμησης, δεύτερο κριτήριο που επιλέγεται είναι η ενδιαφέρουσα 
επαγγελματική κατάσταση για το 8,3% των ερωτηθέντων, ακολουθούν το 
επίπεδο των αποδοχών (7,1 %) μαζί με τον τομέα της εκπαίδευσης (7,1%). 

- Για τα άτομα που δεν αναζητούν κάποια άλλη εργασία, η σταθερή απα
σχόληση που έχουν αποτελεί ένα βασικό πλεονέκτημα (35,9%), στη συ
νέχεια αναφέρεται η ενδιαφέρουσα επαγγελματική κατάσταση (20,6%) 
και οι καλές συνθήκες εργασίας (14,5%). 

- Το 83,7% των πτυχιούχων που δεν αναζητά άλλη εργασία, αλλά να μονι
μοποιηθεί σε αυτή που έχει, επιθυμεί μια σταθερή εργασία στον τομέα της 
εκπαίδευσης, ενώ το 11,2% είναι έτοιμο να εργαστεί και σε άλλο τομέα. 

- Τέλος, οι μισοί από όσους δεν εργάζονται αναζητούν κατά κύριο λόγο 
μια σταθερή απασχόληση. 

9.1.2. Έννοια της ικανοποιητικής εργασίας και στοιχεία για την απασχόληση 

Αναλυτικότερα, εξετάζοντας την έννοια της ικανοποιητικής εργασίας ανά 
μορφή απασχόλησης, παρατηρούμε πως απόλυτα ικανοποιημένο από τη ση
μερινή του απασχόληση δηλώνει το 84,2% των μισθωτών στο Δημόσιο, το 
56,5% των μισθωτών με σύμβαση αορίστου χρόνου, το 51,1% των μισθωτών 
με σύμβαση έργου ή ορισμένης διάρκειας καθώς και το σύνολο των ελεύ
θερων επαγγελματιών-εργοδοτών και μόνο το 33,3% των αυτοαπασχολού
μενων. Για τις άλλες μορφές απασχόλησης, τα ποσοστά είναι πιο χαμηλά. 
Τη δυσαρέσκεια τους για τη σημερινή τους επαγγελματική κατάσταση εξέ
φρασαν κατηγορηματικά, με ποσοστό 70%, τα άτομα που παραδίνουν ιδιαί
τερα μαθήματα και το 54,9% των ωρομίσθιων (Πίνακας 9.4). Για τις δύο 
τελευταίες κατηγορίες, ο βαθμός ικανοποίησης από την εργασία37, που δί
νεται και από τη στήλη μέσος, είναι 1,43 και 1,65 αντίστοιχα και είναι κάτω 
από το μέσο στο σύνολο των πτυχιούχων (1,99). 

Στη συνέχεια, βλέπουμε πως το 88,0% των ασφαλισμένων πτυχιούχων των 
Φιλοσοφικών Σχολών στο Δημόσιο είναι ικανοποιημένοι από την εργασία 
τους (μέσο: 2,76). Ακολουθούν κατόπιν όσοι είναι ασφαλισμένοι στο ταμείο 
των τραπεζικών και των δημοσιογράφων με υψηλό ποσοστό ικανοποιημένων 
(72,7%) και με μέσο: 2,50. Το 67,6% των ασφαλισμένων στο TEBE είναι επί-

37 Η κλίμακα κυμαίνεται από 1, για το καθόλου ικανοποιημένος, έως 3 για το αρκετά έως 
πολύ ικανοποιημένος. 
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σης πολύ ευχαριστημένο. Αντίθετα, οι μισοί ασφαλισμένοι στο Ι ΚΑ (48,9%) 
είναι επαγγελματικά δυσαρεστημένοι. 

Σημαντικό είναι το μέρος (πάνω από 50%) των πτυχιούχων των Φιλοσοφι
κών Σχολών που δήλωσαν αρκετά έως πολύ ικανοποιημένοι από την εργασία 
τους για τα επαγγέλματα των εκπαιδευτικών και επιστημονικών συνεργατών 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (70,0% και μέσο 2,60), των στελεχών στον 
τομέα των ανθρώπινων πόρων (79,2% και μέσο 2,63) και στον τομέα της οι-
κονομίας-διοίκησης (58,0% και μέσο 2,18) καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες-εργοδότες (100,0%). Σχεδόν οι μισοί πτυχιούχοι των Φιλοσοφικών 
Σχολών είναι ικανοποιημένοι από την εργασία τους για τα επαγγέλματα των 
εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια (44,7% και μέσο 2,05) και στην πρωτο
βάθμια εκπαίδευση (47,1% και μέσο 2,12), τα επαγγέλματα των αρχαιολό-
γων-ιστορικών (46,7% και μέσο 1,97) και των γλωσσολόγων-συγγραφέων 
(50,0% και μέσο 2,06). 

Επιπρόσθετα, όσοι έχουν πάνω από 7 χρόνια προϋπηρεσία στο φορέα δη
λώνουν πιο ικανοποιημένοι (μέσο: 2,18). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9.4 

Βαθμός ικανοποίησης από την εργασία και απασχόληση 

Στοιχεία σχετικά με Βαθμός ικανοποίησης από την εργασία Σύνολο Μέσος Διακύμανση 

^ ^ Καθόλου Λίγο Ικανοποιη-
ικανοποιη- ικανοποιη- μένος 

μένος μένος 

Μορφή απασχόλησης 
Μ ισθωτός-Δη μόσιος 

υπάλληλος 14,0% 
Μισθωτός με σύμβαση 

αορίστου χρόνου 40,3% 
Μισθωτός ή ελεύθερος 

επαγγελματίας με 
σύμβαση έργου/ 
ορισμένου χρόνου 37,8% 

Ελεύθερος επαγγελματίας-
εργοδότης 

Ελεύθερος επαγγελματίας-
αυτοαπασχολού μένος 22,2% 

Ωρομίσθιος 54,9% 
Ιδιαίτερα μαθήματα 70,0% 

Ασφαλιστικό ταμείο 
IKA 48,9% 
Δημοσίου 12,0% 
TEBE 23,5% 
Δεν έχει 69,7% 
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1,8% 

3,2% 

84,2% 

56,5% 

100,0% 

100,0% 

2,70 

2,16 

0,706 

0,978 

11,1% 51,1% 100,0% 2,13 0,939 

44,4% 
25,7% 
17,5% 

18,7% 

-
8,8% 

27,3% 

33,3% 
19,4% 
12,5% 

32,4% 
88,0% 
67,6% 

3,0% 

100,0% 
100,0% 
100,0% 

100,0% 
100,0% 
100,0% 
100,0% 

2,11 
1,65 
1,43 

1,84 
2,76 
2,44 
1,33 

0,782 
0,789 
0,712 

0,888 
0,657 
0,860 
0,540 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9.4 (συνέχεια) 

Στοιχεία σχετικά με Βαθμός ικανοποίησης από την εργασία Σύνολο Μέσος Διακύμανση 
την εκπαίδευση ~ _,. ~ ; 

' ' Καθόλου Λίγο Ικανοποιη-
ικανοποιη- ικανοποιη- μένος 

μένος μένος 
Ταμείο τραπεζικών, 

νομικών, δημοσιογράφων, 
ιδιωτικό 22,7% 4,5% 72,7% 100,0% 2,50 0,859 

Άλλο (σπουδές, συζύγου..) 36,8% 52,6% 10,5% 100,0% 1,74 0,653 

Επαγγέλματα 
Εκπαιδευτικοί 3β/μιας 

εκπαίδευσης & 
επιστημονικοί συνεργάτες 10,0% 20,0% 70,0% 100,0% 2,60 0,699 

Εκπαιδευτικοί 2β/μιας 
εκπαίδευσης 39,5% 15,8% 44,7% 100,0% 2,05 0,922 

Εκπαιδευτικοί 1 β/μιας 
εκπαίδευσης & άλλοι 
εκπαιδευτικοί (ΙΕΚ, 
μουσικοί..) 35,3% 17,6% 47,1% 100,0% 2,12 0,928 

Διδακτικό προσωπικό 
σε φροντιστήρια 

Ιδιαίτερα μαθήματα 
Αρχαιολόγοι, ιστορικοί 

& ξεναγοί 
Γλωσσολόγοι & συγγραφείς 
Γραμματείς & λοιποί 

υπάλληλοι γραφείου 
Επιχειρηματίες 
Διάφορα 
Στελέχη οικονομίας, 

διοίκησης (δημόσιου & 
ιδιωτικού τομέα) 40,0% 2,0% 58,0% 100,0% 2,18 0,983 

Στελέχη επιχειρήσεων/ 
Ανθρώπινοι πόροι, 
επαγγελματικός 
προσανατολισμός και 
ψυχολογία 16,7% 4,2% 79,2% 100,0% 2,63 0,770 

Ώρες εργασίας την εβδομάδα 
Κάτω από 18 ώρες 
18-35 ώρες 
36 - 40 ώρες 
Πάνω από 40 ώρες 

Προϋπηρεσία στο φορέα 
0-3 χρόνια στη σημερινή 

απασχόληση 
4-6 χρόνια στη σημερινή 

απασχόληση 
Πάνω από 7 χρόνια στη 

σημερινή απασχόληση 

" Ο αριθμός των περιπτώσεων είναι μικρότερος από 5. 

47,1% 
70,0% 

50,0% 
43,8% 

39,4% 

44,4% 

25,5% 
17,5% 

3,3% 
6,3% 

21,2% 

33,3% 

27,5% 
12,5% 

46,7% 
50,0% 

39,4% 

22,2% 

100,0% 
100,0% 

100,0% 
100,0% 

100,0% 

100,0% 

1,80 
1,43 

1,97 
2,06 

2,00 

1,78 

0,845 
0,712 

0,999 
0,998 

0,901 

0,833 

53,8% 
42,3% 
40,2% 
32,4% 

46,2% 

44,0% 

31,8% 

30,1% 
11,4% 

7,5% 
2,7% 

14,0% 

18,5% 

18,2% 

16,1% 
46,3% 
52,3% 
64,9% 

39,8% 

37,5% 

50,0% 

100,0% 
100,0% 
100,0% 
100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

1,62 
2,04 
2,12 
2,32 

1,94 

1,93 

2,18 

0,751 
0,944 
0,959 
0,944 

0,930 

0,903 

0,907 
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Ακόμα, σε ό,τι αφορά την εργασιακή σχέση (μορφή της απασχόλησης και 
ασφαλιστικό ταμείο) και το επάγγελμα, ο συντελεστής F ανάλυσης διακύ
μανσης είναι στατιστικά σημαντικός. Αυτό μας δείχνει ότι ο κάθε αναφερό
μενος παράγοντας επηρεάζει την ικανοποίηση που μπορεί να έχει κάποιος 
από τη δουλειά που έχει38 (Πίνακας 9.5). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9.5 

Επίδραση των παραγόντων 

Παράγοντες Συντελεστής F ανάλυσης διακύμανσης 

Μορφή απασχόλησης 16,191 

Ασφαλιστικό ταμείο 18,648 

Επαγγέλματα 4,156 

Ώρες εργασίας την εβδομάδα 7,663 

Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο 0,01 [correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed)]. 

