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 Περίληψη 

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας ήταν να διερευνήσει τις στάσεις και τις απόψεις των 

εργαζομένων και των εν δυνάμει απασχολούμενων σχετικά με την ευρύτερη πολιτική 

μετάβασης από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην αγορά εργασίας. Επιπλέον 

μελετήθηκε το φαινόμενο της ετεροαπασχόλησης, οι αιτίες που το προκαλούν και οι 

συνέπειες που το συνοδεύουν σε ατομικό επίπεδο, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό 

γίγνεσθαι. Με αφορμή, λοιπόν, τις ισχύουσες συνθήκες κατά τη μεταμνημονιακή περίοδο 

στην Ελλάδα γίνεται προσπάθεια να ερευνηθούν οι απόψεις των αποφοίτων, αλλά και των 

φοιτητών των ελληνικών πανεπιστημίων σχετικά με την επαγγελματική τους κατάσταση. Πιο 

συγκεκριμένα, στόχοι της εργασίας ήταν να διερευνήσει τις απόψεις των 

ετεροαπασχολούμενων, αλλά και των εργαζομένων σε συναφή αντικείμενα με τις σπουδές 

τους σχετικά με τη σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Επιπλέον, 

μελετήθηκε αν οι γνώσεις και οι δεξιότητες που τους παρασχέθηκαν ανταποκρίνονταν στις 

απαιτήσεις και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Τέλος, διερευνήθηκε η ικανοποίηση των 

αρχέτυπων προσδοκιών των συμμετεχόντων αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών στο 

οποίο συμμετείχαν. 

 

Λέξεις κλειδιά  

Ετεροαπασχόληση, Απασχόληση, Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Σύνδεση τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας,  Επαγγελματική αποκατάσταση,  Πολιτικές 

απασχόλησης  
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Abstract 
The purpose of this paper is to explore the attitudes and views of employees and potential 

employees on the broader transition policy from higher education institutions to the labor 

market. In addition, this study is going to examine the phenomenon of education mismatch; 

and subsequently, the consequences that accompany it on an individual level as well as on the 

wider social development. On the occasion of the current conditions after the Economic 

Adjustment Programme period in Greece, an attempt is made to research the views of 

graduates and students of Greek universities regarding their professional status. More 

specifically, the aim of this research is to explore the views of education-mismatched, as well 

as employees’ in subjects related to their studies, regarding the connection of higher 

education with the labor market, the knowledge and skills provided to them compared to the 

requirements of the labor market, as well as the satisfaction of their archetypal expectations 

regarding the curriculum in which they have participated in. 

 

Key Words 

Education Mismatch, Employment, Higher education, Linking Ηigher Education to the Labor 

Market, Vocational Rehabilitation, Employment Policies 
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Εισαγωγή  

      Ο ρόλος της εκπαίδευσης σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο είναι πολυδιάστατος, 

με διαστάσεις κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές. Ακόμη, υπάρχει μία έντονη 

αλληλεπίδραση με την οικονομία, την κοινωνία, το κράτος και την πολιτική. Ειδικότερα, ο 

δεσμός της εκπαίδευσης με την οικονομία είναι αρκετά ισχυρός κι έχει απασχολήσει 

ιδιαίτερα τους ιθύνοντες άσκησης πολιτικής σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο. Η 

αύξηση των εγγραφών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης έχει συμβάλλει στη βελτίωση του 

εκπαιδευτικού αποθέματος, λειτουργώντας ως κινητήρια δύναμη για την αύξηση της 

παραγωγικότητας, των γνώσεων και κατά συνέπεια της οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, 

παρατηρείται μια δυσαρμονία μεταξύ του συστήματος εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας. 

Ενώ, δηλαδή, τα ποσοστά εγγραφών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αυξάνονται, οι απόφοιτοι 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δυσκολεύονται να βρουν εργασία συναφή με το αντικείμενο των 

σπουδών τους, καταλήγοντας να ετεροαπασχολούνται, να βρίσκονται εκτός κάποιας 

εκπαιδευτικής ή επαγγελματικής διαδικασίας ή και να παραμένουν άνεργοι. Η μετάβαση, 

επομένως, από την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην αγορά εργασίας είναι μία ενδιαφέρουσα 

περίοδος, καθώς μέσω αυτής διαφαίνονται οι παθογένειες ή οι επιτυχίες της εκπαιδευτικής 

πολιτικής και του ευρύτερου εκπαιδευτικού συστήματος.  

   Στην παρούσα εργασία επιδιώκεται να ερευνηθούν οι στάσεις και οι απόψεις των 

εργαζόμενων και των εν δυνάμει απασχολούμενων σχετικά με την ευρύτερη πολιτική 

μετάβασης από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην αγορά εργασίας. Επιπλέον 

μελετάται το φαινόμενο της ετεροαπασχόλησης και οι συνέπειες που το συνοδεύουν σε 

ατομικό επίπεδο, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία 

χωρίζεται σε δύο μέρη: στο θεωρητικό και στο ερευνητικό. Το θεωρητικό μέρος αποτελείται 

από δύο κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στις πολιτικές για την εκπαίδευση, την 

απασχόληση και τη σύνδεσή της με την αγορά εργασίας, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με την απασχόληση, την ετεροαπασχόληση, την ανεργία 

και τη γενικότερη εικόνα της Ελλάδας πριν και μετά την είσοδό της στη μνημονιακή 

περίοδο. Το ερευνητικό μέρος αποτελείται από πέντε κεφάλαια, όπου στο πρώτο 

περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, ο σκοπός, τα ερευνητικά ερωτήματα της 

μελέτης και οι τεχνικές αξιολόγησης των δεδομένων, στο δεύτερο παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα, στο τρίτο γίνεται ερμηνεία των αποτελεσμάτων, στο τέταρτο εξάγονται τα 

συμπεράσματα και στο πέμπτο αναφέρονται οι προτάσεις για περαιτέρω μελέτη. Αξίζει να 
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αναφερθεί πως για τη μελέτη των απόψεων των συμμετεχόντων ακολουθήθηκαν οι αρχές του 

ποιοτικού σχεδιασμού της έρευνας, ώστε μέσω συνέντευξης να διερευνηθούν εις βάθος οι 

απόψεις τους. 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Κεφάλαιο 1 

Πολιτικές  για την εκπαίδευση, την απασχόληση και την αγορά 

εργασίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 

Εισαγωγή 

   Η εκπαίδευση αποτέλεσε έναν από τους βασικούς κοινωνικούς θεσμούς των νεωτερικών 

κοινωνιών, καθώς αποτελεί πυλώνα της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης μιας χώρας, 

συμβάλλει στην ενδυνάμωση της δημοκρατικής της λειτουργίας, αλλά και στην γενικότερη 

ευεξία της κοινωνίας. Έχοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη 

λειτουργία μιας χώρας και γενικότερα μιας ολόκληρης κοινότητας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, 

στην προσπάθεια σύμπλευσης των πολιτικών των χωρών που την απαρτίζουν, έδωσε 

ιδιαίτερη προσοχή στον σχεδιασμό κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  

   Η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) είχε ως σκοπό την οικονομική 

συνεργασία των κρατών-μελών που συμμετείχαν σε αυτήν και στα πρώτα χρόνια ίδρυσής 

της, δεν προβλεπόταν συνέργειες στον τομέα της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο, όμως, της 

οικονομικής πολιτικής κι έχοντας ως μέλημα την ισότιμη ανάπτυξη των μελών της ΕΟΚ 

άρχισαν να γίνονται αναφορές σε θέματα που άπτονται της γενικής και επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, της προώθησης της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, όπως επίσης και 

της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. Αργότερα, στα χρόνια που η ΕΟΚ 

μετεξελίχθηκε σε Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κάτω από τις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης και 

του οξύτατου οικονομικού ανταγωνισμού, οι δυνάμεις των κρατών-μελών έπρεπε να 

συσπειρωθούν και να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις της κοινωνίας. Η ΕΕ προσπαθεί 

με τρεις τρόπους να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της νέας εποχής. Αρχικά, με τη διεύρυνση 

της, έπειτα με την ισοδύναμη και δυναμική ένταξή της στην κατηγορία των Κοινωνιών της 

Γνώσης και, τέλος, με την ενιαία προβολή της στον υπόλοιπο κόσμο (Τσαούσης, 2007). 
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   Ο καθοριστικός ρόλος, λοιπόν, της ΕΕ στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών πολιτικών, 

αλλά και στη λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων προκύπτει από την ανάγκη τα 

κράτη-μέλη της Ένωσης να είναι ανταγωνιστικά σε διεθνές επίπεδο. Επομένως, στα πλαίσια, 

της ισότιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής των χωρών της ΕΕ, ασκούνται αλλαγές 

στο μακροεπίπεδο αλλά και στο μικροεπίπεδο, των εκπαιδευτικών συστημάτων.  

   Για την πραγμάτωση ενός κοινού ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου, αρχίζει να 

εδραιώνεται η Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική (ΕΕΠ), μέσα από πολλές διαδικασίες και 

προσπάθειες μέσα στον χρόνο. Η δημιουργία της ΕΕΠ οφείλεται αρχικά στην κυρίαρχη 

σχέση οικονομίας-εκπαίδευσης και στην αλληλεπίδρασή τους, αλλά και μετέπειτα στην 

διατήρηση της κοινωνικής συνοχής μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Ακόμη, αξίζει να 

σημειωθεί ότι η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, δεν περνάει απαρατήρητη 

από τους διαμορφωτές της ΕΕΠ, αφού μέσω αυτής επιτυγχάνεται σε υψηλό βαθμό 

οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση.  Άρα οι κατευθύνσεις και ο σχεδιασμός της ΕΕΠ 

στηρίζονται άμεσα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας της Ε.Ε, αλλά και  στο πως μέσα από 

την εκπαίδευση μπορεί να επέλθει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.  

   Η ιστορική αναδρομή της συγκρότησης μιας ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής μπορεί 

να διαιρεθεί σε τρεις περιόδους σύμφωνα με τους Σταμέλο και Βασιλόπουλο (2004): 1957-

1976, 1976-1992 και 1992-2004. Καθώς όμως έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τον 

διαχωρισμό αυτό και για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας ο διαχωρισμός θα γίνει σε 

τέσσερις περιόδους. Η πρώτη ξεκινάει από το 1957 και εκτείνεται έως το 1976, η δεύτερη 

από το 1976 έως το 1992, η τρίτη από το 1992 μέχρι το 2010 και η τελευταία από το 2010 

έως το 2020. Παράλληλα με τις αναφορές για την ΕΕΠ εξετάζεται και η στοχοθεσία της 

αναφορικά με τη σύνδεση της εκπαίδευσης και την αγορά εργασίας. Τέλος, στο παρόν 

κεφάλαιο θα γίνει αναφορά επίσης για την εφαρμογή της ΕΕΠ στην Ελλάδα, όπως επίσης και 

η επιρροή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στην 

εκπαίδευση και την απασχόληση στη χώρα μας.  

1.1. Περίοδος 1957-1976 

   Αφετηρία των κοινών εκπαιδευτικών πολιτικών μπορεί να θεωρηθεί η Συνθήκη της Ρώμης, 

κατά την οποία προβλεπόταν η στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών σε κοινωνικά 

θέματα. Καθώς η ίδρυση της ΕΟΚ. αποσκοπούσε στη δημιουργία κοινής αγοράς και στην 

οικονομική ανάπτυξη, δεν υπήρξε ξεκάθαρη μνεία για εκπαιδευτική συνεργασία μεταξύ των 

κρατών-μελών της Κοινότητας. Ωστόσο οι διατάξεις της εν λόγω συνθήκης επηρέασαν τις 



14 
 

μετέπειτα πρωτοβουλίες στο συγκεκριμένο πεδίο (Ζμας, 2007). Το πιο σημαντικό άρθρο 

αναφορικά με την εκπαίδευση στη Συνθήκη της Ρώμης ήταν το 128, το οποίο εντασσόταν 

στις «Κοινωνικές Διατάξεις», με περιεχόμενο την επαγγελματική κατάρτιση. Πιο 

συγκεκριμένα, αναφερόταν στην ανάληψη δράσης από την πλευρά της Κοινότητας στο πεδίο 

της επαγγελματικής κατάρτισης και στην εφαρμογή κοινής πολιτικής, ικανής να συμβάλει 

στην αρμονική ανάπτυξη των εθνικών οικονομιών και της κοινής αγοράς (Σιπητάνου, 2014). 

Μεταξύ άλλων, στη συνθήκη προβλεπόταν ο συντονισμός των προσπαθειών σχετικά με  την 

επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση, την έρευνα και διάδοση γεωργικών γνώσεων, 

την αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών. Η εμφανής 

οικονομική χροιά των διατάξεων της Συνθήκης προήλθε από την πραγμάτωση των στόχων 

της ΕΟΚ για την ελεύθερη διακίνηση αγαθών, ατόμων, υπηρεσιών και κεφαλαίων, αλλά και 

τη δημιουργία μιας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, στα πλαίσια της ευημερίας και της 

εξισορροπημένης οικονομικής ανάπτυξης.  

   Καθώς, λοιπόν, η ίδρυση της Κοινότητας είχε οικονομικό κυρίως χαρακτήρα η 

οποιαδήποτε συζήτηση για στενότερη συνεργασία σε εκπαιδευτικά θέματα θεωρούνταν 

πρόωρη. Τα κράτη-μέλη θεωρούσαν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα πυλώνα της εθνικής 

τους ταυτότητας, επομένως ήταν νωρίς για να συντελεστούν αλλαγές στο μακροεπίπεδο. 

Συνοψίζοντας, το ενδιαφέρον για τα εκπαιδευτικά ζητήματα ήταν υποτονικό στην αρχή της 

Κοινότητας. Στην πραγματικότητα η κοινή πολιτική περιοριζόταν στη θέσπιση των 

παραπάνω γενικών αρχών βάσει των οποίων θα λειτουργούσαν τα κράτη - μέλη της 

Κοινότητας. Οι πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα κατά τη μετέπειτα περίοδο δε φάνηκε να 

αντικατοπτρίζουν αρκετά τις διατάξεις της Συνθήκης σε εθνικό επίπεδο.  

   Αργότερα, στις αρχές της δεκαετίας του 1970 τέθηκε το ζήτημα της ενίσχυσης της 

προοπτικής της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με τη συνεισφορά όλων των τομέων άσκησης 

πολιτικής. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές 

δυσκολίες, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται άμεσα τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα. 

Ωστόσο, το 1971, οι Υπουργοί Παιδείας της Κοινότητας προσπαθώντας να δώσουν συνέχεια 

στα ανακοινωθέντα της Συνδιάσκεψης της Χάγης (1959), εισήγαγαν το ψήφισμα για τη 

δημιουργία Ομάδας Εμπειρογνώμων για να εξετάσει και να εισηγηθεί τα πιθανά καθήκοντα 

ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου ανάπτυξης της παιδείας, όπως επίσης να τεκμηριώσει τον τρόπο 

οργάνωσής του, τη λειτουργία και τη χρηματοδότησή του. Η προαναφερθείσα ομάδα το 1974 

αντικαταστάθηκε από την Επιτροπή Παιδείας με αρμοδιότητες να εξετάσει και να υποβάλει 

άμεσα έκθεση για τα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών-μελών της Κοινότητας 
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(Σιάκαρης, 2006). Σημαντικό γεγονός επίσης εκείνης της περιόδου αποτελεί η ίδρυση του 

Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), το 

1975.  