Κάπως παράδοξα θα μπορούσε να πει κανείς, παρατηρείται πως ο βαθμός 
ικανοποίησης από τη σημερινή εργασία αυξάνεται με τον αριθμό των ωρών 
απασχόλησης (ο συντελεστής συσχέτισης Spearman είναι θετικός: 0,220) 
και πολύ πιθανόν και το βαθμό υπευθυνότητας. Ο συντελεστής F ανάλυσης 
διακύμανσης (7,663) είναι στατιστικά σημαντικός (Πίνακας 9.5). Κάτι που δεί
χνει πως οι ώρες εργασίας επηρεάζουν την ικανοποίηση. Το αποτέλεσμα 
αυτό επιβεβαιώνει και ευρήματα άλλων ερευνών που εστιάζουν το ενδιαφέ
ρον τους στις συμπεριφορές των εργαζομένων και στην έννοια της ικανο
ποιητικής εργασίας [Moguérou (2002)39, Sirota Consulting an American 
research firm. H έρευνα βασίζεται σε συνεντεύξεις με 800.000 εργαζομένους 
σε 61 εταιρείες παγκοσμίως]. 

Όπως επιβεβαιώνεται και με το παρακάτω Διάγραμμα 9.1, ικανοποιημένοι 
από την εργασία τους φαίνεται να είναι όσοι εργάζονται τις περισσότερες 
ώρες κατά μέσο όρο (32 ώρες την εβδομάδα). 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία του Πίνακα 9.4 το 64,9% των ατόμων 
που εργάζεται πάνω από 40 ώρες την εβδομάδα δήλωσε ικανοποιημένο από 
την εργασία του, ενώ το 53,8% παραμένει δυσαρεστημένο στην περίπτωση 

3 8 Π.χ. η μορφή της απασχόλησης επηρεάζει την ικανοποίηση της εργασίας. 
3 9 Οι ώρες εργασίας των Ph.Ds συνδέονται θετικά με την ικανοποίηση της εργασίας κυρίως 
για τους άνδρες. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9.1 

Βαθμός ικανοποίησης από τη σημερινή εργασία 
και εβδομαδιαίες ώρες εργασίας κατά μέσο όρο 

Ικανοποιημένος 
από την εργασία του 

Λίγο ικανοποιημένος 
από την εργασία του 

Καθόλου ικανοποιημένος 
από την εργασία του 

32 

26 ώρες 

-τ— 

10 15 

- 1 — 

20 

—Γ" 

25 

ώρες 

30 35 

που οι ώρες απασχόλησης δεν υπερβαίνουν τις 18 ώρες την εβδομάδα. 

9.1.3. Έννοια της ικανοποιητικής εργασίας και διαδικασία ανεύρεσης 
απασχόλησης 

Αρκετά έως πολύ ικανοποιημένο από την εργασία του δηλώνει πάνω από το 
40% των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών που για να βρει δουλειά συμ
μετείχε σε κάποιο διαγωνισμό (συγκεκριμένα το 86% και μέσο 2,73), βρήκε 
δουλειά χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο (Internet: 71% και μέσο 2,43), τις αγ
γελίες στον Τύπο (57% και μέσο 2,21), απευθύνθηκε άμεσα στα γραφεία του 
ΟΑΕΔ (50% και μέσο 2), ενημερώθηκε από το πανεπιστήμιο (47% και μέσο 
2,29) ή απάντησε σε κάποια προκήρυξη (46%) (Πίνακας 9.6). Επίσης, ο συν
τελεστής F ανάλυσης διακύμανσης (5,632) είναι στατιστικά σημαντικός και 
επιβεβαιώνει πως ο τρόπος αναζήτησης εργασίας επηρεάζει την ικανοποίηση, 
ενώ αντίθετα η διάρκεια αναζήτησης εργασίας δεν την επηρεάζει. 

Το 50% των πτυχιούχων που βρήκε σχετικά πιο γρήγορα εργασία, πριν 
ακόμα το τέλος των βασικών σπουδών του, είναι ικανοποιημένο από τη δου-
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λειά του (μέσο: 2,15). Υψηλό παραμένει το ποσοστό των ικανοποιημένων 
πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών που βρήκαν την απασχόληση τους και 
μετά 3 χρόνια από την απόκτηση του πτυχίου τους (40,3%) (Πίνακας 9.6). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9.6 

Βαθμός ικανοποίησης από την εργασία 
και διαδικασία αναζήτησης εργασίας 

Στοιχεία σχετικά με τη 
διαδικασία 
αναζήτησης 
εργασίας 

Βαθμός ικανοποίησης από την εργασία Σύνολο Μέσος Διακύμανση 

Καθόλου Λίγο Ικανοποιη-
ικανοποιη- ικανοποιη- μένος 

μένος μένος 

Τρόπος ανεύρεσης 
σημερινής εργασίας 

Άτυποι τρόποι ένταξης: 
Η οικογένεια 
Κάποιος φίλος ή φίλη 
Το πανεπιστήμιο, οι καθηγητές 
Επαγγελματικές γνωριμίες 
Κάποιος που εργάζεται στο 

φορέα (ή Διευθυνπίς) 

Τυπικοί τρόποι ένταξης: 

53,3% 
47,9% 
17,6% 
60,0% 

23,3% 
19,7% 
35,3% 
10,0% 

23,3% 
32,4% 
47,1% 
30,0% 

100,0% 
100,0% 
100,0% 
100,0% 

1,70 
1,85 
2,29 
1,70 

0,837 
0,889 
0,772 
0,949 

63,6% 9,1% 27,3% 100,0% 1,64 0,924 

Αγγελίες στον Τύπο 
Διαδίκτυο (Internet) 
ΟΑΕΔ 
Απάντησε σε κάποια 

προκήρυξη 
Συμμετείχε σε διαγωνισμό 
Απευθυνόμενος άμεσα στον 

εργοδότη, Αίτηση, Πρόταση 

Διάρκεια αναζήτησης εργασίας 
Είχαν βρει σημερινή 

απασχόληση πριν την 
απόκτηση του πτυχίου 

Βρήκαν σημερινή 
απασχόληση μέσα στον 
1ο χρόνο μετά το πτυχίο 

Βρήκαν σημερινή 
απασχόληση τον 2ο 
χρόνο μετά το πτυχίο 

Βρήκαν σημερινή 
απασχόληση τον 3ο 
χρόνο μετά το πτυχίο 

Βρήκαν σημερινή 
απασχόληση μετά τα 3 
χρόνια από την 
απόκτηση πτυχίου 

36,2% 
28,6% 
50,0% 

50,0% 
12,7% 

48,6% 

35,0% 

43,2% 

47,9% 

45,9% 

43,5% 

6,4% 

-
-

3,8% 
1,8% 

22,2% 

15,0% 

17,4% 

22,9% 

10,8% 

16,1% 

57,4% 
71,4% 
50,0% 

46,2% 
85,5% 

29,2% 

50,0% 

39,4% 

29,2% 

43,2% 

40,3% 

100,0% 
100,0% 
100,0% 

100,0% 
100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

2,21 
2,43 
2,00 

1,96 
2,73 

1,81 

2,15 

1,96 

1,81 

1,97 

1,97 

0,954 
0,976 
1,069 

0,999 
0,679 

0,866 

0,933 

0,911 

0,867 

0,957 

0,923 
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9.1.4. Έννοια της ικανοποιητικής εργασίας και στοιχεία για την επιχείρηση 
ή τον οργανισμό 

Στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, περισσότερα άτομα δηλώνουν 
ικανοποιημένα από την εργασία τους. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του οργα
νισμού ή της επιχείρησης επηρεάζει την ικανοποίηση της εργασίας (συντε
λεστής F ανάλυσης διακύμανσης στατιστικά σημαντικός: 8,551). Επίσης, το 
μέγεθος της επιχείρησης ή του οργανισμού συμβάλλει θετικά στις συνθήκες 
εργασίας (συντελεστής συσχέτισης Spearman θετικός: 0,180 και συντελε
στής F ανάλυσης διακύμανσης στατιστικά σημαντικός: 5,838) (Πίνακας 9.8). 
Στις πιο μεγάλες επιχειρήσεις το μέρος των πτυχιούχων που είναι ικανοποι
ημένοι από την εργασία τους είναι σημαντικότερο (52,6%). Αντίθετα, ο τόπος 
εργασίας δεν έδειξε να επηρεάζει την ικανοποίηση της εργασίας (Πίνακας 
9.7). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9.7 

Βαθμός ικανοποίησης από την εργασία 
και χαρακτηριστικά της επιχείρησης ή του οργανισμού 

Στοιχεία σχετικά με Βαθμός ικανοποίησης από την εργασία Σύνολο Μέσος Διακύμανση 

^ ^ Καθόλου Λίγο Ικανοποιη-
ικανοποιη- ικανοποιη- μένος 

μένος μένος 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς 
επιχείρησης ή οργανισμού 

Δημόσια υπηρεσία (ΝΠΔΔ) 37,2% 

Δημόσια επιχείρηση 
(ΝΠΙΔ, ευρύτερο Δημόσιο) 20,6% 

Ιδιωτική επιχείρηση 46,3% 

Μέγεθος επιχείρησης 
ή οργανισμού 

Κάτω από 10 εργαζόμενοι 52,4% 

10-50 εργαζόμενοι 47,0% 

50 εργαζόμενοι και άνω 35,9% 

Τόπος εργασίας 

Περιφέρεια Αττικής 40,2% 

Εκτός Περιφέρειας Αττικής 47,5% 

13,9% 48,9% 100,0% 2,12 0,924 

2,9% 

17,9% 

76,5% 

35,8% 

100,0% 2,56 

100,0% 1,89 

0,824 

0,902 

16,7% 

21,0% 

11,5% 

18,9% 

8,9% 

31,0% 

32,0% 

52,6% 

41,0% 

43,7% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

1,79 

1,85 

2,17 

2,01 

1,96 

0,898 

0,880 

0,928 

0,903 

0,957 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9.8 

Επίδραση των παραγόντων 

Παράγοντες 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς 
επιχείρησης ή οργανισμού 

Μέγεθος επιχείρησης 
ή οργανισμού 

Συντελεστής συσχέτισης 
Spearman** 

0,180 

Συντελεστής F 
ανάλυσης διακύμανσης 

8,551 

5,838 

** Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο 0,01 [correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed)]. 

9.1.5. Έννοια της ικανοποιητικής εργασίας και στοιχεία για την εκπαίδευση 

Μια άλλη διάσταση της έννοιας της ικανοποιητικής εργασίας συνδέεται με 
την εκπαίδευση και τις γνώσεις γενικότερα. Σύμφωνα με τους δείκτες του 
συντελεστή F ανάλυσης διακύμανσης, επιρροή στις συνθήκες εργασίας 
έχουν οι παράγοντες που αναφέρονται στο επίπεδο εκπαίδευσης, στη γνώση 
ξένων γλωσσών, στις ειδικότητες και στις Πανεπιστημιακές Σχολές (Πίνακας 
9.10). Επιπρόσθετα, με τους θετικούς δείκτες του συντελεστή συσχέτισης 
Spearman συμπεραίνουμε πως, όσο αυξάνεται το επίπεδο εκπαίδευσης ή 
της γνώσης ξένων γλωσσών, τόσο αυξάνεται και η ικανοποίηση από την ερ
γασία. Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες σε μεταπτυχιακό επίπεδο είναι 
ικανοποιημένοι από τη δουλειά που κάνουν, καθώς και όσοι γνωρίζουν αρ
κετά έως πολύ καλά μια ξένη γλώσσα. Σε σχέση με τις ειδικότητες, παρατη
ρείται πως μεγάλο μέρος (45,0%) των πτυχιούχων που αποφοίτησε από το 
τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας είναι ικανοποιημένο από 
τις συνθήκες απασχόλησης (Πίνακας 9.9). Επίσης, λιγότερο ικανοποιημένοι 
από την εργασία τους φαίνονται οι πτυχιούχοι των Φιλοσοφικών Σχολών για 
τους οποίους το ασκούμενο επάγγελμα απαιτεί μικρότερη εκπαίδευση από 
αυτή που έχουν (53,3% είναι δυσαρεστημένο), ενώ όσοι χρησιμοποιούν αρ
κετά έως πολύ τις πανεπιστημιακές τους γνώσεις στην εργασία τους είναι 
και πιο ευχαριστημένοι (μέσο: 2,04). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9.9 

Βαθμός ικανοποίησης από την εργασία και εκπαίδευση 

Στοιχεία σχετικά με 
την εκπαίδευση 

Βαθμός ικανοποίησης από την εργασία Σύνολο Μέσος Διακύμανση 

Καθόλου Λίγο Ικανοποιη-
ικανοποιη- ικανοποιη- μένος 

μένος μένος 

Επίπεδο εκπαίδευσης 
Πτυχίο 46,0% 17,6% 36,4% 100,0% 1,90 0,904 
Μάστερ 32,0% 15,0% 53,0% 100,0% 2,21 0,902 
Διδακτορικό 14,3% 28,6% 57,1% 100,0% 2,43 0,787 

Πανεπιστημιακές σχολές 
Πανεπιστήμιο Αθηνών -

Καποδιοτριακό 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Ειδικότητες/τμήματα 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
Φιλολογίας 
Φιλοσοφικών και 

Κοινωνικών Σπουδών 
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής 

και Ψυχολογίας 

Γνώση ξένων γλωσσών 
Καθόλου 
Λίγο 
Αρκετά έως πάρα πολύ 

Σχέση εκπαίδευσης -
απασχόλησης 

Απαιτεί μεγαλύτερη 
εκπαίδευση 36,0% 17,1% 46,8% 100,0% 2,11 0,908 

Απαιτεί μικρότερη 
εκπαίδευση 53,3% 8,3% 38,3% 100,0% 1,85 0,954 

Έχει την κατάλληλη 
εκπαίδευση 45,0% 15,3% 39,7% 100,0% 1,95 0,921 

Άλλο (δεν σχετίζεται με 
το αντικείμενο 
των σπουδών) 39,1% 17,4% 43,5% 100,0% 2,04 0,918 

Πόσο χρησιμοποιεί τις 
πανεπιστημιακές γνώσεις 
στην εργασία; 

Καθόλου 47,1% 11,8% 41,2% 100,0% 1,94 0,947 
Λίγο 49,4% 16,5% 34,2% 100,0% 1,85 0,907 
Αρκετά έως πάρα πολύ 40,7% 15,0% 44,3% 100,0% 2,04 0,923 

37,4% 
53,8% 
41,2% 

45,9% 
54,6% 

62,5% 

30,4% 

49,5% 
44,0% 
30,7% 

19,2% 
12,0% 
17,6% 

12,8% 
10,2% 

25,0% 

24,6% 

15,9% 
10,7% 
16,7% 

43,4% 
34,2% 
41,2% 

41,4% 
35,2% 

12,5% 

45,0% 

34,5% 
45,3% 
52,6% 

100,0% 
100,0% 
100,0% 

100,0% 
100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 
100,0% 
100,0% 

2,06 
1,80 
2,00 

1,95 
1,81 

1,50 

2,15 

1,85 
2,01 
2,22 

0,898 
0,921 
0,935 

0,936 
0,932 

0,756 

0,859 

0,907 
0,951 
0,890 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9.10 

Επίδραση των παραγόντων 

Παράγοντες Συντελεστής συσχέτισης 
Spearman** 

0,155 

0,171 

Συντελεστής F 
ανάλυσης διακύμανσης 

5,212 

3,316 

4,071 

6,228 

Επίπεδο εκπαίδευσης 

Πανεπιστημιακές σχολές 

Ειδικότητες/ τμήματα 

Γνώση ξένων γλωσσών 

** Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο 0,01 [correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed)]. 

9.1.6. Έννοια της ικανοποιητικής εργασίας και δημογραφικά χαρακτηριστικά 

Σε σχέση με το φύλο δεν εντοπίζεται κάποια μεγάλη διαφορά ως προς 
την ικανοποίηση της εργασίας. Το φύλο σε συνδυασμό με την οικογενειακή 
κατάσταση δείχνει ότι το μέρος των παντρεμένων ανδρών (68,8%) είναι πολύ 
πιο υψηλό από το μέρος των ελεύθερων ανδρών (40,3%) που είναι ικανο
ποιημένοι από την εργασία τους, ενώ κάτι αντίστοιχο δεν συμβαίνει με τις 
γυναίκες (Πίνακας 9.11). Όσο για την ηλικία, πιο ευχαριστημένοι φαίνεται να 
είναι οι πιο νέοι, μεταξύ 26 και 29 ετών καθώς και οι πιο έμπειροι (35 με 57 
ετών) πτυχιούχοι των Φιλοσοφικών Σχολών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9.11 

Βαθμός ικανοποίησης από την εργασία και δημογραφικά χαρακτηριστικά 

Δημογραφικά στοιχεία 

Φύλο 
Άνδρες 
Γυναίκες 

Οικογενειακή κατάσταση 
ανά φύλο 

Άνδρας που ζει μόνος 
Γυναίκα που ζει μόνη 
Άνδρας παντρεμένος 
Γυναίκα παντρεμένη 

Ηλικία 
26 - 29 ετών 
30 - 34 ετών 
35 - 57 ετών 

Βαθμός ικανοποίησης anc 

Καθόλου 
ικανοποιη

μένος 

33,3% 
44,2% 

38,7% 
43,7% 
12,5% 
45,0% 

39,7% 
46,4% 
33,3% 

Λίγο 
ικανοποιη

μένος 

20,5% 
16,4% 

21,0% 
18,0% 
18,8% 
13,3% 

17,4% 
17,2% 
11,1% 

) την εργασία 

Ικανοποιη
μένος 

46,2% 
39,5% 

40,3% 
38,3% 
68,8% 
41,7% 

42,9% 
36,4% 
55,6% 

Σύνολο 

100,0% 
100,0% 

100,0% 
100,0% 
100,0% 
100,0% 

100,0% 
100,0% 
100,0% 

Μέσος 

2,13 
1,95 

2,02 
1,95 
2,56 
1,97 

2,03 
1,90 
2,22 

Διακύμανση 

0,888 
0,915 

0,896 
0,906 
0,727 
0,934 

0,910 
0,907 
0,943 
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9.2. Αξιολόγηση των σπουδών των πτυχιούχων των Φ.Σ. 

9.2.1. Προβληματισμός γύρω από το θέμα της αξιολόγησης της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

Η μαζική εκπαίδευση, όπως συχνά αποκαλείται, η παγκοσμιοποίηση και ο 
εκσυγχρονισμός θεμελιώνουν τον προβληματισμό γύρω από το θέμα της 
αξιολόγησης και της διασφάλισης της ποιότητας στα πανεπιστήμια σε εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο [ΚΕΠΕ (2004, 2005), Μπήτρος και Καραγιάννης 
(2004)]. Στο πλαίσιο μιας διαδικασίας «διεθνοποίησης της εκπαίδευσης», στη 
διάσκεψη της Μπολώνιας (1999) τέθηκαν οι βάσεις για τη δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την εφαρμογή ενός συ
στήματος συγκρίσιμων πανεπιστημιακών πτυχίων, καθώς και την ανάπτυξη 
ενός συστήματος μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων [Κλάδης (2000)]. Για 
να γίνει εφικτή η συγκρισιμότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διατυ
πώνονται από οργανισμούς συγκεκριμένα standards (πρότυπα) και κριτήρια 
αποδεκτά σε διεθνές επίπεδο. Μέσα σε αυτή την προσέγγιση της ποιότητας 
αναπτύχθηκε στην Ευρώπη και το EQUIS (European Quality Improvement 
System), το οποίο αποτελεί ένα κοινό πλαίσιο διαδικασιών ελέγχου και αξιο
λόγησης. Γενικότερος στόχος είναι η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής συνεργα
σίας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διασφάλιση της 
ποιότητας, την αύξηση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού καθώς 
και της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η αξιολόγηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβάνει πολλά στάδια 
ή/και επίπεδα. Πέραν από την καταγραφή των standards, οι διαδικασίες ελέγ
χου και αξιολόγησης στηρίζονται σε ποιοτικές (μέσω συνεντεύξεων) και σε 
ποσοτικές αναλύσεις (ερωτηματολόγια), οι οποίες ολοκληρώνονται με τη 
συγγραφή μιας τελικής έκθεσης. Οι διαδικασίες αυτές εξετάζουν τη σχέση 
των προγραμμάτων σπουδών μιας ειδικότητας με τις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας και επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, διότι η ποι
ότητα είναι αποτέλεσμα έργου συνεχούς παρακολούθησης και βελτίωσης. 

Η παρούσα ενότητα συμβάλλει ουσιαστικά σε αυτή τη διαδικασία με τη 
διαμόρφωση δεικτών αναφορικά με τη γνώμη των πτυχιούχων των Φιλοσο
φικών Σχολών για τις σπουδές τους. 
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9.2.2. Επιστημονικό υπόβαθρο και δεξιότητες: η άποψη των πτυχιούχων 

Σε γενικές γραμμές θετικές παραμένουν και οι απόψεις των πτυχιούχων 
αναφορικά με το επιστημονικό υπόβαθρο των σπουδών και τις δεξιότητες 
που αναπτύχθηκαν στο πανεπιστήμιο (Πίνακες 9.12 έως 9.16). Το 67% των 
πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών θεωρεί ότι χρησιμοποιεί αρκετά έως 
πάρα πολύ τις πανεπιστημιακές του γνώσεις στη σημερινή του απασχόληση. 