1.2. Περίοδος 1976-1992  
   Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από αλλαγές στο μακροεπίπεδο της Κοινότητας και τη 

συστηματική λήψη αποφάσεων σχετικά με την εκπαίδευση. Τον Φεβρουάριο του 1976, οι 

Υπουργοί Παιδείας έπειτα από μία σχετική έκθεση της Επιτροπής Παιδείας, εκπόνησαν και 

έθεσαν σε ισχύ το πρώτο πρόγραμμα δράσης στον τομέα της εκπαίδευσης. Οι άξονες γύρω 

από τους οποίους θα δραστηριοποιούταν εντατικά η Κοινότητα ήταν οι εξής: η πολιτιστική 

και επαγγελματική κατάρτιση των κρατών-μελών, η βελτίωση των επαφών μεταξύ των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η συλλογή και συστηματοποίηση των στατιστικών δεδομένων, η 

συνεργασία σε επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης, η ενίσχυση της εκμάθησης ξένων γλωσσών 

και η ανάπτυξη της ισότητας ευκαιριών (Σταμέλος & Βασιλόπουλος, 2004). Για την 

εφαρμογή των παραπάνω θεματικών, προβλεπόταν μια σειρά μέτρων και ενεργειών 

συμπεριλαμβανομένων και σχετικών μελετών που άπτονταν όμως στη δικαιοδοσία κάθε 

έθνους για τον τρόπο υλοποίησής τους. Ουσιαστικά κάθε κράτος-μέλος εφάρμοζε τα 

προβλεπόμενα μέτρα με διαφορετική έμφαση και διαφορετικά οργανωτικά σχήματα.  

   Εντούτοις, περισσότερο ενδιαφέρον παρουσίαζαν οι ενέργειες που προβλέπονταν να 

πραγματοποιηθούν τα επόμενα χρόνια σε κοινοτικό επίπεδο αναφορικά με την αξιολόγηση 

και την ανάπτυξη εθνικών πολιτικών σε θέματα όπως την επαγγελματική αποκατάσταση των 

αποφοίτων, το μειωμένο ενδιαφέρον για σπουδές και εργασία, η ισότητα ευκαιριών στην 

εκπαίδευση, ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η εκπαίδευση και επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών. Για να επιτευχθούν όλα αυτά θα οργανώνονταν δράσεις βελτίωσης των 

στατιστικών δεδομένων και γενικότερα των πληροφοριών που αντλούνταν για το κάθε 

κράτος, ενώ λίγα χρόνια αργότερα, το 1980, το Συμβούλιο Παιδείας ενέκρινε την έκθεση της 

Επιτροπής Παιδείας, ενός απολογισμού ουσιαστικά των πεπραγμένων. Στη βάση της 

συνεργασίας για την παιδεία δημιουργήθηκε ένα δίκτυο πληροφοριών για την εκπαίδευση 

στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα με την ονομασία Eurydice, έχοντας κύριο μέλημα τη συλλογή 

και τη διάδοση πληροφοριών πάνω σε εκπαιδευτικά θέματα. 

   Στα μέσα της δεκαετίας του ’80 η εκπαιδευτική πολιτική της Κοινότητας απέκτησε 

σημαντική υπόσταση σε νομικό και συμβολικό επίπεδο, στο πλαίσιο της ενεργοποίησης των 

διαδικασιών για τον μετασχηματισμό της ΕΟΚ σε μια ένωση με κοινούς κοινωνικούς και 
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πολιτικούς στόχους. Έτσι, αναδύθηκαν νέα σημαίνοντα, όπως Ευρωπαίος πολίτης, 

ευρωπαϊκή ταυτότητα, ευρωπαϊκή διάσταση, κοινωνική και οικονομική συνοχή, τα οποία 

εμπλούτισαν τον κοινοτικό «λόγο», κάνοντας παράλληλα διαχωρισμό σε πολιτειακά, 

πολιτιστικά και κοινωνικά στοιχεία (Πασιάς & Παντίδης, 2018), στα οποία η εκπαίδευση θα 

έπρεπε να προσαρμοστεί. 

   Συμπερασματικά, μέχρι και το 1986, όπου υπογράφεται η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, οι 

αποφάσεις εκπαιδευτικής πολιτικής επικεντρώνονταν κυρίως στα θέματα επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και μετάβασης των νέων στην ενεργό ζωή, αλλά και στο ζήτημα της 

κινητικότητας στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι αποφάσεις, δηλαδή, που 

πάρθηκαν δεν άγγιζαν τον πυρήνα της εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως τις δομές των 

εκπαιδευτικών συστημάτων, το αναλυτικό πρόγραμμα, τους τρόπους αξιολόγησης και τις 

μεθόδους διδασκαλίας (Σιάκαρης, 2006). 

   Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα στην ενοποιητική πορεία της 

Ευρώπης, θέτοντας τη δημιουργία «μιας Ευρώπης χωρίς σύνορα», καθώς προτάθηκε να 

δοθεί προτεραιότητα στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης, μέσω της συνεργασίας με 

τις επιχειρήσεις, τα κέντρα ερευνών και τα πανεπιστήμια  σε όλη την Κοινότητα (Σταμέλος 

& Βασιλόπουλος˙ Σιπητάνου, 2014). Παρόλο που δε γίνεται ξεκάθαρη αναφορά για 

εκπαιδευτική πολιτική, καθώς ήταν ένα θέμα αμφιλεγόμενο ως προς την Κοινοτική ή την 

εθνική ευθύνη, η τριτοβάθμια εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση συνδέθηκαν υπό 

το πρίσμα της εφαρμογής της επιστημονικής γνώσης. Για το λόγο αυτό δόθηκε ενδιαφέρον 

στην προώθηση της κατάρτισης και της κινητικότητας των ερευνητών της, μέσω 

προγραμμάτων υπερεθνικής διάστασης, με σκοπό την αποτελεσματικότητα των πολιτικών 

που αποφασίστηκαν και ανακοινώθηκαν. Από τον ίδιο χρόνο, λοιπόν, ψηφίστηκε το 

πρόγραμμα COMETT, για τη συνεργασία των πανεπιστημίων και επιχειρήσεων για 

κατάρτιση στον τομέα της τεχνολογίας, το 1987 ψηφίστηκαν το πρόγραμμα ERASMUS για 

την κινητικότητα των φοιτητών και το πρόγραμμα PETRA για την επαγγελματική 

εκπαίδευση των νέων και την προετοιμασία τους για την εργασία. Ακόμη, το 1988 

αποφασίστηκαν το πρόγραμμα «Νεολαία για την Ευρώπη» για την προαγωγή των 

ανταλλαγών μεταξύ των νέων και το πρόγραμμα DELTA για τις τεχνολογίες μάθησης. 

Επιπλέον, το 1989 τέθηκε σε λειτουργία το πρόγραμμα LINGUA για την εκμάθηση ξένων 

γλωσσών και το 1990 το πρόγραμμα TEMPUS για την κινητικότητα των φοιτητών των 

χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Σιάκαρης, 2006). Τα προαναφερθέντα 

προγράμματα όπως και η λειτουργία του CEDEFOP είναι ακόμα σε ισχύ, αναμορφωμένα και 
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σχηματισμένα στις επιταγές της σύγχρονης εποχής, αποτελώντας τα κυρίαρχα εργαλεία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 

απασχόλησης.  

   Εν κατακλείδι, προς τα τέλη της δεκαετίας του 1980 άρχισε να αναγνωρίζεται η αξία της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην προοπτική της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς. 

Με τη συνεχή λήψη μέτρων κατά την περίοδο 1988-1992, ενισχύθηκε η Ευρωπαϊκή 

Διάσταση της Εκπαίδευσης (ΕΔΕ), έχοντας ως βάση κοινοτικά, ανθρωπιστικά και 

διεθνιστικά ιδανικά.   

1.3. Περίοδος 1992- 2010 

   Η δεκαετία του ’90 χαρακτηρίστηκε από σημαντικές αλλαγές στο διεθνές οικονομικό, 

γεωπολιτικό, κοινωνικό και τεχνολογικό επίπεδο. Η μετάβαση στην «κοινωνία της γνώσης» 

φέρνει αλλαγές τόσο στην αντίληψη για τις θέσεις εργασίας όσο και στα αντίστοιχα 

εκπαιδευτικά προσόντα των εργαζομένων.  

   Τον Φεβρουάριο του 1992 υπογράφεται η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), στο 

Μάαστριχτ, η οποία σηματοδότησε ένα νέο εξελικτικό στάδιο στη διαδικασία δημιουργίας 

μιας διαρκούς στενότερης συνεργασίας μεταξύ των λαών της Ευρώπης. Με αυτή τη 

Συνθήκη, λοιπόν, δημιουργείται η ΕΕ, αποτελώντας ένα ουσιαστικό στάδιο στην πορεία της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η μείζονος σημασίας Συνθήκη στηρίζεται σε τρεις πυλώνες μέσω 

των οποίων προωθείται η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση: στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες για τη 

δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς, στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας, 

για την υπεράσπιση κοινών αξιών και συμφερόντων, και, τέλος, στη συνεργασία σε θέματα 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Βοσκόπουλος, 2009). Επιπλέον, για τη 

δημιουργία μια ενιαίας αγοράς και την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμιο 

επίπεδο είχε δρομολογηθεί και η δημιουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 

(ΟΝΕ). 

   Καθώς είχε διαπιστωθεί ότι η εκπαίδευση είναι μοχλός για την οικονομική ανάπτυξη, 

εντάσσεται στις διατάξεις της εν λόγω Συνθήκης και αποκτά επίσημο χαρακτήρα. Στα 

πλαίσια της υλοποίησης των συμφωνηθέντων πυλώνων, με τα άρθρα 126 και 127 που 

αφορούσαν αποκλειστικά την εκπαίδευση, θεσμοθετείται και επίσημα η Ευρωπαϊκή 

Εκπαιδευτική Πολιτική (ΕΕΠ). Η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθιέρωνε ως 

υποχρέωση της Κοινότητας την ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου μέσω της ενθάρρυνσης 
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της συνεργασίας μεταξύ κρατών-μελών στα πλαίσια της «ευρωπαϊκής διάστασης της 

εκπαίδευσης». Αναφορές σε θέματα εκπαίδευσης υπήρχαν βέβαια και σε άλλες επιμέρους 

διατάξεις της Συνθήκης. 

   Οι στόχοι της ΕΕΠ συνοπτικά ήταν οι ακόλουθοί: η διευκόλυνση της προσαρμογής του 

εργατικού δυναμικού στις αλλαγές της βιομηχανίας, η βελτίωση της επαγγελματικής και 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης για την επαγγελματική ένταξη και επανένταξη 

στην αγορά εργασίας, η ενθάρρυνση της κινητικότητας τόσο των εκπαιδευόμενων όσο και 

των εκπαιδευτών, η συνεργασία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μεταξύ τους καθώς επίσης 

και η σύνδεση τους με την αγορά εργασίας και, τέλος, η διαφάνεια και η 

συμβατότητα/σύγκλιση των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων (Σταμέλος & 

Βασιλόπουλος, 2004ּ  Σιπητάνου, 2014)  

   Η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωστή ως Συνθήκη του Μάαστριχτ,  

επαναβεβαίωσε τις διατάξεις για την εκπαίδευση, τονίζοντας ότι η συνεργασία μεταξύ 

πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων θα ήταν μείζονος σημασίας για την 

τεχνολογική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Για την προώθηση των 

παραπάνω διατάξεων και την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, σημαντικό ρόλο θα είχε το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το οποίο χρηματοδοτούσε πολλές σχετικές δράσεις.  

   Για την εφαρμογή των πολιτικών, καθώς δεν υπήρχε περιοριστικός χαρακτήρας εκ μέρους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ κρατών- μελών και Ένωσης, η 

αρχή της επικουρικότητας αποκτά εξισορροπητικό ρόλο στη διευθέτηση των εκπαιδευτικών 

εκκρεμοτήτων, στο πλαίσιο της «καλής πίστεως» των πολιτικών της ένωσης. Εν ολίγοις, το 

κάθε κράτος- μέλος είναι αρμόδιο για τον τρόπο λειτουργίας του εκπαιδευτικού του 

συστήματος, ενώ η αρχή της επικουρικότητας θα εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις που 

υπάρχει ανάγκη να μεταφερθούν αρμοδιότητες από τοπικό ή κρατικό επίπεδο σε κοινοτικό, 

ώστε η διευθέτησή τους να είναι αποτελεσματικότερη (Ζμας, 2007). 

   Αργότερα, παρά τη σημαντική πρόοδο και τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου, η Ευρώπη αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, τα οποία προέκυπταν 

από τα πολύ χαμηλά επίπεδα δραστηριότητας σε πολλά κράτη-μέλη, με αποτέλεσμα να 

υπάρχουν υψηλά επίπεδα ανεργίας και υποαπασχόλησης. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η 

δύσκολη κατάσταση και να επιβιώσει η Ευρώπη σε μια όλο και πιο ανταγωνιστική 

παγκόσμια αγορά, χρειαζόταν ένας θεμελιώδης μετασχηματισμός που θα έδινε βάση στη 

δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου, ικανού να ανταπεξέλθει στις νέες τεχνολογικές, 
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οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, το 1993 εκπόνησε μια 

μεσοπρόθεσμη στρατηγική η οποία περιγράφεται στη Λευκή Βίβλο για την Ανάπτυξη, την 

Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση. Η ανεργία ήταν ένας από τους βασικότερους 

λόγους σύνταξης της Λευκής Βίβλου, σε ένα περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει σε 

γεωπολιτικό, δημογραφικό και κοινωνικό επίπεδο. Προβάλλοντας ως προτεραιότητες τη 

βελτίωση της πρόσβασης και της ποιότητας της εκπαίδευσης, την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας και τη πρόληψη της ανεργίας με την παροχή ευκαιριών απασχόλησης σε 

άτομα με προβλήματα μακροχρόνιας ανεργίας ή αποκλεισμού, δόθηκαν οι κατευθυντήριες 

γραμμές για να λυθούν μείζονος σημασίας ζητήματα της ένωσης στο κατώφλι του 21ου 

αιώνα. Ιδιαίτερη μνεία γινόταν στην δια Βίου Μάθηση και στην κατάρτιση, ως μέσα 

αφομοίωσης και διάδοσης των νέων τεχνολογιών και επαναπροσαρμογής των δεξιοτήτων 

στις ανάγκες μια συνεχούς μεταβαλλόμενης κοινωνίας. Ως συνέχεια της Λευκής Βίβλου του 

1993 ήταν η Πράσινη Βίβλος για την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης τον ίδιο χρόνο 

και η Λευκή Βίβλος για τη διδασκαλία και τη μάθηση προς τη μαθησιακή κοινωνία το 1995.  