Συγκεκριμένα, το 90,4% των πτυχιούχων δήλωσε αρκετά έως πολύ ικα
νοποιημένο για το επιστημονικό υπόβαθρο που απέκτησε στο πανεπιστήμιο. 
Επίσης, ένα μεγάλο μέρος των πτυχιούχων θεωρεί ότι η φοίτηση του στο πα
νεπιστήμιο συνέβαλε με ουσιώδη τρόπο στην ανάπτυξη και καλλιέργεια των 
δεξιοτήτων του και των γνώσεων του γενικότερα. Το παραπάνω συμπέρα
σμα τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι το 58,3% δήλωσε αρκετά έως πολύ 
ικανοποιημένο για τις ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας που μπόρεσε 
να αναπτύξει και το 63,8% αισθάνθηκε κάτι ανάλογο για τις ικανότητες σύν
ταξης εκθέσεων. Μόνο για τις γνώσεις που αφορούν τη χρήση των Η/Υ, σε 
υψηλό ποσοστό (87,7%) οι πτυχιούχοι των Φιλοσοφικών Σχολών εξέφρασαν 
τη δυσαρέσκεια τους. 

Πτυχιούχοι των Φιλοσοφικών Σχολών και γνώσεις 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9.12 

Πανεπιστημιακές γνώσεις στην παρούσα εργασία 

Βαθμός χρησιμοποίησης 
των πανεπιστημιακών γνώσεων 
στην παρούσα εργασία 

Πάρα πολύ 

Πολύ 

Αρκετά 

Λίγο 

Καθόλου 

Σύνολο 

Αριθμός 
περιπτώσεων 

70 

76 

138 

84 

56 

424 

Ποσοστό (%) 

16,5% 

17,9% 

32,5% 

19,8% 

13,2% 

100,0% 

Αθροιστικό 
ποσοστό (%) 

16,5% 

34,4% 

67,0% 

86,8% 

100,0% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9.13 

Επιστημονικό υπόβαθρο του Πανεπιστημίου 

Βαθμός απόκτησης 
ικανοποιητικού επιστημονικού 
υπόβαθρου από το πανεπιστήμιο 

Πάρα πολύ 

Πολύ 

Αρκετά 

Λίγο 

Καθόλου 

Σύνολο 

Αριθμός 
περιπτώσεων 

74 

139 

184 

39 

3 

439 

Ποσοστό (%) 

16,9% 

31,7% 

41,9% 

8,9% 

0,7% 

100,0% 

Αθροιστικό 
ποσοστό (%) 

16,9% 

48,5% 

90,4% 

99,3% 

100,0% 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9.14 

Χρήση Η/Υ 

Βαθμός απόκτησης 
γνώσεων για χρήση Η/Υ 
από το πανεπιστήμιο 

Πάρα πολύ 

Πολύ 

Αρκετά 

Λίγο 

Καθόλου 

Σύνολο 

Αριθμός 
περιπτώσεων 

7 

5 

10 

32 

386 

440 

Ποσοστό (%) 

1,6% 

1,1% 

2,3% 

7,3% 

87,7% 

100,0% 

Αθροίστίκό 
ποσοστό (%) 

1,6% 

2,7% 

5,0% 

12,3% 

100,0% 
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Πτυχιούχοι των Φιλοσοφικών Σχολών και δεξιότητες 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9.15 

Συντακτικές ικανότητες 

Βαθμός απόκτησης 
ικανοτήτων για τη σύνταξη 
εκθέσεων από το πανεπιστήμιο 

Πάρα πολύ 

Πολύ 

Αρκετά 

Λίγο 

Καθόλου 

Σύνολο 

Αριθμός 
περιπτώσεων 

61 

88 

130 

67 

91 

437 

Ποσοστό (%) 

14,0% 

20,1% 

29,7% 

15,3% 

20,8% 

100,0% 

Αθροιστικό 
ποσοστό (%) 

14,0% 

34,1% 

63,8% 

79,2% 

100,0% 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9.16 

Ικανότητες συνεργασίας 

Βαθμός απόκτησης 
ικανοτήτων συνεργασίας και 
επικοινωνίας ano το 

Πάρα πολύ 

Πολύ 

Αρκετά 

Λίγο 

Καθόλου 

Σύνολο 

πανεπιστήμιο 

Αριθμός 
περιπτώσεων 

45 

75 

136 

94 

89 

439 

Ποσοστό (%) 

10,3% 

17,1% 

31,0% 

21,4% 

20,3% 

100,0% 

Αθροιστικό 
ποσοστό (%) 

10,3% 

27,3% 

58,3% 

79,7% 

100,0% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την αποτύπωση των χαρακτηριστικών 
της απασχόλησης των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών, πέντε χρόνια 
μετά την αποφοίτηση τους από το πανεπιστήμιο. Μέσω συγκριτικών αναλύ
σεων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευρύτερα του ΟΟΣΑ, 
προβάλλονται οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς εργασίας καθώς και 
οι συγκλίσεις μεταξύ των χωρών. 

Τα δύο πρώτα κεφάλαια (Κεφάλαιο 2 και 3) εστιάζονται κυρίως στην ανά
πτυξη του προβληματισμού και της μεθοδολογίας. Συγκεκριμένα, στο Κε
φάλαιο 2 γίνεται η επισκόπηση των οικονομικών θεωριών που μπορούν να 
ερμηνεύσουν τις διάφορες διαστάσεις της μετάβασης, έτσι ώστε να διευ
κρινιστεί το εννοιολογικό πλαίσιο που χρησιμοποιείται. Το Κεφάλαιο 3 είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό, διότι προβάλλει τον πρωτοποριακό χαρακτήρα του 
έργου αναφορικά με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται και την επιλογή του 
εξεταζόμενου πληθυσμού. Οι μηχανισμοί ένταξης στην αγορά εργασίας εξε
τάζονται μέσω μιας αναδρομικής (retrospective) ανάλυσης. Επίσης, δίνονται 
πληροφορίες για τα δεδομένα και τον τρόπο συλλογής τους. Αξίζει να τονι
στεί πως για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε τέτοιου είδους έρευνες, εξετά
στηκε αναλυτικά η συγκεκριμένη κατηγορία πτυχιούχων καθώς και η 
οικονομική τους κατάσταση. 

Το Κεφάλαιο 4 επικεντρώνεται στα δημογραφικά χαρακτηριστικά και 
στις γνώσεις των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών που είναι 30 ετών 
κατά μέσο όρο. Διακριτικό στοιχείο του ερευνώμενου πληθυσμού είναι η 
υπεραντιπροσώπευση των γυναικών, σε σημείο που πολλοί αναφέρονται 
στην «εκθήλυνση» των Σχολών και κατά συνέπεια των επαγγελμάτων 
αυτών. Το 1/3 των νέων πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών είναι παν
τρεμένοι, ενώ μόλις το 18% των ερωτηθέντων έχουν ένα παιδί. Αντίθετα, 
σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αντίστοιχο ποσοστό είναι πιο 
υψηλό, ανέρχεται στο 30% με 50% και πολύ πιθανόν να συνδέεται με την 
κοινωνική πολιτική των χωρών μελών. Η διάρκεια των σπουδών είναι 5 χρό
νια, κατά μέσο όρο. Σχεδόν οι μισοί πτυχιούχοι τελείωσαν τις σπουδές τους 
χωρίς καμία καθυστέρηση, μέσα σε 4 χρόνια, ενώ 3,5% έκαναν 8 με 10 χρό
νια να αποκτήσουν το πτυχίο. Αρκετοί είναι οι πτυχιούχοι που συνέχισαν 
τις σπουδές με κάποιο μεταπτυχιακό και κυρίως τα αγόρια. Αξίζει να ση-
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μειωθεί ότι για περισσότερο από τους μισούς, η χώρα υλοποίησης του με
ταπτυχιακού είναι η Ελλάδα. Για την πραγματοποίηση των σπουδών ανα
δεικνύεται η συνεισφορά της οικογένειας, η οποία αποτελεί τη βασική πηγή 
χρηματοδότησης τους. Τέλος, για το 36,8% των πτυχιούχων των Φιλοσο
φικών Σχολών, ο πατέρας έχει κάποιο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
ή/και ανώτερης επαγγελματικής σχολής, ενώ για το 20,4% η μητέρα βρί
σκεται στην αντίστοιχη περίπτωση. 

Στη συνέχεια (Κεφάλαιο 5) αναλύονται οι μορφές απασχόλησης, ετερο-
απασχόλησης, υποαπασχόλησης, ευελιξίας της αγοράς εργασίας και ανερ
γίας. Εξετάζονται οι αντιστοιχίες ή/και αναντιστοιχίες μεταξύ εκπαίδευσης 
και ασκούμενου επαγγέλματος και εντοπίζεται η ζήτηση επαγγελμάτων για 
τους νεοεισερχόμενους πτυχιούχους στην αγορά εργασίας. 

Σε γενικές γραμμές, παρατηρείται πως, πέντε χρόνια μετά την απόκτηση 
του πτυχίου τους, σημαντικό είναι το ποσοστό των πτυχιούχων των Φιλοσο
φικών Σχολών που εργάζεται και ανέρχεται στο 80,3%. Επιπρόσθετα, το 11% 
απασχολείται παραδίνοντας ιδιαίτερα μαθήματα και αναζητώντας μια στα
θερή εργασία. Τέλος, αν εξαιρεθεί το 2,2% που συνεχίζει τις σπουδές του 
πραγματοποιώντας ένα μεταπτυχιακό, το ποσοστό ανεργίας περιορίζεται 
στο 5,9%. Αναφορικά με την απασχόληση των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών 
Σχολών, δύο κριτήρια λαμβάνονται υπόψη στο συγκεκριμένο κεφάλαιο: τα 
επαγγέλματα και η μορφή της απασχόλησης, που διακρίνεται μέσω της ερ
γασιακής σχέσης. Τα επαγγέλματα καθώς και η μορφή της απασχόλησης 
αναλύθηκαν σε σχέση με μια σειρά παραγόντων, όπως το φύλο, το εκπαι
δευτικό επίπεδο κ.ά. 

Συμπερασματικά, τρεις μεγάλες επαγγελματικές κατηγορίες διαμορφώ
θηκαν ανάλογα με τη σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης που επι
κρατεί στην αγορά εργασίας των νέων φιλολόγων. Μια πρώτη κατηγορία, 
που συμπεριλαμβάνει το 72%, αποτελείται από νέους πτυχιούχους Φιλοσο
φικών Σχολών, για τους οποίους το επάγγελμα έχει άμεση σχέση με το αν
τικείμενο και το επίπεδο των σπουδών τους. Στη δεύτερη επαγγελματική 
κατηγορία, εντοπίζεται το φαινόμενο της υπερεκπαίδευσης (10%) και περι
λαμβάνει άτομα που εργάζονται ως υπάλληλοι γραφείου, ασχολούνται κυ
ρίως με γραμματειακή εργασία και άλλες μικρές δουλειές. Τέλος, μια τρίτη 
κατηγορία χαρακτηρίζεται από το φαινόμενο της ετεροαπασχόλησης (18%). 
Έτσι, πέραν από τον παραδοσιακό κλάδο της εκπαίδευσης, εντοπίστηκαν 
και άλλοι τομείς όπου εργάζονται οι πτυχιούχοι των Φιλοσοφικών Σχολών. 
Για ορισμένα επαγγέλματα, τα αποκαλούμενα «ανοιχτά επαγγέλματα» και 
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ορισμένα νέα επαγγέλματα, το φάσμα επιλογής του εργοδότη είναι πιο ευρύ 
και δεν περιορίζεται στο αντικείμενο του πτυχίου, στην Ελλάδα καθώς και 
σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Στο σημείο αυτό φαίνεται να επικρατεί η έν
νοια του μηνύματος ή του φίλτρου, που προβάλλει το πτυχίο στον εργοδότη, 
ως προς τις ικανότητες του πτυχιούχου να προσαρμόζεται στις μεταβαλλό
μενες ανάγκες της αγοράς εργασίας [Spence (1973, 1976)]. Σημειώνουμε 
ότι τα επαγγέλματα εντοπίστηκαν κυρίως στην Αττική, στο χώρο της επικοι
νωνίας, της διαφήμισης, του μάρκετινγκ, καθώς και στον τομέα των ανθρώ
πινων πόρων, στον ευρύτερο τομέα της υγείας και της ψυχολογίας. 
Αναπτύσσονται καριέρες οι οποίες δεν συνδέονται άμεσα με το αντικείμενο 
των σπουδών, αλλά για τις οποίες το επιστημονικό υπόβαθρο που αποκτή
θηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών αποτέλεσε ένα υπολογίσιμο συγκριτικό 
πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. 

Αναφορικά με τη μορφή της απασχόλησης, τονίζεται η δυαδικότητα της 
αγοράς εργασίας, δεδομένου ότι μόνο το 13,6% των νέων πτυχιούχων των 
Φιλοσοφικών Σχολών είναι μισθωτοί στο Δημόσιο και το 16,4% εργάζεται με 
σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Αντιθέτως, υψηλό παραμένει το 
μέρος των πτυχιούχων που απασχολείται με πιο ευέλικτη εργασιακή σχέση. 
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των ωρομίσθιων στην εκπαίδευση, των 
συμβασιούχων ορισμένης διάρκειας απασχόλησης και των ατόμων που 
ασχολούνται με ιδιαίτερα μαθήματα. Ερωτήματα παραμένουν για το αν η 
εμπειρία ή οι εμπειρίες που απέκτησαν οι εργαζόμενοι στην εξωτερική 
αγορά εργασίας, μέσω των πολλών μικρών συμβάσεων εργασίας περιορι
σμένης διάρκειας, τους οδηγήσει αργότερα σε μια πιο σταθερή απασχό
ληση με υψηλότερες αποδοχές. Σε αυτή την περίπτωση η εμπειρία 
συνεισέφερε θετικά στην επαγγελματική εξέλιξη και στο μελλοντικό επί
πεδο των αποδοχών (εμπειρία τύπου Mincer). Επίσης, στη συγκεκριμένη 
ενότητα προβάλλονται και οι διαφοροποιήσεις της μορφής της απασχόλη
σης σε σχέση με μια σειρά παραγόντων, όπως το επίπεδο των σπουδών και 
οι πρόσθετες γνώσεις, το φύλο, η ηλικιακή κατηγορία, το εκπαιδευτικό επί
πεδο των γονέων. 

Στο Κεφάλαιο 6, εξετάζονται τα γενικότερα χαρακτηριστικά απασχόλη
σης των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών. Οι μισοί πτυχιούχοι των Φι
λοσοφικών Σχολών, ηλικίας 30 ετών κατά μέσο όρο, εργάζονται στον ιδιωτικό 
τομέα. Σημαντικό επίσης παραμένει το μέρος των πτυχιούχων των Φιλοσο
φικών Σχολών (11,3%) που δεν έχει ασφαλιστικό ταμείο και αφορά άτομα 
που παραδίνουν ιδιαίτερα μαθήματα. Το 60% περίπου εντάχτηκε επαγγελ-
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ματικά στις μεγάλες επιχειρήσεις40 και η πλειοψηφία είναι συγκεντρωμένη 
στην περιφέρεια της Αττικής (60,5%). Κάποια διαφοροποίηση παρατηρείται 
στις ώρες απασχόλησης των νέων πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών. Η 
συγκεκριμένη διάσταση εξετάζεται αναλυτικότερα σε σχέση με τη μορφή 
της απασχόλησης, το επάγγελμα, τις πρόσθετες γνώσεις και άλλα χαρακτη
ριστικά. 

Στη συνέχεια, οι τρόποι ένταξης στην αγορά εργασίας (Κεφάλαιο 7) δια
κρίνονται σε τυπικούς (διαγωνισμό, αγγελίες στον Τύπο, απάντηση σε κά
ποια προκήρυξη) και άτυπους (οικογενειακές και επαγγελματικές γνωριμίες). 
Το σύνολο των άτυπων μηχανισμών επαγγελματικής ένταξης φαίνεται να παί
ζει ρόλο κυρίως για την ανεύρεση της πρώτης εργασίας. Το 54% των νέων 
φιλολόγων βρήκε την πρώτη του εργασία μέσω των άτυπων μηχανισμών, ενώ 
το ποσοστό μειώνεται στο 34% για την ανεύρεση της σημερινής κύριας απα
σχόλησης. Η θετική παρέμβαση των φίλων φαίνεται να ξεχωρίζει από το σύ
νολο των μηχανισμών ένταξης με τα υψηλότερα ποσοστά, τα οποία 
ανέρχονται στο 27,8% για την πρώτη εργασία και στο 20,0% για τη σημε
ρινή. Επίσης, το μέρος των νέων πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών που 
βρήκε την πρώτη του δουλειά μέσω του ΟΑΕΔ ανέρχεται στο 8,5%. Στη συ
νέχεια αναλύονται οι τρόποι ανεύρεσης εργασίας σε σχέση με μια σειρά δη
μογραφικών παραγόντων και με τα χαρακτηριστικά απασχόλησης. Για τα 
στελέχη στον τομέα της διοίκησης και των ανθρώπινων πόρων καθώς και 
στην εκπαίδευση, οι τυπικοί μηχανισμοί λειτουργούν περισσότερο. Αντίθετα, 
για τους αρχαιολόγους, γλωσσολόγους-συγγραφείς και το διδακτικό προ
σωπικό στα φροντιστήρια τα ποσοστά των πτυχιούχων είναι ίσα κατανεμη
μένα ανάμεσα σε τυπικά και άτυπα μέτρα αναζήτησης εργασίας. 

Όσο για τη διάρκεια αναζήτησης εργασίας, συμπεραίνεται πως οι μισοί 
πτυχιούχοι βρήκαν τη σημερινή τους κύρια απασχόληση μέσα σε ένα χρόνο, 
ενώ πριν το τέλος των βασικών σπουδών το 7% εργαζόταν. 

Επίσης, εξετάζεται η επαγγελματική διαδρομή των νέων πτυχιούχων των 
Φιλοσοφικών Σχολών από την πρώτη στη σημερινή απασχόληση, αναφορικά 
με τη μορφή της εργασιακής σχέσης και το ασκούμενο επάγγελμα. Παρα
τηρείται μια σημαντική αύξηση του μέρους των μισθωτών στο δημόσιο 
τομέα, από 0,7% για την πρώτη απασχόληση σε 13,6% για τη σημερινή. Το 
μέρος της σύμβασης ορισμένης διάρκειας μειώνεται. Το μέρος των εκπαι
δευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αυξάνεται και επιβεβαιώνει τα 

40 Στις μεγάλες επιχειρήσεις περιλαμβάνονται όσες έχουν περισσότερο από 50 εργαζο
μένους. 
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ανωτέρω σχετικά με* το δημόσιο τομέα. Ακόμα σημειώνεται πως η ετεροα-
πασχόληση παραμένει σταθερή (στον τομέα των ανθρώπινων πόρων και της 
οικονομίας-διοίκησης) από την αρχική στη σημερινή εργασία, ενώ το φαι
νόμενο της υπερεκπαίδευσης περιορίζεται ουσιαστικά. 

Γενικότερα, οι μηχανισμοί επαγγελματικής ένταξης στην αγορά εργασίας 
εστιάζονται κυρίως στις μορφές της απασχόλησης, στον τρόπο ανεύρεσης 
εργασίας και στη σχέση μεταξύ αντικειμένου σπουδών και εργασίας. Εξίσου 
σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό της επαγγελματικής ένταξης διαδραμα
τίζουν και οι αμοιβές των πτυχιούχων (Κεφάλαιο 8). Στην ενότητα αυτή ανα
λύεται η οικονομική κατάσταση των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών: 

Σε μια πρώτη φάση καταγράφονται οι γενικές τάσεις για την ανάλυση των 
αποδοχών. Δίνεται μια ιεράρχηση των αμοιβών και σε σχέση με μια σειρά 
παραγόντων, στη βάση γενικών δεικτών, μέσου όρου και διαμέσου, ανάλογα 
με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, τα χαρακτηριστικά απασχόλησης και 
εκπαίδευσης. 

Σε μια δεύτερη φάση, προβάλλονται τα εμπειρικά αποτελέσματα των εκτι
μήσεων των συναρτήσεων αμοιβών όπου αναδεικνύονται οι πραγματικές δια
φορές των αποδοχών (καθαρού συνολικού εισοδήματος το 2003), ceteris 
paribus. Δίνεται μια εκτίμηση των εισοδηματικών διαφορών, λαμβάνοντας 
υπόψη μια σειρά παραμέτρων. Οι συντελεστές παλινδρόμησης προσδιορί
ζουν την επίδραση των διαφόρων χαρακτηριστικών στις διακυμάνσεις του 
εισοδήματος. Επιπρόσθετα, μπορεί κανείς να εκτιμήσει ή να προβλέψει τις 
αποδοχές που θα μπορούσε να έχει, γνωρίζοντας τα προσωπικά του χαρα
κτηριστικά και αν ανήκει ή όχι σε μια από τις περιγραφόμενες κατηγορίες. 

Από την ανάλυση των υποδειγμάτων, σημαντικές επιδράσεις στο εισό
δημα έδειξαν να έχουν τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου κεφαλαίου των 
πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών, όπως η εμπειρία στο φορέα απασχό
λησης, η απόκτηση κάποιου άλλου πτυχίου πανεπιστημιακού επιπέδου και η 
καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας. Επίσης, θετικές επιρροές στο εισόδημα 
έδειξαν να έχουν τα χαρακτηριστικά απασχόλησης που αναφέρονται στα 
επαγγέλματα, στο ασφαλιστικό ταμείο και στις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας. 
Τέλος, η οικογενειακή κατάσταση των πτυχιούχων επιδρά και αυτή με τον 
τρόπο της στις αμοιβές τους. 