   Καθώς είχε διαπιστωθεί ότι οι τρέχουσες μεταβολές έχουν βελτιώσει την πρόσβαση όλων 

στην πληροφορία και τη γνώση, αλλά ταυτόχρονα έχουν οδηγήσει στην ανάγκη για 

σημαντικές προσαρμογές στις απαιτούμενες δεξιότητες και στα σχήματα εργασίας, 

αναπόφευκτα έπρεπε να δοθούν νέες προοπτικές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση στην 

Ευρώπη. Αυτή η «τριλογία», αν και ήταν βασικά κείμενα προς συζήτηση, επηρέασαν σε 

καθοριστικό βαθμό τις αντιλήψεις για την πορεία της ένωσης σε βασικούς τομείς. Οι νέες 

προοπτικές για την εκπαίδευση και την κατάρτιση είχαν ως στόχο τη διευκόλυνση της 

δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας με ανθρώπινο δυναμικό υψηλής 

εξειδίκευσης. Σε αυτήν την προσπάθεια, το Συμβούλιο Παιδείας έκρινε ότι έπρεπε να 

αξιοποιηθεί η ευρωπαϊκή συνεργασία και η κοινοτική πείρα σε δράσεις, όπως στην 

υλοποίηση  προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και κινητικότητας του ανθρώπινου 

δυναμικού (Σιάκαρης, 2006). 

   Οι δύο Λευκές Βίβλοι και η Πράσινη Βίβλος ενσωματώθηκαν στα κείμενα της Συνθήκης 

του Άμστερνταμ το 1997. Η συνθήκη του Άμστερνταμ δεν περιείχε νέες διατάξεις για τις 

πολιτικές κατάρτισης και γενικότερα όσον αφορά την εκπαίδευση δε διαφοροποιήθηκε από 

τα συμφωνηθέντα της Συνθήκης του Μάαστριχτ, ενώ εισήχθη ένα νέο κεφάλαιο που 

αναφερόταν στην αναγκαιότητα των πολιτικών να λειτουργούν ως εργαλείο προώθησης της 

απασχόλησης και της δημιουργίας ενός εξειδικευμένου, καταρτισμένου και ευπροσάρμοστου 

ανθρώπινου δυναμικού, σε μια ανταγωνιστική αγορά εργασίας στο διεθνές οικονομικό 
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συγκείμενο (Σιπητάνου, 2014). Τα επόμενα χρόνια σημαντικές αποφάσεις για τα 

εκπαιδευτικά τεκταινόμενα πάρθηκαν στη Διακήρυξη της Μπολόνιας, στη Στρατηγική της 

Λισαβόνας και στη Διακήρυξη της Κοπεγχάγης, οι οποίες θα αναλυθούν εκτενέστερα 

παρακάτω. 

1.3.1. Η Διακήρυξη της Μπολόνια 

   Κατά την περίοδο που η συνθήκη του Άμστερνταμ είναι σε διαδικασία κύρωσης και η 

ΟΝΕ βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο υλοποίησής της, πραγματοποιείται η Διακήρυξη της 

Μπολόνια, που μπορεί να θεωρηθεί το εφαλτήριο ενός ευρωπαϊκού συστήματος ανώτατης 

εκπαίδευσης. Παράλληλα, η κοινωνική πολιτική της ΕΕ στα τέλη της δεκαετίας του 1990 

επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στις πολιτικές απασχόλησης, καθώς οι τελευταίες 

συνδέονται άμεσα και οριζόντια με την πολιτική του ανταγωνισμού. Επιχειρείται, δηλαδή, 

εκείνη την περίοδο η αλληλεπίδραση της εκπαιδευτικής πολιτικής με την κοινωνική πολιτική 

–που στην τελευταία, μάλιστα, εντάσσεται ο τομέας της απασχόλησης- έχοντας ως κύριο 

μέλημα την οικονομική ανάπτυξη. 

   Η εγκαθίδρυση ενός ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) στοχεύει στη 

βελτίωση και στη προώθηση της συγκρισιμότητας, της συμβατότητας, της κινητικότητας και 

της διασφάλισης της ποιότητας στον χώρο αυτό. Απώτερος σκοπός της ΕΧΑΕ είναι η 

συνοχή και η συνάφεια στο επίπεδο των δομών, του περιεχομένου, της σύνδεσης και της 

αξιολόγησης της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, με στόχο την τόνωση της αγοράς 

εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης (Σταμέλος & Βασιλόπουλος, 2004).  

Για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης θέτονται οι εξής αρχικές 

επιδιώξεις: 

 Η υιοθέτηση ενός συστήματος εύκολα αναγνώσιμων και συγκρίσιμων τίτλων 

σπουδών προκειμένου να προωθηθεί η απασχολησιμότητα των Ευρωπαίων πολιτών 

και η διεθνή ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης. 

 Η υιοθέτηση ενός συστήματος που θα εδράζεται σε δύο κύριους κύκλους σπουδών, 

προπτυχιακών (bachelor) και μεταπτυχιακών (master και PhD). Προαπαιτούμενο για 

την ένταξη στον δεύτερο κύκλο θα είναι η επιτυχής συμπλήρωση ενός πρώτου 

κύκλου σπουδών που θα διαρκεί τουλάχιστον τρία έτη.  

 Η καθιέρωση ενός συστήματος διδακτικών μονάδων (ECTS), ως κατάλληλου μέσου 

προαγωγής της ευρύτερης δυνατής φοιτητικής κινητικότητας. 
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 Η προώθηση της κινητικότητας με την άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την 

αποτελεσματικά ελεύθερη μετακίνηση. 

 Η προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διασφάλιση της ποιότητας και την 

ανάπτυξη συγκρίσιμων κριτηρίων και μεθοδολογιών. 

 Η προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στα προγράμματα σπουδών (Τσαούσης, 

2007). 

   Οι διαδικασίες της Μπολόνια, έφεραν στο επίκεντρο την εκπαίδευση ως μέσο προώθησης 

της απασχόλησης. Οι προοπτικές της Διακήρυξης έδειξαν ότι τα ευρωπαϊκά σύνορα 

επεκτείνονται και διαμορφώνεται μια ευρωπαϊκή ταυτότητα στον τομέα της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Η δημιουργία  ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής, δείχνει τη θέληση των 

ευρωπαϊκών κρατών για συνεργασία σε περαιτέρω τομείς, με κύριο στόχο την οικονομική 

ανάπτυξη (Kushnir, 2016).  

1.3.2.  Στρατηγική της Λισαβόνας 

   Τον Μάρτιο του 2000 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής στη Λισαβόνα οι ηγέτες των 

χωρών της ένωσης έλαβαν σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της. Υπό το βάρος των 

πιέσεων της παγκοσμιοποίησης και της διαμόρφωσης μιας νέας οικονομίας, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση ήρθε αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις, στις οποίες θα μπορούσε να ανταπεξέλθει μόνο 

με διαρθρωτικές αλλαγές σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, ώστε να εξασφαλιστεί η 

βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. 

   Η απασχόληση, η οικονομική αναμόρφωση και η κοινωνική συνοχή σε μια Ευρώπη της 

καινοτομίας και της γνώσης αποτέλεσαν το στρατηγικό στόχο για την επόμενη δεκαετία. Η 

παγκοσμιοποίηση και η μετάβαση σε μια νέα οικονομία βασισμένη στη γνώση, έστρεψε το 

ενδιαφέρον της ένωσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Καθώς το εργατικό δυναμικό που διέθετε 

η ΕΕ ήταν σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο, σε συνδυασμό με την έλλειψη δεξιοτήτων – 

ιδίως στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών- και τη χαμηλού επιπέδου παροχή 

υπηρεσιών, οδήγησαν τους αρχηγούς των κρατών μελών της ένωσης να στραφούν στην 

εκπαίδευση, θεωρώντας την ως ένα εργαλείο οικονομικής μεγέθυνσης (Σιπητάνου, 2014).  

   Επομένως, με στόχο να γίνει η ΕΕ «η ανταγωνιστικότερη και η πιο δυναμική κοινωνία της 

γνώσης στον κόσμο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες 

θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή» οι πολιτικές απασχόλησης και 

ειδικότερα η εκπαίδευση και η κατάρτιση θα διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο (Σιάκαρης, 



22 
 

2006). Η εκπαίδευση θεωρήθηκε πλέον ως ενιαίο σύνολο με κοινούς στόχους, η οποία χωρίς 

να έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της επικουρικότητας έχει τη δυνατότητα να προωθήσει 

τη σύγκλιση των εκπαιδευτικών συστημάτων με στόχο την ανάπτυξη πολιτικών συνοχής στα 

πεδία της οικονομίας και κατά συνέπεια της απασχόλησης. Οι αποφάσεις που πάρθηκαν στο 

πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας (ΣτΛ) συνιστούν για πρώτη φορά άμεση παρέμβαση 

στο πεδίο των εθνικών πολιτικών, επιδιώκοντας την επίτευξη μακροχρόνιων στόχων που θα 

επηρεάζουν την εκπαιδευτική πολιτική της ΕΕ ολόκληρη τη δεκαετία του 2000. Οι 

επιδιωκόμενοι στόχοι εντάσσονται στις ακόλουθες εξής κατηγορίες με τα αντίστοιχα πεδία 

αναφοράς, με ορίζοντα το 2010: 

 Ετήσια αύξηση των κατά κεφαλήν επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό  

 Να υποδιπλασιαστεί ο αριθμός των ατόμων 18-24 που έχουν ολοκληρώσει μόνο τον 

κατώτερο κύκλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δε συνέχιζαν την εκπαίδευση και 

κατάρτισή τους.  

 Αμοιβαία συνεργασία σχολείων, κέντρων κατάρτισης, επιχειρήσεων και ερευνητικών 

εγκαταστάσεων προς αμοιβαίο όφελος και τη λειτουργία των σχολείων  και των 

κέντρων κατάρτισης ως τοπικά κέντρα μάθησης, προσιτά σε όλους και συνδεδεμένα 

με το διαδίκτυο. 

  Καθορισμός ενός ευρωπαϊκού πλαισίου βασικών δεξιοτήτων που θα παρείχε η διά 

βίου μάθηση (γνώσεις πληροφορικής και τεχνολογίας, ξένων γλωσσών, 

επιχειρηματικού πνεύματος και κοινωνικών δεξιοτήτων) και της επικύρωσης των 

βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής μέσω ενός ευρωπαϊκού διπλώματος με 

συγκεντρωτικές διαδικασίες πιστοποίησης. 

 Προώθηση της κινητικότητας των σπουδαστών, δασκάλων και του προσωπικού 

κατάρτισης και έρευνας , καθώς επίσης και την καλύτερη χρήση των υφιστάμενων 

κοινοτικών προγραμμάτων (Socrates, Leonardo, Νεολαία). 

 Καθιέρωση μιας κοινής ευρωπαϊκής μορφής βιογραφικών, ώστε να διευκολύνεται η 

κινητικότητα και η αξιολόγηση των προσόντων τόσο από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

όσο και από τους εργοδότες (Σιάκαρης, 2006 ׄ ׄ Σιπητάνου, 2014).  

   Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των προαναφερθέντων πολιτικών και της 

μεγαλύτερης σύγκλισης προς τους στόχους της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπέδειξε την 

Ανοιχτή Μέθοδο Συντονισμού (ΑΜΣ). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καλώντας το Συμβούλιο 

παιδείας να προβληματιστεί, αλλά και να διαχειριστεί τους μελλοντικούς στόχους των 
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εκπαιδευτικών συστημάτων, οι οποίοι θα έπρεπε να είναι βασισμένοι σε κοινά μελήματα και 

να σέβονται παράλληλα την εθνική ποικιλομορφία, πρότεινε ως εργαλείο διευκόλυνσης 

αυτού του εγχειρήματος την ΑΜΣ (Πασιάς & Παντίδης, 2018). Η ΑΜΣ είναι μια διαδικασία 

συντονισμού και διάδοσης καλών πρακτικών στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα σε ένα 

κοινό ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσω της συνεργασίας, της ανταλλαγής πληροφοριών, της 

θέσπισης κοινών κριτηρίων αναφοράς και αξιολόγησης επιτυγχάνεται η σύμπλευση των 

εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων, χωρίς όμως να υπάρχει δεσμευτικός χαρακτήρας για τα 

κράτη-μέλη. Η ΑΜΣ μετατρέπεται ουσιαστικά σε «ήπιο δίκαιο» (soft law) που προωθεί την 

εκπαιδευτική δικτύωση, χωρίς να απειλείται εμφανώς η εθνική κυριαρχία των 

συμμετεχόντων χωρών (Ζμας, 2007). Ουσιαστικά η ΑΜΣ αντιπροσώπευε ένα πρότυπο πολύ-

επίπεδης διακυβέρνησης, με σκοπό την καθιέρωση «ορθών» πρακτικών και των διαδικασιών 

αξιολόγησης, υπερβαίνοντας τις διατάξεις των Συνθηκών και συμβάλλοντας στην 

απρόσκοπτη πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, με κύριο μέλημα τον έλεγχο των 

εκπαιδευτικών πολιτικών κι όχι των εκπαιδευτικών συστημάτων (Πασιάς,2005). Ωστόσο, 

ορίζοντας τις ικανότητες που θα έπρεπε να έχουν οι μαθητές και τα εκπαιδευτικά 

αποτελέσματα μέσω ενός συστήματος λογοδοσίας και αξιολόγησης, οδηγούν σε ένα νέο 

σύστημα εκπαίδευσης βασισμένο στην οικονομική της εκπαίδευσης, εισάγοντας δεδομένα 

και λειτουργίες ενός τεχνοκρατικού μοντέλου διοίκησης (Pasias & Roussakis, 2012). Στα 

πλαίσια των μεταρρυθμίσεων της εκπαιδευτικής πολιτικής, αναθεωρήθηκε εξολοκλήρου και 

η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (ΕΣΑ), θέτοντας μακροοικονομικούς 

στόχους για οικονομική μεγέθυνση και σταθερότητα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2019). Τέλος, 

για την ταχύτερη επίτευξη των στόχων της ΣτΛ θεσπίστηκε το 2004 το πρόγραμμα 

«Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010», το οποίο εστίαζε σε μεταρρυθμίσεις στους νευραλγικούς 

για την κοινωνία της γνώσης τομείς, στην πραγμάτωση της Διά Βίου μάθησης και στην 

οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Συμβούλιο της ΕΕ, 

2004c). 