Ικανοποιητικές αξιολογήθηκαν οι σπουδές στο πανεπιστήμιο από την πλει
οψηφία (90,4%) των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών αναφορικά με το 
επιστημονικό υπόβαθρο που παρέχουν, σε συνδυασμό με το σύνολο των 
γνώσεων και δεξιοτήτων που αξιοποιούνται. Ειδικότερα, στο Κεφάλαιο 9 ανα-
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λύεται ο βαθμός ικανοποίησης των νέων πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχο
λών από τη σημερινή τους απασχόληση. Η έννοια της ικανοποιητικής εργα
σίας παρέχει πληροφορίες για την κατανόηση και εξήγηση των ατομικών 
συμπεριφορών στο εργασιακό περιβάλλον, οι οποίες με τη σειρά τους έχουν 
συνέπειες στην παραγωγικότητα των εργαζομένων και στην ανταγωνιστικό
τητα. Για το σκοπό αυτό εξετάστηκε ο όρος της ικανοποίησης στην εργασία 
για το σύνολο των νέων πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών καθώς και σε 
σχέση με διάφορους παράγοντες. Συμπεραίνεται πως το 40,7% των νέων φι
λολόγων είναι αρκετά έως πολύ ικανοποιημένο από τη σημερινή τους κύρια 
απασχόληση, ενώ το 17,1% δήλωσε λίγο ικανοποιημένο. Επίσης, καταγρά
φονται συστηματικά οι λόγοι αναζήτησης ή μη-αναζήτησης κάποιας άλλης 
εργασίας. Σημαντικό είναι το μέρος των ικανοποιημένων νέων φιλολόγων 
από την εργασία τους, όταν απασχολούνται με σταθερή εργασία (στο Δη
μόσιο ή με σύμβαση αορίστου χρόνου). Ακόμα, αρκετά έως πολύ ευχαρι
στημένοι από την εργασία τους δηλώνουν οι μισοί πτυχιούχοι και άνω που 
ετεροαπασχολούνται στον τομέα των ανθρώπινων πόρων και της διοίκησης 
καθώς και όσοι εργάζονται στην εκπαίδευση (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια 
και Τριτοβάθμια). 

Γενικότερα, η σύζευξη μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας δεν επι
τυγχάνεται αυτόματα για τους πτυχιούχους των Φιλοσοφικών Σχολών, όπως 
και ήταν αναμενόμενο. Ιδιαίτερα προβλήματα παρουσιάζονται σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο, λόγω της αυξανόμενης εισροής σπουδαστών και του περιο
ρισμένου αριθμού θέσεων εργασίας στη δευτεροβάθμια ή και τριτοβάθμια εκ
παίδευση, που παραδοσιακά αποτελούσε τον κύριο χώρο απασχόλησης. Σε 
πολλές χώρες όπως και στην Ελλάδα πρόσφατα, το Κράτος, ως κύριος εργο
δότης στον τομέα της εκπαίδευσης, επιλέγει τους υποψήφιους στο τέλος του 
κύκλου των πτυχιακών σπουδών, μέσω του ΑΣΕΠ. Αν ο τρόπος επιλογής του 
Κράτους παραμείνει αμετάβλητος, αναγκαία κρίνεται η προσαρμογή των πτυ
χιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών και σε άλλους επαγγελματικούς τομείς. Η 
προσαρμογή αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται και από μια αρμόζουσα εκπαι
δευτική πολιτική, ώστε να μπορέσουν ευκολότερα πολλά άτομα να ενταχθούν 
σε αποκαλούμενα «ανοιχτά» επαγγέλματα, όπου το φάσμα επιλογής του ερ
γοδότη είναι πιο ευρύ. 

Προς τούτο, τα συμπεράσματα του έργου μπορούν να οδηγήσουν σε μια 
προσαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε προπτυχιακό ή και με
ταπτυχιακό επίπεδο, με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Όμως, η 
αναπροσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών δεν πρέπει να βλάψει την 
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ακαδημαϊκότητα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ως προς την αναπαρα
γωγή γενικού ανθρώπινου κεφαλαίου41. 

Παράλληλα, ωφέλιμη κρίνεται η ενίσχυση πρόσθετων γνώσεων (χρήση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, ξένες γλώσσες, βασικές ποσοτικές μέθοδοι) 
καθώς και η καλλιέργεια δεξιοτήτων μέσω της ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών 
μεθόδων που αξιοποιούν ένα πνεύμα συνεργασίας, την αναλυτική συλλογική 
σκέψη, την κριτική ικανότητα κ.ά. Οι αναφερόμενοι παράγοντες έχουν θετι
κές συνέπειες στην αύξηση της παραγωγικότητας του εργατικού δυναμικού. 

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών κατά τη διάρκεια των σπουδών μπορεί 
να διευκολύνει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας μέσω της επαγγελματι
κής εμπειρίας που θα παρέχει στο σπουδαστή. Η διαδικασία μπορεί να δι
ευκολυνθεί από τα γραφεία διασύνδεσης των πανεπιστημίων. Σε αυτή τη 
φάση, τα γραφεία διασύνδεσης παίζουν έναν καθοριστικό ρόλο στήριξης 
φοιτητών παρέχοντας πληροφορίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Με την 
ίδια λογική, επιθυμητή θα ήταν και η ενδυνάμωση του ρόλου του ΟΑΕΔ σε 
ό,τι αφορά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο διαδικασιών 
ανεύρεσης εργασίας. 

Επιπρόσθετα, η ανάλυση της μεταβατικής περιόδου από την εκπαίδευση 
στην απασχόληση παίζει καθοριστικό ρόλο στον προσδιορισμό των παρα
γόντων που διευκολύνουν και επιτρέπουν μια πετυχημένη επαγγελματική έν
ταξη. Εξετάζοντας την επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη των πτυχιούχων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, διατυπώνονται οι νέες ανάγκες της αγοράς ερ
γασίας σε ανθρώπινο δυναμικό. Συμβάλλει στην κατάλληλη και αποτελε
σματική προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας με την αύξηση της απασχολησιμότητας των νέων αποφοί
των (employability). Είναι σαφές πως σε μια περαιτέρω ανάλυση μπορούν να 
αναπτυχθούν και άλλες διαστάσεις ή ακόμα και να διευκρινιστεί περισσό
τερο το περιεχόμενο των επαγγελμάτων. 

Η επέκταση του ερευνώμενου πληθυσμού και σε άλλες κατηγορίες επαγ
γελμάτων αντίστοιχου επιστημονικού επιπέδου θα επιτρέψει την εξαγωγή 
συμπερασμάτων για τα επαγγέλματα, τις μορφές απασχόλησης και ευελι
ξίας που επικρατούν στην αγορά εργασίας. Η επικέντρωση σε εθνικά δεδο
μένα θα αυξήσει τη συγκρισιμότητα των στοιχείων και των αποτελεσμάτων. 

Επίσης, για την εκπόνηση μιας «διαχρονικής ανάλυσης» κρίνεται αναγκαία 
η περιοδικότητα των ερευνών κάθε 2 ή 3 χρόνια, έτσι ώστε να διαμορφωθεί 

41 Το οποίο μεταφέρεται από τη μια επιχείρηση/φορέα στην άλλη. 
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ένα PANEL με δεδομένα, το οποίο θα επιτρέψει την παρακολούθηση της μελ
λοντικής εξέλιξης των επαγγελμάτων. Η κατά τακτά διαστήματα επανάληψη 
των μελετών είναι απαραίτητη προκειμένου να καταστεί εφικτή η εξαγωγή 
συμπερασμάτων σχετικά με το βαθμό δυσκολίας ένταξης των πτυχιούχων 
στην αγορά εργασίας, για την επαγγελματική κινητικότητα καθώς και την 
εξέλιξη άλλων δομικών χαρακτηριστικών της απασχόλησης τους. 

Η συνεχής παροχή πληροφοριών και στοιχείων είναι επίσης χρήσιμη για 
τους άμεσα ενδιαφερόμενους, δηλαδή τους ίδιους τους σπουδαστές και τις 
οικογένειες τους. Η εξέταση των επαγγελματικών προοπτικών βοηθά τους 
ενδιαφερόμενους στο να πάρουν αποφάσεις, ώστε να κάνουν τις κατάλληλες 
επιλογές. 

Επιπρόσθετα, η εξέταση των μηχανισμών επαγγελματικής ένταξης και 
εξέλιξης των πτυχιούχων παρέχει τεκμηριωμένες και θεμελιώδεις πληροφο
ρίες. Τα πρωτοποριακά ευρήματα της εμπειρικής έρευνας είναι χρήσιμα στο 
πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Διά
σκεψη της Μπολώνιας 1999). Η συστηματική επιστημονική ενημέρωση κρί
νεται αναγκαία στις μέρες μας λόγω της «διεθνοποίησης της εκπαίδευσης» 
που προκαλεί η απελευθέρωση των αγορών (ΚΕΠΕ, 2005), βελτιώνει την αν
ταγωνιστικότητα και μειώνει τον κίνδυνο περιθωριοποίησης περιοχών της 
Ε.Ε. που δεν ανταποκρίνονται σε αυτή τη διαδικασία. 

Τέλος, η συνεχής παροχή πληροφοριών θα επιτρέψει την προσαρμογή 
των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης στις μεταβαλλόμενες συνθήκες 
της αγοράς εργασίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη καλύτερη σύζευξη με
ταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Τονίζεται πως οι ικανότητες μιας 
χώρας να απορροφά αποτελεσματικά υψηλά ειδικευμένο ανθρώπινο δυνα
μικό αποτελεί έναν αντανακλαστικό δείκτη της οικονομικής της ανάπτυξης 
και του δυναμισμού της. Με άλλα λόγια, προβάλλει το επίπεδο σχετικής προ
σπάθειας μιας χώρας για τις προτεραιότητες που δίνει στην ανάπτυξη και 
στην αξιοποίηση της επιστήμης και της τεχνολογίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Η μετάβαση των πτυχιούχων 
Φιλοσοφικών Σχολών 

από το πανεπιστήμιο στην αγορά εργασίας 

Πανεπιστήμιο 

Ειδικότητα Ειδίκευση 

1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά και σπουδές 

1.1. Έτος γέννησης 19... 