   Συνοψίζοντας, στα πλαίσια της Στρατηγικής της Λισαβόνας γίνεται λόγος για την 

εκπαίδευση, τη σύγκλιση των εκπαιδευτικών συστημάτων μέσω μεταρρυθμίσεων, την 

εκπόνηση νέων στρατηγικών και δομών, έχοντας ως απώτερο στόχο τη δημιουργία μιας 

Ευρώπης με εύρωστη οικονομία, κοινωνική συνοχή και καλύτερες θέσεις εργασίας. Το 

βάρος δόθηκε στην ΕΕΠ καθώς οι απαιτήσεις της εποχής μεταβάλλονταν και η εκπαίδευση 

θα μπορούσε να δώσει λύσεις σε ακανθώδη ζητήματα που επηρέαζαν άμεσα την οικονομία. 
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Η κριτική όμως από τις ενδιάμεσες εκθέσεις αξιολόγησης οδήγησε στην επανεξέταση της 

στρατηγικής το 2005, καθώς οι στόχοι που έθετε φαίνονταν να μην μπορούν να επιτευχθούν. 

1.3.3 Διακήρυξη της Κοπεγχάγης  

   Η Διακήρυξη της Κοπεγχάγης δρομολογήθηκε το 2002 και ήταν αποτέλεσμα μιας μακράς 

προεργασίας της ΕΕ για την εφαρμογή της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Οι σκοποί της ήταν 

η βελτίωση των επιδόσεων, της ποιότητας και της ελκυστικότητας της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, μέσω της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιο 

συγκεκριμένα, διά μέσου μιας διευρυμένης ευρωπαϊκής συνεργασίας η εκπαίδευση και η 

κατάρτιση της ΕΕ έπρεπε να γίνει παγκόσμιο σημείο ποιοτικής αναφοράς μέχρι το 2010 

(Τσαούσης, 2007).  

   Δίνοντας λοιπόν έμφαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

δημιουργείται μελλοντικά μια ευρωπαϊκή κοινωνία με συνοχή. Με αυτόν τον τρόπο 

επιτυγχάνεται η μετάβαση στην οικονομία της γνώσης, η οποία είναι συνδεδεμένη με την 

οικονομική ανάπτυξη. Έτσι, στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας τέθηκαν οι εξής 

προτεραιότητες: 

 Ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στον τομέα της Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης (ΕΕΚ) 

 Αύξηση της πληροφόρησης, του προσανατολισμού, της συμβουλευτικής και της 

διαφάνειας στον τομέα της ΕΕΚ 

 Ανάπτυξη  εργαλείων για την αμοιβαία αναγνώριση και επικύρωση ικανοτήτων και 

προσόντων 

 Βελτίωση της εξασφάλισης της ποιότητας στην ΕΕΚ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016). 

   Οι συμφωνηθείσες προτεραιότητες επανεξετάζονταν ανά δύο έτη. Έτσι ακολούθησαν οι 

συναντήσεις στο Μάαστριχτ το 2004, στο Ελσίνκι το 2006, στο Μπορντώ το 2008 και στο 

Μπριζ το 2010. Η διαδικασία της Κοπεγχάγης συνέβαλε στο να γίνει κατανοητή η 

σπουδαιότητα της ΕΕΚ τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Στην τελευταία 

συνάντηση στο Μπριζ επισημάνθηκαν οι υφιστάμενες και οι μελλοντικές προκλήσεις της 

ΕΕΚ, αλλά και τα επιτεύγματα της διαδικασίας της Κοπεγχάγης. Επίσης καθορίστηκαν οι 

μακροπρόθεσμοι στρατηγικοί στόχοι για την περίοδο 2011-2020.  

   Η διακήρυξη της Κοπεγχάγης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του στρατηγικού πλαισίου 

«Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020», το οποίο στηριζόταν στα επιτεύγματα του 
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προγράμματος «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010», και είναι σε θέση να συμβάλλει στην 

επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στη Ρίγα το 2015 έγινε αποτίμηση 

των αποτελεσμάτων των δράσεων των κρατών-μελών με βάση τους προαναφερθέντες 

στόχους και διαπιστώθηκε ότι είχαν επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό, ενώ σε αυτούς βασίστηκαν 

και οι στόχοι της περιόδου 2015-2020 (Σταμέλος & Βασιλόπουλος, 2013).  

   Συνοψίζοντας, καθώς είχε διαπιστωθεί ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση συνδέεται άμεσα και 

οριζόντια με την αγορά εργασίας δόθηκε μεγάλο βάρος στην ΕΕΠ και στη διαμόρφωση της. 

Η Διακήρυξη της Κοπεγχάγης αποτελεί τη σημαντικότερη προσπάθεια προώθησης και 

βελτίωσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Μέσω της συνέργειας των 

κρατών μελών της ΕΕ, θα δημιουργούνταν ένας ευρωπαϊκός χώρος επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, ο οποίος θα ήταν συμπληρωματικός στον ΕΧΑΕ, προάγοντας 

έτσι την απασχολησιμότητα και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της ένωσης.  

1.4. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα με ορίζοντα το 2020   

   Με την έναρξη της νέας χιλιετίας τα ευρωπαϊκά προγράμματα έχουν εξαιρετική σημασία 

για τη δημιουργία ενός ενιαίου εκπαιδευτικού χώρου και για τον λόγο αυτό πραγματοποιείται 

ανασχεδιασμός με μεγάλη προσοχή. Η στοχοθεσία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

εντάσσεται στα πλαίσια άσκησης και εφαρμογής της ΕΕΠ.  Στα νέα αυτά προγράμματα 

τίθενται ως προτεραιότητες ο εξορθολογισμός του περιεχομένου και των δράσεων τους, αλλά 

και η άμβλυνση των διαφορών σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο μεταξύ των 

συμμετεχόντων ευρωπαϊκών χωρών (Πασιάς & Παντίδης, 2018).  

   Σύμφωνα με τους Σταμέλο και Βασιλόπουλο (2013) η δράση της επιτροπής στον τομέα 

των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων μπορεί να διακριθεί σε τρεις κατηγορίες: α) την ανάπτυξη 

συνεργασιών με τρίτες χώρες στον χώρο της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής 

κατάρτισης, β) την προκήρυξη ευρωπαϊκών προγραμμάτων στους τομείς της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης στην περίοδο 2000-2006 και γ) την προκήρυξη του 

προγράμματος δια Βίου Μάθησης για την περίοδο 2007-2013. Για την επόμενη επταετία 

2014-2020, οι δράσεις της Επιτροπής συγκεντρώνονται στο Πρόγραμμα “Erasmus+”, το 

οποίο είναι η συνένωση των προγραμμάτων της προηγούμενης επταετίας. Το πρόγραμμα 

Erasmus+ συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του στρατηγικού πλαισίου στον τομέα της 

εκπαίδευσης και κατάρτισης για το 2020, αλλά και για την πραγμάτωση των στόχων της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Τα τελευταία δύο προγράμματα είναι αυτά που θα καθορίσουν 
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την ΕΕΠ της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα και γι’ αυτό θα αναλυθούν εκτενέστερα 

παρακάτω. 

1.4.1.Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020 

Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» (ΕΚ 2020) αποτέλεσε το νέο στρατηγικό 

πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, το 

οποίο βασίστηκε στην εμπειρία και τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση 2010» (ΕΚ 2010). Το πρόγραμμα ΕΚ 2020, που εγκρίθηκε το 2009 από το 

Συμβούλιο της ΕΕ, βασίζεται στους ακόλουθους στρατηγικούς πυλώνες: 

 Την υλοποίηση της διά Βίου Μάθησης και της κινητικότητας των σπουδαστών 

 Τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης 

 Την προαγωγή της ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργούς συμμετοχής 

στα κοινά 

 Την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας καθώς και του 

επιχειρηματικού πνεύματος σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης  

(Συμβούλιο της ΕΕ, 2009c) 

   Μέσω της ανάπτυξης των συστημάτων εκπαίδευσης θα επιτευχθεί η προσωπική, κοινωνική 

και επαγγελματική ανάπτυξη όλων των πολιτών, ενώ παράλληλα θα προωθηθεί η βιώσιμη 

οικονομική ευμάρεια και απασχολησιμότητα των κρατών-μελών της ΕΕ. Το Συμβούλιο 

επίσης τόνισε την αποτελεσματική χρήση της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισμού (ΑΜΣ) και τη 

σημασία των συνεργιών στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Καθορίστηκαν ακόμη 

κριτήρια αναφοράς (benchmarks) μέσων ευρωπαϊκών επιδόσεων για την περίοδο 2010-2020, 

ενώ προβλεπόταν και η αξιολόγηση και η αναθεώρηση αυτών και του προγράμματος μέσω 

εκθέσεων προόδου.  

 Το πρόγραμμα ΕΚ 2020, μπορεί να συμπεριληφθεί στις προσπάθειες της ΕΕ για βελτίωση 

της εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού της, ώστε να μην υπάρχουν 

διαρροές, να μην αμβλυνθεί ο τεχνολογικός αναλφαβητισμός και να προωθηθεί η έρευνα και 

η καινοτομία. Προάγοντας την σύμπλευση των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης προς 

την κοινωνία της γνώσης επιτυγχάνεται τόσο η ενδυνάμωση της οικονομίας όσο και η 

ανάπτυξη σε περαιτέρω τομείς της κοινωνίας.  
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1.4.2. Στρατηγική «Ευρώπη 2020» 

   Η «Ευρώπη 2020» είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την 

απασχόληση που ξεκίνησε το 2010, έχοντας ως ορίζοντα το 2020. Στο κείμενο της  

στρατηγικής αναφέρεται ο αντίκτυπος της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης αλλά 

και ορισμένες μεταρρυθμίσεις, ώστε να αντιμετωπιστούν οι υφιστάμενες οικονομικές 

αδυναμίες. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» αποσκοπεί στην ανάκαμψη της οικονομίας της 

ΕΕ, προκειμένου να τεθούν ισχυρά θεμέλια για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας μέχρι το 2020 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010). Η δημιουργία συνθηκών για μια 

έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη θα μπορούσε να συμβάλει 

ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της κρίσης, καθώς και άλλων κοινωνικών ζητημάτων.  

   Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» είναι η συνέχεια της ΣτΛ, η οποία προσπαθεί να βρει 

ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική ολοκλήρωση και την κοινωνική συνοχή (Φερώνας, 

2013). Σε ενδοενωσιακό, λοιπόν, επίπεδο έχουν τεθεί πέντε πρωταρχικοί στόχοι, οι οποίοι 

πρέπει να επιτευχθούν ως το τέλος του 2020 και αφορούν την απασχόληση, την έρευνα και 

την ανάπτυξη, το κλίμα και την ενέργεια, την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και τη 

μείωση της φτώχειας (Σιπητάνου, 2014). Πιο συγκεκριμένα για κάθε επιμέρους στόχο 

προβλεπόταν τα παρακάτω: 

 Απασχόληση: Το ποσοστό απασχόλησης του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών πρέπει 

να αυξηθεί από 69% σήμερα σε τουλάχιστον 75%. 

 Έρευνα και Ανάπτυξη: Αύξηση των επενδύσεων στο 3% του ΑΕΠ για έρευνα και 

ανάπτυξη 

 Κλιματική αλλαγή και ενέργεια: Μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου 

κατά τουλάχιστον 20% και αύξηση 20% του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. 

 Εκπαίδευση: Μείωση του αριθμού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα τη 

σχολική εκπαίδευση από 15% σε 10%, αυξάνοντας παράλληλα το ποσοστού του 

πληθυσμού ηλικίας 30-34 ετών που έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση 

από 31% σε τουλάχιστον 40% το 2020. 

 Φτώχεια: Μείωση 25% του αριθμού των Ευρωπαίων που ζουν κάτω από τα εθνικά 

όρια φτώχειας, βγάζοντας από την κατάσταση της φτώχειας πάνω από 20 

εκατομμύρια πολίτες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010). 
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   Οι στόχοι αυτοί είναι αλληλένδετοι. Όπως για παράδειγμα αναφέρει η Επιτροπή, τα 

καλύτερα επίπεδα εκπαίδευσης συμβάλλουν στην απασχολησιμότητα και η πρόοδος στην 

αύξηση των ποσοστών απασχόλησης συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας. Επιπλέον, η 

έρευνα και η ανάπτυξη, καθώς και η καινοτομία, σε όλους τους τομείς της οικονομίας, 

συνδυαστικά με την αυξημένη αποδοτικότητα των πόρων βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα 

και δημιουργεί θέσεις απασχόλησης.  

   Η λήψη των παραπάνω μέτρων είναι απόρροια της διαπίστωσης ότι μεγάλο ποσοστό των 

νέων εγκαταλείπει την εκπαίδευση ή έχει αρκετές δυσκολίες, ενώ μόνο το 30% έχει κάποιο 

πανεπιστημιακό τίτλο σε αντίθεση με τις ΗΠΑ που φτάνει το 50% και της Ιαπωνίας που 

ξεπερνά το 50 %. Ακόμη, περίπου το 50% φτάνει σε μεσαίο επίπεδο δεξιοτήτων αλλά το 

δυναμικό αυτό συχνά δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2010).  

   Στα πλαίσια των «υπολογίσιμων ικανοτήτων» για τη διά Βίου Μάθηση, την Εκπαίδευση 

και την Κατάρτιση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» τέθηκε σε εφαρμογή ένα νέο εργαλείο 

πολιτικής, το Joint Assessment Framework (JAF), για τη διασφάλιση της συνεχούς και 

αποτελεσματικής συγκριτικής αξιολόγησης των κρατών μελών, ώστε να ελέγχονται οι 

επιδόσεις και η πρόοδός τους. Επίσης, δόθηκε μία ποσοτική διάσταση στους στόχους της 

στρατηγικής, θέτοντας ως προτεραιότητα την αύξηση των ποσοστών της συμμετοχής στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και στη θέσπιση του τέταρτου έτους για τη συμμετοχή στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Παπαδάκης, 2020).  

   Συνεπώς, η Ευρώπη έπρεπε να δραστηριοποιηθεί στους τομείς της απασχόλησης,  των 

δεξιοτήτων και των κοινωνικών ανισοτήτων. Η γήρανση του δημογραφικού πληθυσμού, τα 

χαμηλά ποσοστά απασχόλησης των γυναικών και των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και η 

ανεργία των νέων υποβάθμισε τη δυνατότητα απασχόλησης του ενεργού ανθρώπινου 

δυναμικού της Ευρώπης. Επιπλέον, οι ελάχιστες ή βασικές δεξιότητες των Ευρωπαίων 

πολιτών ήταν σε αναντιστοιχία με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ενώ τα ποσοστά 

φτώχειας αυξάνονταν.  

   Στο πλαίσιο των προαναφερθέντων προβλημάτων έπρεπε να ενισχυθούν οι τομείς της 

απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και των συστημάτων κοινωνικής 

προστασίας. Στόχοι ήταν η αύξηση της συμμετοχής στην εργασία και η μείωσης της 

διαρθρωτικής ανεργίας. Για το σκοπό αυτό σημαντική θα είναι η πρόσβαση σε 

εγκαταστάσεις παιδικής φροντίδας και η μέριμνα για τα άλλα συντηρούμενα μέλη, ώστε οι 
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γονείς να μπορούν να εργαστούν ελεύθερα. Επίσης, μέσω της εφαρμογή των αρχών της 

«ευελιξίας με ασφάλεια» και την παροχή στους πολίτες της δυνατότητας να αποκτήσουν νέες 

δεξιότητες, θα μπορούν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες και στις ενδεχόμενες αλλαγές 

στην εργασία τους. Ακόμη, για την αντιμετώπιση της φτώχειας προβλεπόταν να 

μετασχηματιστεί η ανοικτή μέθοδος συντονισμού για την καταπολέμηση του κοινωνικού 

αποκλεισμού και την κοινωνική προστασία ευάλωτων ομάδων. 

   Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σημαντικός ήταν ο ρόλος του 

«Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου», το οποίο χρηματοδότησε δράσεις που βελτιώνουν τις 

προοπτικές απασχόλησης των Ευρωπαίων, τις υποδομές εκπαίδευσης και κατάρτισης και την 

ποιότητα των δημοσίων οργανισμών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014γ), ενώ η Ευρωπαϊκή 

Στρατηγική Απασχόλησης έχει εναρμονιστεί στις επιδιώξεις της στρατηγικής και έχει 

συμπεριληφθεί στο σχέδιο δράσης έως το 2020. 

1.5. Η εκπαίδευση και η απασχόληση στις χώρες του ΟΟΣΑ   

1.5.1. Η εκπαίδευση στις χώρες του ΟΟΣΑ 

   Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας (ΟΕΟΣ) ιδρύθηκε το 1949 στα 

πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική ανόρθωση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και 

αργότερα, το 1960, έμελλε να πάρει νέα μορφή ως Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας 

και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), συμπεριλαμβάνοντας και χώρες- μέλη εκτός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα. Η λειτουργία του ΟΟΣΑ βασίζεται στην 

επικοινωνία και τη συνεργασία των κυβερνήσεων των κρατών-μελών του οργανισμού για 

την ανταλλαγή πρακτικών και γνώσεων που έχουν στόχο την προώθηση πολιτικών, που θα 

βελτιώσουν την οικονομική και κοινωνική ευμάρεια των ανθρώπων παγκοσμίως 

(Αργυροπούλου, 2015). 

    Αρχικά δε δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην εκπαίδευση, αλλά γρήγορα έγινε αντιληπτό ότι 

αποτελούσε αναγκαία προϋπόθεση για τους αρχικούς οικονομικούς στόχους του οργανισμού. 

Ο νεοϊδρυθείς ΟΟΣΑ, λοιπόν, ασχολήθηκε περαιτέρω με την εκπαίδευση και στην ίδια 

συνθήκη με αυτήν της ίδρυσης του, προβλεπόταν ότι θα προωθήσει πολιτικές που θα 

αποβλέπουν στη μεγιστοποίηση της βιώσιμης οικονομικής αύξησης και απασχόλησης και 

ενός ανερχόμενου επιπέδου ζωής στα κράτη-μέλη. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών θα 

έπρεπε να αναπτυχθεί το επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο, να ενισχυθεί η έρευνα και να 

προωθηθεί η επαγγελματική κατάρτιση (Τσαούσης, 2007). Έκτοτε ο ΟΟΣΑ προσδιορίζοντας 
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περίπου κάθε δεκαετία τις προτεραιότητές του στη διεξαγωγή έρευνας και την εκπόνηση 

συστάσεων-υποδείξεων προς τα κράτη μέλη σε θέματα οικονομίας, διοίκησης, και 

περιβάλλοντος, δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο στην πολιτική απασχόλησης όσο και στην 

εκπαιδευτική πολιτική, ως επιμέρους δραστηριότητες που συμβάλλουν στην οικονομική 

ανάπτυξη και μεγέθυνση (Αργυροπούλου, 2015). 

   Για τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την οικονομική αύξηση και κατ’ επέκταση την 

κοινωνική πρόοδο, ο ΟΟΣΑ ανέπτυξε αρκετές πρωτοβουλίες κατά τη δεκαετία του 1960.  

Αρχικά το Μεσογειακό Περιφερειακό Πρόγραμμα, το οποίο οδήγησε στην ίδρυση του 

Προγράμματος Εκπαιδευτικών Επενδύσεων και Προγραμματισμού (Educational Investment 

and Planning Programme), η Επιτροπή Εκπαίδευσης και το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας 

και Καινοτομίας (CERI) το 1967. Τα προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπίσει η 

εκπαιδευτική πολιτική απαιτούσαν ικανοποιητικά εργαλεία ασφαλούς μέτρησης και 

αξιολόγησης τόσο των υφιστάμενων συνθηκών όσο και των μελλοντικών. Για το λόγο αυτό 

έπρεπε να δημιουργηθούν εργαλεία και μέθοδοι συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, 

ώστε να σχεδιάζονται καλύτερα οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και οι πολιτικές του 

οργανισμού. Ένα από τα πιο σημαντικά βοηθητικά εργαλεία των παραπάνω δραστηριοτήτων 

είναι το Πρόγραμμα PISA. 

   Το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών (Programme for International Student 

Assessment-PISA) δημιουργήθηκε από τα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ το 2000 και αξιολογεί τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες των μαθητών, που θεωρούνται απαραίτητες για τη συμμετοχή 

τους στην κοινωνία της γνώσης. Ακόμη, ανεξάρτητα από το Πρόγραμμα PISA, ο ΟΟΣΑ 

δημοσιεύει κάθε έτος την έκθεση «Μια ματιά στην εκπαίδευση», που παρουσιάζονται 

δεδομένα αναφορικά με την ποσοτική και ποιοτική πτυχή των εκπαιδευτικών επιδόσεων και 

πολιτικών του ίδιου του οργανισμού. Επιπλέον παραθέτονται πληροφορίες σχετικές με το 

γνωστικό περιεχόμενο, όπως τη διδασκαλία βασικών δεξιοτήτων, αλλά και τη διάρκεια του 

σχολικού έτους ή το μέγεθος της σχολικής τάξης. Τέλος, το 2002 η Γενική Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ, αυτονομήθηκε από την παλιά Διεύθυνση Εκπαίδευσης, 

Απασχόλησης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,  συνεχίζοντας το έργο της δίνοντας 

βάση σε θέματα διά Βίου Μάθησης, ανάπτυξης του ανθρωπίνου κεφαλαίου και του ρόλου 

της εκπαίδευσης στην κοινωνική συνοχή (Τσαούσης, 2007).  

   Στα πλαίσια, επομένως, της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής προόδου ο ΟΟΣΑ 

αναπτύσσει στρατηγικές για περίπου κάθε δέκα χρόνια για το μέλλον της εκπαίδευσης, 
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προωθώντας τη διακρατική συνεργασία για την ανταλλαγή ιδεών και την εξεύρεση λύσεων 

σε κοινά προβλήματα. Η στρατηγική για την παρούσα δεκαετία στον τομέα της εκπαίδευσης 

στοχεύει στην ενδυνάμωση της δικτύωσης των κρατών, στην παροχή καθολικής 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στην ισότητα των δύο φύλων σε όλους τους 

κοινωνικούς τομείς. Συνοπτικά, οι άξονες της εκπαιδευτικής στρατηγικής για την περίοδο 

από το 2010 έως το 2020 αφορούν τη δια Βίου Μάθηση και τη διά Βίου απασχολησιμότητα, 

την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και συγχρόνως την καλλιέργεια της ικανότητας των 

μαθητών να «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν», την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου και παράλληλα 

ευέλικτου ανθρωπίνου κεφαλαίου και, τέλος, στη βελτίωση των παρεχόμενων γνώσεων και 

δεξιοτήτων, που θα είναι σχετικές με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας (Αργυροπούλου, 

2015). 

  Συνοψίζοντας, η συμβολή του ΟΟΣΑ στην εκπαίδευση είναι πολύτιμη. Οι εκπαιδευτικοί 

στόχοι του οργανισμού ξεκίνησαν με την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και την 

επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση. Στις μέρες μας, όμως, οι  εκπαιδευτικοί στόχοι του 

ΟΟΣΑ είναι συναρτημένοι με την παγκοσμιοποιημένη οικονομία, γεγονός που προκαλεί 

έντονες κριτικές για τις μεθόδους και τον τρόπο άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής στα 

κράτη-μέλη του οργανισμού (Αργυροπούλου, 2015). Εκτός από τις μεμονωμένες δράσεις του 

ίδιου του οργανισμού υπάρχουν συνεργασίες και με άλλους διεθνείς οργανισμούς, όπως το 

Συμβούλιο της Ευρώπης, την Ουνέσκο κ.α.  Οι δραστηριότητες του οργανισμού, λοιπόν, 

συμβάλλουν στην επιτυχημένη αναπτυξιακή πορεία των εκπαιδευτικών συστημάτων, καθώς 

στηρίζονται στο ερευνητικό, συμβουλευτικό και εκδοτικό έργο του ΟΟΣΑ στα πλαίσια της 

συνεργασίας.   

1.5.2. Στρατηγικές του ΟΟΣΑ για την Απασχόληση 

   Λόγω της υψηλής και επίμονης ανεργίας σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ κατά τα τέλη της 

δεκαετίας του 1980 και τις αρχές τις δεκαετίας του 1990 ο ΟΟΣΑ προέβη σε μια σημαντική 

μελέτη των παραγόντων που επηρέαζαν την άσχημη κατάσταση στην αγορά εργασίας. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν το 1994, ως μελέτη για την απασχόληση στις 

χώρες του ΟΟΣΑ. Οι πολιτικές που σχεδιάστηκαν για να αντιμετωπίσουν την ανεργία 

στόχευαν στη βελτίωση των ικανοτήτων των οικονομιών και των κοινωνιών, ώστε να 

προσαρμόζονται γρήγορα και με καινοτόμο τρόπο σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο 

(OECD, 1994). 
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   Ως εκ τούτου, με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας του ΟΟΣΑ, αναδείχθηκαν ορισμένες 

κατευθύνσεις άσκησης πολιτικής, ώστε να αναχαιτιστεί η ανεργία και να προωθηθεί η 

απασχολησιμότητα. Πιο συγκεκριμένα οι προτεινόμενες πολιτικές ήταν οι εξής:   

1. Θέσπιση μακροοικονομικών πολιτικών για βιώσιμη και χωρίς πληθωρισμό ανάπτυξη. 

2. Ενίσχυση της δημιουργίας και διάδοσης των τεχνολογικών γνώσεων, με σκοπό την 

τεχνολογική ανάπτυξη. 

3. Αύξηση της ευελιξίας του χρόνου εργασίας που εθελοντικά αναζητούν οι 

εργαζόμενοι και οι εργοδότες. 

4. Προώθηση της επιχειρηματικότητας, εξαλείφοντας τα εμπόδια και τους περιορισμούς 

στη δημιουργία και την επέκταση των επιχειρήσεων. 

5. Το κόστος των μισθών και του εργατικού δυναμικού να κατασταθεί πιο ευέλικτο, 

αφαιρώντας τους περιορισμούς που εμποδίζουν τους μισθούς να αντανακλούν τις 

τοπικές συνθήκες και τα επιμέρους επίπεδα δεξιοτήτων, ιδίως των νεότερων 

εργαζομένων. 

6. Μεταρρύθμιση των διατάξεων για την ασφάλεια της απασχόλησης που εμποδίζουν 

την επέκταση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. 

7. Ενδυνάμωση των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας και ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητάς τους. 

8.  Βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού μέσω 

ευρείας αλλαγής των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

9.  Μεταρρύθμιση στους κανονισμούς για την ανεργία και των σχετικών συστημάτων 

παροχών και της αλληλεπίδρασής τους με το φορολογικό σύστημα, έτσι ώστε οι 

βασικοί στόχοι ισότητας των κοινωνιών να επιτυγχάνονται με τρόπους που δεν 

επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματική λειτουργία των αγορών εργασίας. 

 

   Οι κατευθυντήριες γραμμές άσκησης πολιτικής κάλυψαν εννέα ευρείς τομείς ενώ το 1995 

προστέθηκε ένας δέκατος τομέας πολιτικής που αφορούσε την προώθηση του ανταγωνισμού 

στην αγορά προϊόντων. Αυτές οι δέκα γενικές κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής, οι οποίες 

συνοδεύονται από περίπου 70 λεπτομερείς συστάσεις πολιτικής, αποτελούν τον πρώτη 

Στρατηγική Απασχόλησης του ΟΟΣΑ (OECD, 1996).  

   Αργότερα το 2003, έπειτα από συνάντηση των Υπουργών Εργασίας και Απασχόλησης των 

χωρών του ΟΟΣΑ, θεωρήθηκε αναγκαία η αναθεώρηση της Στρατηγικής του 1994. 
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Εξετάζοντας ποιες αποφάσεις αποδείχτηκαν αποτελεσματικές και πώς θα έπρεπε να 

αναθεωρηθούν ορισμένες άλλες για να ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις, εγκρίθηκε το 

2006 η Αναθεωρημένη Στρατηγική Απασχόλησης. Η νέα αυτή στρατηγική σχεδιάστηκε 

ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα τις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς είχε γίνει 

αντιληπτό ότι η τελευταία επηρεάζει την οικονομία και την κοινωνία. 

   Η Αναθεωρημένη Στρατηγική Απασχόλησης του 2006 βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες. Για 

την επιτυχημένη εφαρμογή της στρατηγικής, κάθε πυλώνας έπρεπε να είναι σταθερός, όμως 

προβλεπόταν να υπάρχουν περιθώρια σε κάθε χώρα να χρησιμοποιεί διαφορετικούς 

συνδυασμούς πολιτικών για να έχει επιτυχή αποτελέσματα. Ωστόσο, σε αυτό που δινόταν 

σημασία ήταν η συνεκτική εφαρμογή των μέτρων. Οι πυλώνες της  Αναθεωρημένης 

Στρατηγικής ήταν οι εξής: 

1. Εφαρμογή της κατάλληλης μακροοικονομικής πολιτικής 

2. Άρση των προσκομμάτων που παρακωλύουν τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας και 

την αναζήτηση εργασίας 

3. Εξάλειψη των εμποδίων στις αγορές εργασίας και προϊόντων που ανακόπτουν τη 

ζήτηση εργατικού δυναμικού 

4. Προώθηση της ανάπτυξης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του εργατικού 

δυναμικού (OECD, 2006). 

   Μια αξιοσημείωτη καινοτομία στην Αναθεωρημένη Στρατηγική Απασχόλησης, ήταν ότι 

συνιστούσε στις κυβερνήσεις να συνδυάζουν μέτρα για την επίτευξη υψηλών ποσοστών 

απασχόλησης με πολιτικές για την προώθηση υψηλής ποιότητας εργασίας. Έχοντας ως 

μέλημα τις «περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας» κάθε χώρα καλούνταν να 

υιοθετήσει τις προτεινόμενες πολιτικές του ΟΟΣΑ . 