1.2. Φύλο • άνδρας • γυναίκα 

1.3. Έχετε εκπληρώσει τις στρατιωτικές σας υποχρεώσεις; • ναι • 
Αν ναι, από έως (μήνα/έτος) 

1.4. Έτος εισαγωγής στο πανεπιστήμιο 

1.5. Μήνας και έτος απόκτησης του πτυχίου 

1.6. Βαθμός πτυχίου 

1.7. Ήταν 1η σας επιλογή; • ναι • όχι 
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1.8. Πηγές χρηματοδότησης των σπουδών (2 επιλογές ιεραρχικά) 

1. Οικογένεια 

2. Υποτροφία 

3. Προσωπική εργασία εντός του ΑΕΙ 

4. Προσωπική εργασία εκτός του ΑΕΙ 

5. Άλλο,προσδιορίστε 

• 
• 
• 
• 
• 

1.9. Είχατε εργαστεί πριν το τέλος των βασικών σπουδών σας 
• ναι • όχι 

1.9.1. Αν ναι, ποια ήταν η συνολική διάρκεια απασχόλησης, 
σε μήνες ή σε ημέρες 

1.9.2.1. Ήταν εργασία σχετική με το αντικείμενο τον σπουδών σας; 
• ναι • όχι 

1.9.2.2. Αν όχι, προσδιορίστε 
1.9.2.3. • στην Ελλάδα • στο Εξωτερικό 

1.10. Συγκατοικούσατε με τους γονείς σας κατά τη διάρκεια των σπουδών 
σας; • ναι • όχι 

2. Άλλες σπουδές, πρόσθετες γνώσεις 

2.1. Έχετε αποκτήσει άλλο δίπλωμα ή πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου; 
• ναι • όχι 
Αν ναι, γράψτε τον τίτλο σπουδών 

2.2. Αν έχετε κάνει μεταπτυχιακές σπουδές ή είναι σε εξέλιξη, 
συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: 

1. Έτος απόκτησης 

2. Σε εξέλιξη 

3. Χώρα 

4. Αντικείμενο 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών 

(Master, DEA, DESS) 

• 
• 

Διδακτορικό 
δίπλωμα 

• 
• 
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2.3. Ποιες από τις παρακάτω γλώσσες γράφετε και μιλάτε; 

1. Αγγλική 
2. Γαλλική 
3. Γερμανική 
4. Άλλη 

Γράφετε σε 
επαγγελματικό 

επίπεδο 

• 
• 
• 
• 

Διαβάζετε σε 
επαγγελματικό 

επίπεδο 

• 
• 
• 
• 

Μιλάτε σε 
επαγγελματικό 

επίπεδο 

• 
• 
• 
• 

Λίγες 
γνώσεις 

• 
• 
• 
• 

2.4. Τι πρόσθετες γνώσεις αποκτήσατε μέσω συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης, κατάρτισης ή αυτοκατάρτισης; 

1. Χρήση Η/Υ α. Βασικές εφαρμογές (π.χ. windows, excel, 
internet) 

β. Ειδικές εφαρμογές 

2. Λοιπή συμπληρωματική κατάρτιση, προσδιορίστε 

• 
• 
• 

2.5. Για τις τυχόν επιπλέον γνώσεις σας παρακολουθήσατε κάποιο 
πρόγραμμα; 
• ναι • όχι 
Αν ναι, γράψτε τον τίτλο του προγράμματος 

3. Οικογενειακό περιβάλλον 

3.1. Σημερινή οικογενειακή κατάσταση 
• 1.Άγαμος/η • 2.Έγγαμος/η ή συζείτε 
• 3.Διαζευγμένος/η, σε διάσταση, χήρος/α 

3.2. Αριθμός τέκνων 

3.3. Σημερινή κατοικία 

1. Συγκατοικείτε με τους γονείς σας 

2. Μένετε μόνος 

3. Μένετε με φίλους 

4. Μένετε με τον σύντροφο σας 

5. Άλλο, προσδιορίστε ... 

• 
• 
• 
• 
• 
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3.4. Επάγγελμα και επίπεδο εκπαιδεύσεως των γονέων σας 

3.4.1.Επάγγελμα γονέων 

1. Ποιο είναι το επάγγελμα 

2. Αν συνταξιούχος, ποιο ήταν 
το επάγγελμα 

3. Αν άνεργος, ποιο ήταν το 
επάγγελμα 

του πατέρα της μητέρας 

3.4.2. Επίπεδο εκπαιδεύσεως γονέων 

1. Έχουν μεταπτυχιακό τίτλο - διδακτορικό 

2. Έχουν μεταπτυχιακό τίτλο - μάστερ 

3. Πτυχιούχοι ανώτατων σχολών 

4. Πτυχιούχοι ανωτέρων τεχνικών επαγγελματικών 
σχολών 

5. Έχουν απολυτήριο μέσης εκπαιδεύσεως 

6. Έχουν τελειώσει τη γ' τάξη μέσης εκπαιδεύσεως 

7. Έχουν απολυτήριο στοιχειώδους εκπαιδεύσεως 
(Δημοτικό) 

8. Έχουν ενδεικτικό μιας τουλάχιστον τάξης 
στοιχειώδους εκπαιδεύσεως 

9. Δεν πήγαν καθόλου σχολείο 

10. Συνεχίζουν τις σπουδές τους 

πατέρα 

• 
ü 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

μητέρα 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

4. Χαρακτηριστικά κύριας και δεύτερης απασχόλησης1 

Αν έχετε και δεύτερη παράλληλη απασχόληση, συμπληρώστε τα αντίστοιχα 
σημεία 1 για την κύρια απασχόληση και 2 για τη δεύτερη. Κύρια απασχό
ληση είναι εκείνη που δημιουργεί τακτικές και συνεχείς υποχρεώσεις προς 
τον εργοδότη ή τους εργοδότες. 
Στην περίπτωση που δεν εργάζεστε, δώστε πληροφορίες για την τελευ
ταία απασχόληση που είχατε, στη στήλη «Τωρινή». 

1 Σε σχέση με το επίπεδο των σπουδών. 
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4.1. Μορφή απασχόλησης 

Μορφή απασχόλησης 

1. Μισθωτός-Μόνιμος δημόσιος 
υπάλληλος 

2. Μισθωτός με σύμβαση 
αορίστου χρόνου 

3. Μισθωτός με σύμβαση 
ορισμένου χρόνου 

4. Ελεύθερος επαγγελματίας -
εργοδότης 

5. Ελεύθερος επαγγελματίας -
αυτοαπασχολούμενος 

5.1. Ελεύθερος επαγγελματίας 
- με σύμβαση έργου4 σε 
1 εργοδότη 

5.2. Ελεύθερος επαγγελματίας 
- με σύμβαση έργου σε 
2 εργοδότες 

5.3. Ελεύθερος επαγγελματίας 
- με σύμβαση έργου 
σε περισσότερους 
εργοδότες 

Παρούσα 
απασχόληση2 

Ημε 
έν 

μήνα/έι 

Τωρινή 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ρομηνία 
αρξης 
oc 

Κατά 
την 

πρόσληψη 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Προηγούμενες 
απασχολήσεις3 

Από... 
έως... 

ΐη 
απασχ. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Από... 
έως... 

2η 
απασχ. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Από... 
έως... 

3η 
απασχ. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Από... 
έως... 

4η 
απασχ. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

4.2. Η απασχόληση σας έχει επιδοτηθεί από κάποιον φορέα; 
• ναι • όχι 
Αν ναι, από έως 

2 Σε περίπτωση που δεν αλλάξατε φορέα, συμπληρώστε τη μορφή της απασχόλησης που εί
χατε κατά την πρόσληψη και αυτή που έχετε τώρα. Αν δεν έχει αλλάξει τίποτα, συμπληρώ
στε τη στήλη που αναφέρεται στην τωρινή απασχόληση. 
3 Σε περίπτωση που αλλάξατε φορέα. 
4 «ελεύθερος συνεργάτης». 
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4.3. Αν μετά την 4η απασχόληση και πριν τη σημερινή απασχόληση είχατε 
και άλλες θέσεις εργασίας, προσδιορίστε τον αριθμό 

4.4. Θέση στην επιχείρηση ή οργανισμό 

Κύρια απασχ. 

2η απασχ. 

Τίτλος θέσης (επάγγελμα) 

Παρούσα θέση εργασίας 

Τωρινή Κατά την 
πρόσληψη 

Προηγούμενες θέσεις εργασίας 

11 
απασχ. 

2η 

απασχ. 
3ΐ 

απασχ. 

4η 

απασχ. 

4.5. Επίπεδο υπευθυνότητας 

Επίπεδο υπευθυνότητας 

1. Καμία ιεραρχική 
υπευθυνότητα 

2. Εμπειρογνώμονας 
(σύμβουλος, expert) 

3. Υπεύθυνος έργου 

4. Υπεύθυνος μιας ομάδας 

5. Υπεύθυνος τμήματος, 
μονάδας 

6. Διευθυντής 

7. Σε περίπτωση που επιβλέπετε 
άλλα άτομα, προσδιορίστε 
τον αριθμό 

Παρούσα 
απασχόληση 

Τωρινή 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

Κατά 
την 

πρόσληψη 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

Προηγούμενες 
απασχολήσεις 

1η 
απασχ. 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

2η 
απασχ. 

• 

• 

• 
J 

• 

• 

3η 
απασχ. 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

4η 
απασχ. 

• 

• 

• 
Ü 

• 

• 
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4.6. Τομέας δραστηριότητας {μέχρι 2 επιλογές5) 
Τομέας δραστηριότητας 

1. Φροντιστήρια - ιδιαίτερα 
μαθήματα 

2. Ανώτατη τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

3. Ανώτερη τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

4. Διδασκαλία, Μέση εκπαίδευση 

5. Διδασκαλία, τεχνική & 
επαγγελματική εκπαίδευση 

6. Μελέτες, έρευνες (projects) 

7. Συμβουλευτικές υπηρεσίες 
προς τρίτους 

8. Διαχείριση προσωπικού, 
ανθρώπινων πόρων 

9. Εμπόριο, προμήθειες, 
αγορές, πωλήσεις 

10. Οικονομική διαχείριση, 
Διοίκηση 

11. Επικοινωνία, διαφήμιση, 
μάρκετινγκ 

12. Πληροφορική 

13. Γραμματειακή εργασία 

14. Μεταφράσεις κειμένων 

15. Γλωσσική επιμέλεια 
κειμένων (λεξικά) 

16. Τουρισμός (μουσεία, 
ξενάγηση) 

17. Πολιτισμός - αθλητισμός 

18. Περιβάλλον 

19. Καλλιτεχνικός τομέας 
(θέατρο, τηλεόραση, σινεμά,) 

20.Άλλο, προσδιορίστε 

Παρούσα 
απασχόληση 

Τωρινή 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

Κατά 
την 

πρόσληψη 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

Προηγούμενες 
απασχολήσεις 

1η 
απασχ. 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

2η 
απασχ. 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
3 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

3η 
απασχ. 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

4η 
απασχ. 

• 

• 

• 

• 
• 
-Ι 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

5 Συμπληρώνοντας 1,1 για την κύρια απασχόληση και 2,2 για την 2η απασχόληση. 
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4.7. Πλήρης ή μερική απασχόληση 

Η απασχόληση είναι ή ήταν 

1. Πλήρης απασχόληση 

2. Μερική απασχόληση, επειδή: 

2.1. Δεν μπορούσατε να βρείτε 
πλήρη απασχόληση 

2.2. Δεν θέλατε πλήρη 
απασχόληση 

Παρούσα 
απασχόληση 

Τωρινή 

• 
• 
• 

• 

Κατά 
την 

πρόσληψη 

• 
• 
• 

• 

Προηγούμενες 
απασχολήσεις 

1η 
απασχ. 

• 
• 
• 

• 

2η 
απασχ. 

• 
• 
• 

• 

3η 
απασχ. 

• 
• 
• 

• 

4η 
απασχ. 