   Σχεδόν μια δεκαετία αργότερα, η Αναθεωρημένη Στρατηγική Απασχόλησης 

επανεξετάστηκε, με αποτέλεσμα το 2018 να την εμπλουτίσει η Νέα Στρατηγική 

Απασχόλησης. Καθώς έχει περάσει μια δεκαετία από το ξέσπασμα της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης και η παγκόσμια οικονομία ανακάμπτει, τα χαμηλά ποσοστά των μισθών 

και τα υψηλά επίπεδα ανεργίας παραμένουν. Ο ραγδαίος τεχνολογικός μετασχηματισμός, η 

παγκοσμιοποίηση, η γήρανση του δημογραφικού πληθυσμού αλλάζουν τη φύση των 

επαγγελμάτων και τη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Σε αυτό το συγκείμενο, οι Υπουργοί 

εργασίας και απασχόλησης κλήθηκαν να διαμορφώσουν τη Νέα Στρατηγική Απασχόλησης, 

ώστε να ανταποκρίνεται στην παραπάνω πραγματικότητα. Η νέα στρατηγική δε στοχεύει 
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μόνο στην ποσότητας της απασχόλησης, αλλά και στην ποιότητα αυτής, χωρίς να υπάρχουν 

αποκλεισμοί σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες. Είναι ένα μέρος του σχεδίου για 

ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, καθώς οι ομάδες που έχουν χαμηλά εισοδήματα ή λιγοστές 

δεξιότητες, είναι πιο ευάλωτες τη νέα δεκαετία. Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο εργασιακό 

κόσμο, υπάρχει ανάγκη να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα και η προσαρμοστικότητα της αγοράς 

εργασίας, ώστε να επιτευχθούν καλές επιδόσεις στον τομέα της οικονομίας και της αγοράς 

εργασίας. Με άλλα λόγια, είναι απαραίτητο να συνδυαστούν πολιτικές που ενθαρρύνουν την 

οικονομική ανάπτυξη με πολιτικές για εποικοδομητικό κοινωνικό διάλογο, που 

προστατεύουν τους εργαζομένους, ενθαρρύνουν την ενσωμάτωση και επιτρέπουν τόσο στους 

εργαζόμενους όσο και στις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις συνεχιζόμενες 

προκλήσεις και ευκαιρίες. Η Νέα Στρατηγική Απασχόλησης του ΟΟΣΑ είναι οργανωμένη 

γύρω από τρεις γενικές αρχές, που παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που 

πρέπει να ακολουθηθούν, σε ένα ευρύ φάσμα τομέων δημόσιας πολιτικής. Πιο 

συγκεκριμένα, οι αρχές είναι οι κάτωθι:  

1. Προώθηση ενός περιβάλλοντος στο οποίο μπορούν να ευδοκιμήσουν υψηλής 

ποιότητας θέσεις εργασίας 

2. Αποτροπή του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και προστασία των ατόμων από 

τους κινδύνους της αγοράς εργασίας 

3. Προετοιμασία για μελλοντικές ευκαιρίες και προκλήσεις σε μια ταχέως 

μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας (OECD, 2018) 

   Οι παραπάνω κατευθύνσεις προϋποθέτουν τη συνεργασία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη 

των εργαζόμενων, των εργοδοτών, των αντιπροσώπων τους με το κράτος, έτσι ώστε να 

εντοπίζονται μελλοντικές αλλαγές και να έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια στην προσαρμογή τους. 

Τέλος, κάθε χώρα πρέπει να προσαρμόζει τις προτεινόμενες κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ  στα 

δικά της δεδομένα και επιμέρους χαρακτηριστικά. 

1.6. Εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ στην Ελλάδα  

   Η πορεία της ένταξης της Ελλάδας στην ΕΕ επηρεάζει όλους τους τομείς της, όπως και την 

εκπαίδευση. Στην προσπάθεια δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου, η 

Ελλάδα συμμετέχει και εφαρμόζει τις αποφάσεις που ορίζονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Βέβαια, η ΕΕ δεν εφαρμόζει μια πάγια και αυστηρή εκπαιδευτική 

πολιτική, καθώς συνδράμει μέσω της αρχής της επικουρικότητας, χωρίς να επηρεάζει τον 

πυρήνα κάθε εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος.  
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   Αξίζει να σημειωθεί πως η Ελλάδα από το 1989 έως το 2006, ενισχύεται σημαντικά με 

πόρους από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πόροι αυτοί δημιουργούν 

τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη ανάπτυξη μακροπρόθεσμα, ώστε να συγκλίνει η οικονομία 

της χώρας με αυτές άλλων κρατών της ΕΕ και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις της 

οικονομικής και κοινωνικής της ζωής. Η στήριξη που παρέχεται στην Ελλάδα 

πραγματοποιείται μέσω των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (Κ.Π.Σ.), των Κοινοτικών 

Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής (Σιπητάνου, 2014). 

   Τα Κ.Π.Σ. είχαν πάντα δύο σκέλη: το εθνικό και το περιφερειακό. Το πρώτο 

χρηματοδοτούσε τα μεγάλα εθνικά έργα και το δεύτερο τις τοπικές και περιφερειακές. Το 

περιφερειακό σκέλος αποτελούνταν από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 

(Π.Ε.Π.), που περιείχαν ολοκληρωμένες αναπτυξιακές δράσεις για καθεμιά από τις 13 

περιφέρειες της χώρας.  Τα Π.Ε.Π.  στόχευαν στην οικονομική ανάπτυξη, στην κατασκευή 

έργων υποδομής, αλλά και στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.  

   Στα πλαίσια λειτουργίας λοιπόν των Κ.Π.Σ.  δόθηκε σημαντική βοήθεια στην προώθηση 

και στην οργάνωση της επαγγελματικής κατάρτισης, στην απασχόληση, στη συμμετοχή των 

νέων στην εκπαίδευση (τόσο στην αρχική όσο και στην ανώτερη και την επαγγελματική 

κατάρτιση) και γενικότερα στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των υπηρεσιών του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να συμβαδίζει με τις απαιτήσεις της αγοράς 

εργασίας. 

   Όσον αφορά την Ελλάδα έχουν λειτουργήσει τρία Κ.Π.Σ.: το Α΄ Κ.Π.Σ. για την περίοδο 

1989-1993, το Β΄ Κ.Π.Σ. για την περίοδο 1994-1999 και το Γ΄ Κ.Π.Σ. για την περίοδο 2000-

2006 (Σιπητάνου, 2014). 

   Ως εκ τούτου, εκτός από την επίσημη και τυπική πολιτική για την εκπαίδευση, η ΕΕ 

μπορούσε να παρεμβαίνει λόγω των Κ.Π.Σ., μέσω των Οικονομικών και Κοινωνικών 

Επιτροπών και την Επιτροπή Περιφερειών (Σταμέλος & Βασιλόπουλος, 2004). O 

παρεμβατισμός αυτός μπορεί να θεωρηθεί πιο έντονος στην υποχρεωτική εκπαίδευση, καθώς 

αναφορικά με την μετά-υποχρεωτική εκπαίδευση η ΕΕ εφαρμόζει την πολιτική που 

αποφασίζεται στις συνθήκες. 

   Με βάση τους παραπάνω στόχους, οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

 Η διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών. 
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 Η ανάπτυξη θεσμών δια βίου μάθησης. 

 Η σύνδεση και η συνεργασία με αντίστοιχα ευρωπαϊκά ιδρύματα, ουσιαστικά η 

αποδοχή τους ως ισότιμων εταίρων, σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα. 

 Η μέριμνα για την επαγγελματική προοπτική των αποφοίτων σε ένα διευρυμένο 

(ευρωπαϊκό) περιβάλλον (Σταμέλος, 2009). 

   Κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 

πραγματοποιήθηκαν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Σε 

αυτές περιλαμβάνονται μέτρα όπως είναι ο προσανατολισμός, η επαγγελματική κατάρτιση, η 

επιδότηση της απασχόλησης και η συμβουλευτική στήριξη των ανέργων. 

   Πριν από την εφαρμογή των προγραμμάτων των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την 

αντιμετώπιση της ανεργίας είχαν προηγηθεί τα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης (ΤΣΑ) με τα 

οποία επιδιώκονταν σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η σύμπραξη και η κινητοποίηση 

των τοπικών παραγόντων (επιχειρηματίες, συνδικάτα, τοπική αυτοδιοίκηση, συνεταιρισμοί, 

άλλες οργανώσεις) με σκοπό τη διεύρυνση των ευκαιριών απασχόλησης στην τοπική 

κοινωνία με τη συνέργια των δράσεων, την καινοτομία και την προώθηση των αναγκαίων 

αλλαγών στην αγορά εργασίας, στη βάση μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης (Δημουλάς & 

Μιχαλοπούλου, 2008).  Τα ΤΣΑ αργότερα μετεξελίχθηκαν σε Τοπικές Πρωτοβουλίες 

Απασχόλησης, που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια λειτουργίας των Π.Ε.Π. Αργότερα όλες οι 

ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας και της απασχόλησης 

γίνονταν υπό την αιγίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), του 

κύριου εκφραστή των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και ανάσχεσης της ανεργίας 

μέσω διάφορων προγραμμάτων. 

   Παράλληλα με τις δράσεις για την απασχόληση επιχειρήθηκαν μεταρρυθμίσεις στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε θεσμικό και δομικό επίπεδο, στα πλαίσια πάντα του ευρωπαϊκού 

εκσυγχρονισμού και τη σύμπλευση με τις αρχές του ΕΧΑΕ. Η διαδικασία της Μπολόνια και 

η Στρατηγική της Λισαβόνας είχαν ως στόχο τον μετασχηματισμό της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, προωθώντας τη θέσπιση ενός πλαισίου κανονιστικού και νομικού 

ισομορφισμού με σκοπό τον έλεγχο του σχεδιασμού, την αξιολόγηση και την υλοποίηση 

εθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών (Πασιάς, 2010). Απώτερος σκοπός μπορεί να θεωρηθεί η 

σύμπλευση της εκπαίδευσης με τις επιταγές της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας, που 

θα οδηγούσαν το σύνολο της Ευρώπης στο να είναι πιο ανταγωνιστικό και στις επάλξεις της 

διεθνούς οικονομικής κοινότητας. Οι πολιτικές αποφάσεις για την ελληνική τριτοβάθμια 
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εκπαίδευση αφορούσαν τη δομή και τη διάρθρωση, την εσωτερική διακυβέρνηση, την 

ιδιωτικοποίηση και την επιχειρηματοποίηση των ιδρυμάτων, την αξιολόγηση και την 

αποδοτικότητα, αποσπώντας σφοδρές κριτικές για τις επικείμενες αλλαγές στον ακαδημαϊκό 

χώρο. 

   Εκτός, όμως, από τα Κ.Π.Σ. ακολούθησαν το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ) 2007-2013, το οποίο ανάμεσα σε άλλα στήριζε την παιδεία μέσα από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», προωθώντας παράλληλα 

την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση. Κατόπιν, το ΕΣΠΑ 2007-2013 

διαδέχεται το ΕΣΠΑ 2014-2020, στο οποίο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  μεταξύ άλλων 

προέβλεπε τα κάτωθι:  

 Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά 

εργασίας 

 Διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης  

 Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά Βίου Μάθηση και στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση  

 Αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και 

προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης (Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, 2016). 

   Κατά την περίοδο 2014-2020 η Ελλάδα συνεχιζόταν να πλήττεται από την παγκόσμια 

οικονομική κρίση, που είχε τεράστιο αντίκτυπο στην οικονομία της χώρας και κατά συνέπεια 

στην όξυνση της ανεργίας και των χαμηλών επιπέδων απασχόλησης. Στα πλαίσια, λοιπόν του 

ΕΣΠΑ 2014-2020 αναπτύχθηκαν αρκετά προγράμματα προώθησης της απασχόλησης και 

ανάσχεσης της ανεργίας, τα οποία είναι αλληλένδετα με την οικονομία, την εκπαίδευση και 

άλλους βασικούς τομείς ενός κράτους. Τέτοια προγράμματα, τα οποία υλοποιούνταν υπό την 

αιγίδα του ΟΑΕΔ, ήταν τα κοινωφελούς εργασίας, άλλα ειδικά προγράμματα προώθησης της 

απασχόλησης, τα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους 18-29 ετών, το 

πρόγραμμα «Μαθητεία» για νέους 15-24 ετών και, τέλος, το πρόγραμμα «Εγγύηση για τη 

νεολαία» (https://empedu.gov.gr/apascholisi/).  

https://empedu.gov.gr/apascholisi/


38 
 

   Συνοψίζοντας, στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» υλοποιείται και η Πρωτοβουλία για την 

Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), με τη στήριξη της οποίας πραγματοποιούνται τα 

προαναφερθέντα προγράμματα. Η ΠΑΝ  μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 

αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης ανεργίας των νέων και ειδικότερα 

αυτών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και στη βιώσιμη ένταξή 

τους στην αγορά εργασίας. 

   Τέλος, ο σχεδιασμός των δράσεων κατά τη περίοδο 2010-2020 είναι αλληλένδετος με τη 

στρατηγική «Ευρώπη  2020», σύμφωνα με την οποία έπρεπε να επιτευχθούν οι στόχοι που 

αναφέρθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο, προσαρμοσμένοι στα δεδομένα της Ελλάδας. Πιο 

συγκεκριμένα οι στόχοι για την Ελλάδα, όπως αναφέρονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων, είναι οι κάτωθι: 

 Απασχόληση: Το ποσοστό απασχόλησης του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών πρέπει 

να κυμαίνεται στο 70%. 

 Έρευνα και Ανάπτυξη: Να επενδύεται το 1,2 % του ΑΕΠ για έρευνα και ανάπτυξη 

 Κλιματική αλλαγή και ενέργεια: Μείωση 4 % των εκπομπών των αερίων του 

θερμοκηπίου σε σχέση με το 2005 και αύξηση 20% του ποσοστού των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας. 

 Εκπαίδευση: Μείωση του αριθμού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα τη 

σχολική εκπαίδευση σε 9,7 %, αυξάνοντας παράλληλα το ποσοστού του πληθυσμού 

ηλικίας 30-34 ετών που έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση στο 32%. 

 Φτώχεια: Μείωση κατά 450.000 του αριθμού των Ελλήνων που ζουν κάτω από τα 

εθνικά όρια φτώχειας. 

Κεφάλαιο 2 

Αγορά εργασίας, απασχόληση και ανεργία των αποφοίτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

 Εισαγωγή  

   Η απασχόληση και η ανεργία είναι δύο μείζονος σημασίας ζητήματα, που απασχολούν 

τόσο την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και την Ελλάδα. Από την ίδρυση της Ένωσης, έχουν 
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πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες, αλλά και στρατηγικές ώστε να κατανοηθεί και να επιλυθεί 

το πρόβλημα της ανεργίας. Η τεχνολογική πρόοδος, η παγκοσμιοποίηση και οι δημογραφικές 

αλλαγές επηρεάζουν συνεχώς τα επίπεδα ανεργίας, καθιστώντας την ένα πολύπλοκο 

φαινόμενο με πολλές διαστάσεις.  

   Ωστόσο, η αντιμετώπιση της ανεργίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική 

ανάπτυξη κάθε χώρας. Σύμφωνα με τους Tyndorf και Glass (2017) η γνώση συμβάλλει στην 

οικονομική ανάπτυξη και κατά συνέπεια στην καταπολέμηση της ανεργίας, με αποτέλεσμα 

να δίνεται τεράστια σημασία στη σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας τις 

τελευταίες δεκαετίες. Ειδικότερα, στην προσπάθεια οικοδόμησης μιας κοινωνίας/οικονομίας 

της γνώσης σε εθνικό επίπεδο, η εκπαίδευση αποκτά έναν καθοριστικό ρόλο και η αξία του 

ανθρώπινου δυναμικού είναι σημαντική. Η ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας βασίζεται στη 

σωστή χρήση των ανθρώπινων και υλικών πόρων και το κράτος μέσω του εκπαιδευτικού 

συστήματος οφείλει να προετοιμάζει τα νέα κυρίως άτομα για ένα συγκεκριμένο επάγγελμα 

(Αργυροπούλου, 2015).  

   Ακόμη, κατανοώντας τη σπουδαιότητα της σχέσης της εκπαίδευσης με την αγορά 

εργασίας, έχουν αναπτυχθεί αρκετές θεωρίες σχετικά με τη μετάβαση από την εκπαίδευσης 

στην απασχόληση. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου, η 

οποία έχει μια πιο ατομικιστική βάση, το ίδιο το άτομο αποφασίζει πόσο θα επενδύσει στην 

εκπαίδευση του, έχοντας ως στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση και τη μελλοντική 

αύξηση του εισοδήματός του. Η θεωρία, λοιπόν, του ανθρώπινου κεφαλαίου βασίζεται στη 

μεγιστοποιητική συμπεριφορά του ορθολογικά ενεργούντος ατόμου κατά την οποία οι 

διαφορές στα εισοδήματα αποδίδονται σε επίκτητα χαρακτηριστικά, όπως η επίσημη 

εκπαίδευση και η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση (on-the-job-training) (Φέτση, 1990). Ο 

χρόνος και το κόστος εκπαίδευσης θεωρείται από το άτομο ως προσωπικό ανθρώπινο 

κεφάλαιο, που θα το βοηθήσει να μεγιστοποιήσει τις γνώσεις και την παραγωγικότητα του, 

καθιστώντας το πιο παραγωγικό και ικανό να διεκδικήσει στο μέλλον περισσότερα οφέλη, 

όπως μεγαλύτερους μισθούς ή συντάξεις, καλύτερες συνθήκες εργασίας, επαγγελματική 

ικανοποίηση κτλ. Ακόμη, παρόμοια θεώρηση ως προς τις μελλοντικές απολαβές 

ενστερνίζεται η θεωρία του φίλτρου, η οποία πήρε το όνομά της από το γεγονός ότι οι 

σύγχρονες κοινωνίες «φιλτράρουν» τους εκπαιδευόμενους με βάση την προέλευση τους και 

αναλόγως αποκτούν τις αντίστοιχες θέσεις εργασίας. Καθώς οι κοινωνικές και κατ’ επέκταση 

οι εκπαιδευτικές ανισότητες δεν επιτρέπουν σε όλους την απόκτηση των ίδιων τυπικών 

προσόντων, δεν έχουν όλοι τις ίδιες ευκαιρίες ανέλιξης στον επαγγελματικό χώρο. Σύμφωνα, 
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λοιπόν, με τη θεωρία του φίλτρου η εκπαίδευση είναι αρωγός για μελλοντικές απολαβές, 

οικονομικές ή μη. Ειδοποιός διαφορά, όμως, της θεωρίας του φίλτρου από τη θεωρία του 

ανθρώπινου κεφαλαίου είναι ότι στην πρώτη η εκπαίδευση δεν αποτελεί παράγοντα αύξησης 

της παραγωγικότητας του εργαζόμενου. Τα τυπικά προσόντα που αποκτά ένα άτομο μέσω 

της εκπαίδευσης είναι λόγω της έμφυτης ικανότητας του ατόμου να μαθαίνει νέα πράγματα. 

Η επαγγελματική σταδιοδρομία, δηλαδή, σχετίζεται περισσότερο με την επιθυμία και την 

ικανότητα του ατόμου να συνεργάζεται και να τηρεί τις εργασιακές νόρμες, παρά με τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες που έλαβε κατά την εκπαίδευσή του (Κανελλόπουλος, 

Μαυρομαράς & Μητράκος, 2004). Τέλος, μια ακόμη θεωρία που σχετίζεται με την 

επαγγελματική ανέλιξη είναι η θεωρία της κινητικότητας, κατά την οποία οι εργαζόμενοι 

αναζητούν συνεχώς καλύτερες θέσεις εργασίας. Μάλιστα οι υπερ-εκπαιδευμένοι τείνουν να 

έχουν μεγαλύτερη επαγγελματική  κινητικότητα και κατά συνέπεια επαγγελματική ανέλιξη, 

γεγονός που τους βοηθάει να είναι ικανοποιημένοι με την απασχόλησή τους.  

   Συμπερασματικά, η εκπαίδευση είναι ένας ευαίσθητος τομέας που αφορά τόσο το κράτος 

όσο και τα άτομα που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς μπορεί 

να θεωρηθεί ένας σημαντικός παράγοντας οικονομικής ευμάρειας και ανάπτυξης σε εθνικό ή 

ατομικό επίπεδο, εφόσον επηρεάζει άμεσα το είδος, την ποιότητα και τα οφέλη της 

απασχόλησής τους. Παρ’ όλα αυτά, η δημιουργία μιας κοινωνίας της γνώσης δεν είναι ο 

μόνος παράγοντας που οδηγεί στην οικονομική ανάπτυξη, καθώς όπως αποδείχθηκε μετά το 

ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, υπάρχουν πολλές αδυναμίες της οικονομίας που οδηγούν 

στην αύξηση της ανεργίας  και στην πτώση της παραγωγικότητας.  

   Οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, που επικρατούν στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια 

δυσκολεύουν τους νέους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Η απορρύθμιση της αγοράς 

εργασίας έχει φέρει στο προσκήνιο πολλά προβλήματα και αλλαγές στην επαγγελματική 

κατάσταση των νέων. Αρχικά, το φαινόμενο της ετεροαπασχόλησης είναι το πιο σύνηθες, 

καθώς πολλοί νέοι λόγω της έλλειψης θέσεων εργασίας αναγκάζονται να εργαστούν σε 

άλλους τομείς από αυτούς που έχουν σπουδάσει. Τα αίτια και οι παράγοντες που επηρεάζουν 

το προαναφερθέν φαινόμενο θα αναλυθούν εκτενέστερα παρακάτω. Ακόμη, έχει έρθει στην 

επιφάνεια μια νέα κοινωνική ομάδα οι NEETs (Neither in employment, education or 

training), που αποτελείται από νέους που δεν συμμετέχουν σε κάποια εκπαιδευτική 

διαδικασία και δεν εργάζονται, ενώ το φαινόμενο της διαρροής αποφοίτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στο εξωτερικό (brain-drain) τείνει να αυξάνεται σε ραγδαίους ρυθμούς. Όλα 

αυτά καταδεικνύουν την αδυναμία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να συνδεθεί με τις ανάγκες 
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της αγοράς εργασίας, με αποτέλεσμα οι νέοι να βρίσκονται μπροστά σε ένα εργασιακό 

αδιέξοδο.  

2.1. Επίπεδα απασχόλησης και ανεργίας στην Ελλάδα 

   Μετά τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, το 1997, οι στατιστικές για την απασχόληση 

βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών των κρατών-μελών της ΕΕ. Το ποσοστό 

απασχόλησης, δηλαδή το ποσοστό του πληθυσμού σε εργάσιμη ηλικία που απασχολείται, 

αποτελεί βασικό κοινωνικό δείκτη κατά τη μελέτη των εξελίξεων στην αγορά εργασίας.  Τα 

ποσοστά απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, είναι καθοδικά 

μετά την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Στο παρακάτω διάγραμμα 

φαίνονται τα ποσοστά απασχόλησης από το 2007 έως το 2019: 

 

Γράφημα  6:  Απασχολησιμότητα 20-64 ετών  

Πηγή: Eurostat  

(https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tesem010&language=e

n&toolbox=data) 

 

   Τα επίπεδα απασχόλησης στην Ελλάδα είναι πιο χαμηλά από τον μέσο όρο της Ευρώπης, 

ενώ αυτή η διαφορά οξύνεται από το 2008 κι έπειτα. Οι επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tesem010&language=en&toolbox=data
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tesem010&language=en&toolbox=data
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επηρέασαν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα ποσοστά απασχόλησης στην Ελλάδα, καθώς η πτωτική 

τους πορεία συνεχίστηκε από 2008 έως το 2013, δείχνοντας μια ανοδική τάση την τετραετία 

2014-2018, αγγίζοντας το 2019 το 61,2%. Ωστόσο, αυτή η αύξηση στα ποσοστά 

απασχόλησης σε καμία περίπτωση δεν πλησιάζει την προ κρίση περίοδο, αλλά και τον μέσο 

όρο των ευρωπαϊκών κρατών. 

   Η ύφεση της οικονομίας έχει αφήσει ανεξίτηλα σημάδια στο εργατικό δυναμικό της  

χώρας, καθώς οι επαγγελματικές τους προοπτικές περιορίζονται συνεχώς. Η οικονομική 

κρίση αποσταθεροποίησε την αγορά εργασίας και οδήγησε αρκετούς εργαζόμενους στην 

ανεργία. Τα επίπεδα ανεργίας αποτελούν δείκτες της οικονομίας μιας χώρας, καθώς 

σχετίζονται με τα χαμηλά επίπεδα του ΑΕΠ και την μείωση της παραγωγικότητας 

(Δριτσάκης, 2014). Τα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

 

 

                              

     

                                 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Eurostat  

(https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tesem120&language=e

n&toolbox=data  

               Γράφημα  2 : Ανεργία ατόμων 15 έως 74 ετών 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tesem120&language=en&toolbox=data
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tesem120&language=en&toolbox=data
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   Η ανεργία πριν την οικονομική κρίση δεν ξεπερνούσε το 10%, ενώ από το 2009 και έπειτα 

δεν έχει πέσει κάτω από αυτό το ποσοστό. Από το 2008 έως το 2013 υπήρξε ανοδική πορεία, 

καθώς από το 7,8 % έφτασε στο 27,5 % αντίστοιχα. Το 2014 ξεκίνησε μία σταδιακή μείωση 

των ποσοστών ανεργίας φτάνοντας το 19,3 % το 2018 και το 2019 17,3 %. Η 

μεταμνημονιακή περίοδος βρήκε την Ελλάδα σε πτωτική τάση των ποσοστών ανεργίας, που 

όμως ήταν τριπλάσια σε μέγεθος από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.  

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα  7: Ανεργία ατόμων 15 έως 74 ετών σε Ελλάδα και Ευρώπη 

 

 

Πηγή: Eurostat 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tesem120&lang

uage=en&toolbox=type 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tesem120&language=en&toolbox=type
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tesem120&language=en&toolbox=type
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   Όπως διαφαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, τα ποσοστά ανεργίας έτειναν να 

ευθυγραμμίζονται με τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών κρατών κατά το 2008 και 2009, ενώ τα 

ακόλουθα έτη η διαφορά τους ήταν εμφανής καθώς τα ποσοστά της Ελλάδας ήταν τα 

διπλάσια ή ακόμη και τα τριπλάσια.  

   Η ανεργία, όμως, εκτός του γενικού συνόλου του πληθυσμού πλήττει και την ιδιαίτερα 

ευάλωτη στις κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές ομάδα, τους νέους. Παρότι αποτελούν 

σημαντικό μέρος του ενεργού εργατικού δυναμικού, η ενεργός συμμετοχή τους στην αγορά 

εργασίας καθυστερεί με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της οικονομικής, επαγγελματικής και 

κοινωνικής τους ανέλιξης.  

   Τα ποσοστά της ανεργίας των νέων έχουν αυξηθεί μετά την επέλαση της οικονομικής 

κρίσης στην Ελλάδα. Στον επόμενο πίνακα φαίνονται τα ποσοστά ανεργία των νέων ηλικίας 

15 έως 24 ετών, από το 2007 έως το 2019. 

 

 

Γράφημα  8: Ανεργία νέων από  15 έως 24 ετών 

Πηγή: Eurostat 

(https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tesem140&language=e

n&toolbox=type) 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tesem140&language=en&toolbox=type
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tesem140&language=en&toolbox=type
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   Το 2007 έναν χρόνο πριν το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης το ποσοστό ανεργίας των 

νέων ήταν 22,7% ενώ το επόμενο έτος, το 2008 μειώθηκε στο 21,9%. Έκτοτε ο αριθμός των 

ανέργων ηλικίας 15 έως 24, εκτινάχθηκε σε ποσοστό που αντιπροσώπευε τη μισή 

πληθυσμιακή ομάδα. Χαρακτηριστικά να αναφερθεί πως το 2012 το ποσοστό ανεργίας των 

νέων ήταν 55,3%, το 2013 άγγιξε το μεγαλύτερο ποσοστό της τάξεως του 58,3%, ενώ το 

2014 έφτασε στο 52,4%. Την επόμενη πενταετία η ανεργία των νέων περιορίστηκε σταδιακά, 

με τα χαμηλότερα ποσοστά να είναι το 2019, στο 35,2%, απέχοντας πολύ από τα συγκριτικά 

χαμηλότερα προ κρίσης επίπεδα. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως τα ποσοστά ανεργίας το 

2018 διέφεραν παρασάγγας από τον μέσο όρο των κρατών-μελών της Ευρώπης, που ήταν 

στο 15%, αλλά και από τις χώρες του ΟΟΣΑ, που ήταν 11,2 % κατά την τετραετία 2015-

2019. 

   Οι δείκτες ανεργίας των νέων έχουν την ίδια αυξητική πορεία με αυτή του γενικού 

πληθυσμού. Ωστόσο η διαφορά έγκειται ότι τα ποσοστά της ανεργίας σε μικρότερες ηλικίες 

σε πολλές χρονικές περιόδους είναι αρκετά πιο υψηλά ή και τα διπλάσια από αυτά του 

γενικού πληθυσμού.  

2.2. Ανεργία και νέοι απόφοιτοι τριτοβάθμιας απασχόλησης- το φαινόμενο των 

NΕΕΤs 

   Η υψηλή ανεργία που μαστίζει τη νέα γενιά δεν αφήνει ανεπηρέαστους τους νέους 

απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα, σε μια προσπάθεια  

να συμβαδίσει με την Ευρωπαϊκή πολιτική και να υιοθετήσει τις αρχές της «κοινωνίας της 

γνώσης», έχει αυξήσει το ενδιαφέρον της στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Ο αριθμός των 

αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει σχεδόν διπλασιαστεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες. 