• 
• 
• 

• 

4.8. Πόσες ώρες εργάζεστε την εβδομάδα, κατά μέσο όρο; 

1. Για την κύρια απασχόληση 

2. Υπερωρίες από την κύρια απασχόληση 

3. Για την παράλληλη απασχόληση 

4.9. Πόσες ημέρες την εβδομάδα εργάζεστε; 

4.10. Σε ποιο ασφαλιστικό ταμείο κύριας ασφάλισης είστε; 

1.ΙΚΑ 

2.Δημοσίου 

3.ΤΕΒΕ 

4.Δεν έχω 

• 
• 
• 
• 

δ.Άλλο, προσδιορίστε 

4.11. Πόσο χρησιμοποιείτε την ξένη γλώσσα για να επικοινωνήσετε με τους 
συνεργάτες σας; 

• 1. Πάρα πολύ • 2. Πολύ • 3. Αρκετά • 4. Λίγο • 5. Καθόλου 
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5. Στοιχεία για την επιχείρηση ή τον οργανισμό 

5.1. Αν είστε μισθωτός ή ελ. επαγγελματίας με σύμβαση έργου, ποιο είναι 
το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης ή του οργανισμού; 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς 
της επιχείρησης ή 
του οργανισμού 

1. Δημόσια υπηρεσία (ΝΠΔΔ) 

2. Δημόσια επιχείρηση (ΝΠΙΔ, 
ευρύτερο δημόσιο, επιχείρηση 
ελεγχόμενη από το δημόσιο) 

3. Ιδιωτική επιχείρηση 

Παρούσα 
απασχόληση 

(τωρινή) 

• 

• 

• 

Προηγούμενες 
απασχολήσεις 

1η 
απασχ. 

• 

• 

• 

2η 
απασχ. 

• 

• 

• 

3η 
απασχ. 

• 

• 

• 

4η 
απασχ. 

• 

• 

• 

5.2. Αν είστε μισθωτός ή ελ. επαγγελματίας με σύμβαση έργου, σε τι 
είδους επιχείρησης ή οργανισμό εργάζεστε; 

5.3. Μέγεθος επιχείρησης ή οργανισμού 

Μέγεθος επιχείρησης ή 
οργανισμού 

0 έως 4 εργαζόμενοι 

5 έως 9 εργαζόμενοι 

10 έως 19 εργαζόμενοι 

20 έως 49 εργαζόμενοι 

50 έως 99 εργαζόμενοι 

100 έως 499 εργαζόμενοι 

Πάνω από 500 εργαζόμενοι 

Παρούσα 
απασχόληση 

(τωρινή) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Προηγούμενες 
απασχολήσεις 

1η 
απασχ. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

2η 
απασχ. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

3η 
απασχ. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

4η 
απασχ. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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5.4. Τόπος κύριας εργασίας 

Νομός τόπου εργασίας 

Παρούσα 
απασχόληση 

(τωρινή) 

Προηγούμενες 
απασχολήσεις 

ΐη 
απασχ. 

2η 
απασχ. 

3η 
απασχ. 

4η 
απασχ. 

6. Σε περίπτωση που είστε ελεύθερος επαγγελματίας (εργοδότης, 
αυτοαπασχολούμενος) 

1. Δημιουργήσατε τη δική σας επιχείρηση 

2. Συνεχίσατε την επαγγελματική δραστηριότητα 
των γονέων σας ή στενού συγγενούς σας 

3. Άλλο, προσδιορίστε 

• 
α 

7. Σε περίπτωση που είστε ελεύθερος επαγγελματίας - με σύμβαση έργου, 
εργάζεστε με αυτή τη μορφή διότι: 

1. Δεν μπορούσατε να βρείτε μισθωτή απασχόληση 

2. Δεν μπορούσατε να είστε ελεύθερος επαγγελματίας 
(εργοδότης, αυτοαπασχολούμενος) 

3. Άλλο, προσδιορίστε 

J 

• 

8. Σε περίπτωση που δεν εργάζεστε, 

8.1. Εδώ και πόσο καιρό αναζητάτε εργασία ; (μήνες) 

8.2. Είστε εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ 
• ναι • όχι 

8.3. Κάνετε κάτι άλλο (σπουδές, άδεια χωρίς αποδοχές, ...) 
• ναι • όχι 

9. Από τότε που τελειώσατε τις σπουδές σας, γνωρίσατε περιόδους 
ανεργίας6 πάνω από 1 μήνα; 

• ναι • όχι 

6 Με αναζήτηση εργασίας. 
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9.1. Αν ναι, πόσες φορές μείνατε άνεργος 
από έως (μήνα/έτος). 
από έως (μήνα/έτος). 
από έως (μήνα/έτος). 

9.2. Συνολική διάρκεια ανεργίας, από τότε που τελειώσατε τις 
σπουδές σας (σε μήνες) 

10. Έννοια της ικανοποιητικής εργασίας, για όσους έχουν μια 
επαγγελματική δραστηριότητα 

10.1. Είστε ικανοποιημένος/η από την επαγγελματική σας κατάσταση; 
• ναι • όχι 

10.2. Αναζητάτε κάποια άλλη εργασία; 
• ναι • όχι 

10.3. Και στις 2 προηγούμενες απαντήσεις, για ποιους λόγους 
(μέχρι 3 επιλογές ιεραρχικά) 

1. Σταθερή απασχόληση 
2. Συνθήκες εργασίας 
3. Απόκτηση θέσης με μεγαλύτερη υπευθυνότητα 
4. Ενδιαφέρουσα επαγγελματική κατάσταση 
5. Επίπεδο των αποδοχών 
6. Επαγγελματική εξέλιξη 
7. Είστε ελεύθερος επαγγελματίας και αναζητάτε μισθωτή εργασία 
8. Είστε μισθωτός και θέλετε να γίνετε ελ. επαγγελματίας 
9. Άλλο, προσδιορίστε 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

10.4. Για ποιους λόγους αλλάξατε εργασία; 
Σημειώστε 1 για την 1η αλλαγή, 2 για τη 2η αλλαγή, 3 για την 3η αλλαγή 
1. Σταθερή απασχόληση 
2. Συνθήκες εργασίας 
3. Απόκτηση θέσης με μεγαλύτερη υπευθυνότητα 
4. Ενδιαφέρουσα επαγγελματική κατάσταση 
5. Επίπεδο των αποδοχών 
6. Επαγγελματική εξέλιξη 
7. Ήσασταν ελεύθερος επαγγελματίας και αναζητήσατε 

μισθωτή εργασία 
8. Ήσασταν μισθωτός και θέλετε να γίνετε ελ. επαγγελματίας 
9. Διότι ήταν μερική απασχόληση 
10. Διότι απολυθήκατε για διάφορους λόγους 
11. Διότι παραιτηθήκατε για προσωπικούς λόγους 
12. Άλλο, προσδιορίστε 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
3 
3 

• 
• 
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11. Πώς βρήκατε την κύρια εργασία σας; (πληροφορία, σας ενημέρωσε ...) 
Αν είστε άνεργος πώς αναζητάτε εργασία7; (μέχρι 2 επιλογές, 
επιλέγοντας ιεραρχικά) 

Τρόπος αναΖήτησηςΙανεύρεσης της 
εργασίας σας 

1. Η οικογένεια σας 

2. Κάποιος φίλος ή φίλη 

3. Οι Καθηγητές σας 

4. Το πανεπιστήμιο (π.χ. Γραφείο Διασύνδεσης) 

5. Επαγγελματικές γνωριμίες (προηγούμενοι 
εργοδότες) 

6. 0 Διευθυντής του φορέα 

7. Κάποιος που εργάζεται στο φορέα. Τι θέση 
έχει 

8. Αγγελίες στον Τύπο 

9. Internet 

10. ΟΑΕΔ 

12. Απαντήσατε σε κάποια προκήρυξη 

13. Συμμετείχατε σε διαγωνισμό 

14. Απευθυνόμενος άμεσα στον εργοδότη 

15. Άλλη πηγή πληροφοριών, προσδιορίστε 

Σημερινή 
απασχόληση 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
ϋ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

ΐη 
απασχ. 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
α 
• 
• 

12. Σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και σημερινής απασχόλησης και έννοια 
της υπερεκπαίδευσης 

12.1. Η σημερινή κύρια σας εργασία, σε σχέση με την εκπαίδευση που 
έχετε: 

1. Απαιτεί μεγαλύτερη εκπαίδευση 

2. Απαιτεί μικρότερη εκπαίδευση 

3. Έχει την κατάλληλη εκπαίδευση 

4. Άλλο, προσδιορίστε 

• 
• 
α 
α 

7 Συμπληρώνετε τη στήλη σημερινή απασχόληση. 
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12.2. Πόσο χρησιμοποιείτε τις πανεπιστημιακές γνώσεις σας στην εργασία 
σας; 

• 1. Πάρα πολύ • 2. Πολύ • 3. Αρκετά • 4. Λίγο • 5. Καθόλου 

12.3. Πώς αξιολογείτε τις σπουδές στο πανεπιστήμιο για τις παρακάτω 
γνώσεις-δεξιότητες ; 

1. Επιστημονικό υπόβαθρο 

2. Χρήση Η/Υ 

3. Σύνταξη εκθέσεων 

4. Ικανότητες διαπραγμάτευσης 

5. Διαχείριση προσωπικού 

6. Ικανότητες συνεργασίας 
και επικοινωνίας 

1. Πάρα 
πολύ 

2. Πολύ 3. Αρκετά 4. Λίγο 5. Καθόλου 

13. Εισόδημα, αποδοχές 

13.1. Ποιο ήταν το καθαρό σας εισόδημα το προηγούμενο χρόνο (το 2003); 

1. Από την κύρια απασχόληση 

2. Υπερωρίες από την κύρια απασχόληση 

3. Από την παράλληλη απασχόληση 

13.2. Ποιο ήταν το καθαρό σας εισόδημα το πρώτο έτος που εργαστήκατε; 

1. Από την κύρια απασχόληση 

2. Υπερωρίες από την κύρια απασχόληση 

3. Από την παράλληλη απασχόληση 

13.3. Ποιες ήταν οι καθαρές αποδοχές σας κατά τον πρώτο μήνα που 
εργαστήκατε; 

1. Από την κύρια απασχόληση συνολικά 

2. Από την παράλληλη απασχόληση 

13.4. Ποιες είναι τώρα; 

1. Από την κύρια απασχόληση συνολικά 

2. Από την παράλληλη απασχόληση 
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13.5. Εάν ο ερωτώμενος δεν θέλει να αναφέρει το καθαρό εισόδημα 
συνολικά το 2003, μπορεί να το τοποθετήσει στην παρακάτω 
κλίμακα, σε ευρώ. 

Έως 6.000 

6.000 έως 7.999 

8.000 έως 9.999 

10.000 έως 11.999 

12.000 έως 13.999 

14.000 έως 15.999 

16.000 έως 17.999 

18.000 έως 19.999 

20.000 έως 21.999 

Άνω των 22.000 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

13.6. Επίδομα ανεργίας σε€ το 2003 (για τους ανέργους) .... 

13.7. Είχατε πρόσθετες παροχές κατά το 2003 

1. Πρόσθετη ασφάλιση 

2. Κατοικία 

3. Αυτοκίνητο 

4. Τηλέφωνο 

5. Άλλο, προσδιορίστε 

• 
• 
• 
• 

*************************************** 

Ονοματεπώνυμο 
Διεύθυνση 

Τηλέφωνο 
Παρατηρήσεις σας 
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