Ενδεικτικά σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2005, το 25,5% των νέων 30 έως 34 

ετών ήταν απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ το 2019 το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 

43,1 %. Το 2019, η Ελλάδα ξεπέρασε το μέσο ευρωπαϊκό όρο αποφοίτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, ο οποίος ανήλθε στο 40,3 %. Ακόμη, η Ελλάδα έχει την τέταρτη θέση σε 

εγγραφές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Αξίζει όμως να 

σημειωθεί πως τα ποσοστά απασχόλησης αυξάνονται με το μορφωτικό επίπεδο, αλλά 

παραμένουν χαμηλότερα εν συγκρίσει με τις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ, με αποτέλεσμα οι 

Έλληνες ενήλικες με πτυχία Bachelor ή Μaster να μην έχουν την ίδια δυνατότητα 

απασχόλησης συγκριτικά με ισάξιους πτυχιούχους άλλων χωρών του ΟΟΣΑ.  
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Γράφημα  9: Ποσοστά απασχόλησης νέων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 20-34 ετών 

Πηγή: Eurostat   

(https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190704-1) 

 

   Όπως διαφαίνεται στον παραπάνω πίνακα, η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις όσον 

αφορά τα ποσοστά απασχόλησης νέων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 20 έως 

34, με ποσοστά που αγγίζουν το 59%.  

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190704-1
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Γράφημα  10 : Ποσοστά απασχόλησης νέων 20-34 ετών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

Πηγή: Eurostat 

(https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tps00053&language=en

&toolbox=data) 

   Ενδεικτικά, από το 2008 που ήταν το εναρκτήριο έτος της οικονομικής ύφεσης, η 

απασχολησιμότητα των νέων μειώθηκε δραματικά. Το 2013, το ποσοστό μειώθηκε στο 40% 

από το 68,3% που ήταν το 2008. Έκτοτε σημειώθηκε μια σταδιακή άνοδος, φτάνοντας το 

2019 το 59,4%, ενός ποσοστού αρκετά μικρότερου τόσο από αυτό του 2008, όσο και από 

αυτά των χωρών του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

   Οι επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης επηρέασαν αρνητικά σε σημαντικό βαθμό την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και τον βαθμό στον οποίο συνδέεται με την αγορά 

εργασίας, εφόσον ένας μεγάλος αριθμός αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παρέμεινε 

εκτός απασχόλησης. Στις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την οικονομική κρίση, 

καθίσταται πιο δύσκολη η απορρόφηση του εξειδικευμένου προσωπικού, με αποτέλεσμα τη 

διαρροή του ανθρώπινου κεφαλαίου (brain-drain) ή την όξυνση του φαινομένου των NEETs.  

   O σχετικά νεοδόμητος όρος NEETs (young people not in education, employment or 

training) αφορά στους νέους ανθρώπους ηλικίας 15 έως 24 ετών που απέχουν από κάθε 

διαδικασία εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, είναι δηλαδή «απόντες» από κάθε 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tps00053&language=en&toolbox=data
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tps00053&language=en&toolbox=data
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θεσμική μέριμνα του Κοινωνικού Κράτους (Κ.ΑΝ.Ε.Π-.Γ.Σ.Ε.Ε., 2013). Η Ελλάδα είναι η 

τέταρτη χώρα σε ποσοστά των ΝEETS ηλικίας 18-24 ετών, έχοντας μία σημαντική αύξηση 

της τάξεως του 6% από το 2008. Μάλιστα, το 8% των ανέργων 18 έως 24 ετών, είναι 

τουλάχιστον 12 μήνες άνεργοι, καθιστώντας τη χώρα μας πρώτη σε όλες τις χώρες του 

ΟΟΣΑ αναφορικά με τον αριθμό των μακροχρόνιων ανέργων αυτής της ηλικιακής ομάδας 

(OECD, 2019).  

   Πιο συγκεκριμένα, το 2018 οι ΝEETs ηλικίας 15-19 ετών αποτελούν το 8,1% του 

πληθυσμού αυτών των ηλικιών στην Ελλάδα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις ηλικίες 20-24 

αυξάνεται στο 22,9%.  Ακόμη, το 42,2 % της εν λόγω πληθυσμιακής ομάδας δεν συμμετέχει 

σε κάποια εκπαιδευτική διαδικασία ενώ το 19,4% από αυτούς απασχολείται, που σημαίνει με 

άλλα λόγια ότι 1 στους 2 νέους 18-24, που είναι εκτός κάποιας εκπαιδευτικής διαδικασίας 

είναι και εκτός απασχόλησης. (OECD, 2020).  

   Τα δεδομένα αυτά έχουν πολλές ερμηνείες για τον τρόπο που έχουν δημιουργηθεί. Αρχικά 

η οικονομική ύφεση δεν επιτρέπει τη δημιουργία θέσεων εργασίας τόσο στους νέους 

απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και στο μη καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. 

Επιπρόσθετα, τα χαμηλά ποσοστά απασχόλησης των νέων πτυχιούχων καταδεικνύει την 

έλλειψη και την αναντιστοιχία των δεξιοτήτων ή των γνώσεων με τις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2011 χαρακτήρισε τους νέους 15 έως 24 ετών ως 

«χαμένη γενιά». Το προφίλ των ΝEET επιβεβαιώνει ότι αυτή η κοινωνική ομάδα δεν μπορεί 

να αποκτήσει προσωπικές ή επαγγελματικές πρωτοβουλίες, καθώς οι περισσότεροι είναι 

απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ένα μεγάλο ποσοστό τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

που μένει ακόμα με τους γονείς τους, δεν έχουν παντρευτεί ή δεν έχουν κάνει δική τους 

οικογένεια. Ωστόσο, όσοι από αυτούς επιθυμούν να επανενταχθούν σε κάποια εκπαιδευτική 

διαδικασία, είναι απαισιόδοξοι καθώς θεωρούν ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι 

ανεπαρκές και αναποτελεσματικό στο να προσφέρει τις δεξιότητες και τις γνώσεις , για να 

πετύχουν στον τομέα της απασχόλησης ή θέτουν ως προϋπόθεση για να ξεφύγουν από αυτήν 

την κατάσταση την είσοδό τους με κάποιον τρόπο στην αγορά εργασίας και κατόπιν να 

εμπλακούν με κάποια εκπαιδευτική διαδικασία (Drakaki, Papadakis, Kyridis & Papargyris 

2014 ׄ Papadakis, Kyridis & Papargyris, 2015). Επιπλέον, ως ένα βαθμό το φύλο επηρεάζει 

την πιθανότητα να ανήκει κάποιος στην κατηγορία των NEETs, εφόσον οι γυναίκες 

αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό, ενώ όσο πιο χαμηλό είναι το εισόδημα μιας οικογένειας 

τόσο περισσότερο αυξάνονται οι πιθανότητες κάποιο από τα μέλη της να ενταχθεί στην εν 

λόγω κατηγορία. Ακόμη, οι ηλικίες 20 έως 24 ετών είναι πιο πιθανό να ενταχθούν στην 
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κατηγορία των NEETs, έχοντας ως συνέπειες το άγχος για το μέλλον τους και την 

ψυχολογική φθορά για την κατάσταση που έχουν περιέλθει (Papadakis κ.ά, 2015). 

   Η χαμηλή απασχολησιμότητα των νέων όσο και το φαινόμενο των NEETs δεν επηρεάζει 

μόνο ατομικά όποιον εισέρχεται σε αυτήν την κοινωνική ομάδα, αλλά έχει επιπτώσεις στην 

κοινωνία και την οικονομία. Αρχικά οι οικονομικές συνέπειες αφορούν τις κοινωνικές 

υπηρεσίες και τις διευκολύνσεις που το κράτος εγκρίνει σε αυτές τις ομάδες, όπως τα 

επιδόματα, η παροχή δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, η δωρεάν νομική 

εκπροσώπηση σε δικαστικές υποθέσεις κ.α. Παράλληλα, ο αντίκτυπος στην κοινωνία είναι 

εξίσου σημαντικός, καθώς ως επακόλουθο είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός των ατόμων 

αυτών αλλά και η δυσκολία στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η μη συμμετοχή σε 

πολλές δραστηριότητες λόγω της έλλειψης εισοδήματος, καθιστά ανέφικτη την 

κοινωνικοποίηση των νέων μέσω εργασιακών ή άλλων κοινωνικών σχέσεων, δημιουργώντας 

διάφορες ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές. Επιπλέον, ως άλλες συνέπειες μπορούν να 

θεωρηθούν η μετανάστευση, η εγκληματικότητα, όπως επίσης και η μη συμμετοχή στις 

δημοκρατικές διαδικασίες, οξύνοντας κατά αυτό τον τρόπο ακραίες αντιδραστικές 

συμπεριφορές (Balan, 2016).  

2.3.Ετεροαπασχόληση   

   Το ενδιαφέρον για την επαγγελματική ένταξη των νέων αποφοίτων διαφορετικών 

βαθμίδων και ειδών εκπαίδευσης έχει ενταθεί από τη δεκαετία του 1960 κι έπειτα. Η 

μετάβαση από την εκπαίδευση στην αμειβόμενη εργασία είναι ένα θέμα που επηρεάζει τη 

χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής, ενώ συνδέεται άμεσα και με την οικονομική πολιτική κάθε 

κράτους. Οι ανάγκες της αγοράς εργασίας αντικατοπτρίζονται στις δεξιότητες που πρέπει να 

παρέχονται από την εκπαίδευση, γεγονός που αποδεικνύεται από τα επίπεδα απασχόλησης 

και ζήτησης ανθρώπινου δυναμικού με συγκεκριμένες γνώσεις. Μάλιστα, σε ορισμένες χώρες 

παρακολουθείται η πορεία της επαγγελματικής διαδρομής των νέων μετά την αποφοίτηση 

τους, ώστε να σχεδιάζεται η εκπαιδευτική πολιτική, η οποία έχει ως υποχρέωση να παρέχει 

στην οικονομία το κατάλληλο σε ποσότητα και ειδικεύσεις εργατικό δυναμικό (Καραμεσίνη, 

2006). 

   Επιπρόσθετα, υπάρχει ενδιαφέρον για την ποιότητα της απασχόλησης, αλλά και για τα 

εκτεταμένα φαινόμενα ετεροαπασχόλησης, δηλαδή αν οι εργαζόμενοι εκτελούν εργασίες 

άσχετες με τις γνώσεις και δεξιότητες τις οποίες απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών 

τους ή πιο συχνά δεν αξιοποιούν επαρκώς αυτές, επειδή στην πράξη αποδεικνύονται 
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περιττές. (Κανελλόπουλος κ.ά., 2004). Η ετεροαπασχόληση με γνώμονα το είδος του 

επαγγέλματος, μπορεί να οριστεί ως η απασχόληση των πτυχιούχων των πανεπιστημίων σε 

επαγγέλματα που δεν είναι ούτε διοικητικά/διευθυντικά ούτε επιστημονικά, καλλιτεχνικά 

συναφή με το αντικείμενο σπουδών τους (Καραμεσίνη, 2008). 

   Οι αιτίες που πολλά άτομα δεν εξασκούν το επάγγελμα τους είναι πολλές, ενώ οι έρευνες 

παγκοσμίως συνεχώς ασχολούνται με το συγκεκριμένο φαινόμενο και με τις συνέπειες που 

επιφέρει. Η δημιουργία παγκοσμιοποιημένων αγορών και οι καινοτομίες στον τομέα της 

βιομηχανίας, έχουν αλλάξει τις προσδοκίες για τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού. 

Παρατηρείται, δηλαδή, ένα χάσμα και μια διαφοροποίηση στις γνώσεις και τις ικανότητες 

του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού συγκριτικά με τις δεξιότητες που θα ήταν επιθυμητό 

να έχουν, με κύριο υπεύθυνο για την εξέλιξη αυτή την ανώτατη εκπαίδευση (Asonitou, 

2015). Ακόμη, όπως αναφέρεται από τους Allen και de Weert (2007), όταν το επάγγελμα που 

ασκεί κάποιος δεν είναι συναφές με τις σπουδές του είναι φυσικό επόμενο να δημιουργείται 

αναντιστοιχία στις κεκτημένες με τις απαιτούμενες δεξιότητες για ένα επάγγελμα. Ένα 

σημαντικό μέρος ακόμα και των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αντιμετωπίζει 

αλλαγές εργασίας και αστάθεια απασχόλησης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την 

αποφοίτηση. Ο βαθμός και η ταχύτητα απορρόφησης των αποφοίτων ενός επιστημονικού 

κλάδου εξαρτάται τόσο από τον ρυθμό αύξησης της ζήτησης εργασίας και των ευκαιριών 

αυτοαπασχόλησης των αποφοίτων του όσο και από τις εισροές και εκροές του φοιτητικού 

πληθυσμού σε αυτόν. Εντούτοις, υπό τον φόβο της μακροχρόνιας ανεργίας, αρκετοί 

ωθούνται στην ετεροαπασχόληση. Μάλιστα, η ετεροαπασχόληση εντείνεται στους κλάδους 

που υπάρχει ανταγωνισμός αποφοίτων ΤΕΙ και ΑΕΙ γύρω από τις θέσεις εργασίας, ιδίως στον 

ιδιωτικό τομέα, ενώ έχει παρατηρηθεί πως όσο χαμηλότερος είναι ο βαθμός πτυχίου τόσο 

αυξάνονται τα ποσοστά ετεροαπασχόλησης (Καραμεσίνη, 2008). 

   Οι λόγοι που πολλοί επιλέγουν να ετεροαπασχολούνται σύμφωνα με έρευνα των Bender 

και Roche (2013) είναι οι καλύτερες οικονομικές αποδοχές, οι ευκαιρίες για ανέλιξη και  η 

τοποθεσία της εργασίας ή η μη ύπαρξη κενών θέσεων αυτής. Σύμφωνα με την τελευταία 

υπόθεση, η αναντιστοιχία εκπαίδευσης-επαγγέλματος μπορεί να προκύψει όταν οι 

εργαζόμενοι αντιπαθούν ή αποτρέπονται από τη γεωγραφική κινητικότητα που απαιτείται για 

την αναζήτηση κατάλληλης εργασίας, εάν η ζήτηση και η προσφορά δεξιοτήτων δεν έχουν 

ομοιογενή χωρική κατανομή. (Croce & Ghignoni, 2015). Ακόμη, οικογενειακοί λόγοι 

στρέφουν αρκετούς στο να εργάζονται σε μη συναφή τομέα με αυτό των σπουδών τους, ενώ 
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αρκετοί το επιλέγουν συνειδητά καθώς ενδιαφέρονται να αλλάξουν καριέρα και 

επαγγελματικά ενδιαφέροντα (Bender& Roche, 2013). 

   Επιπλέον, σε ορισμένες έρευνες αναφέρεται ότι η υπερεκπαίδευση σχετίζεται με την 

ετεροαπασχόληση (Boll, Leppin & Schömann, 2016 ׄ˙ Alba-Ramírez, 1993 ׄ Vedder, Denhart 

& Robe, 2013), καθώς οι υπερβολικές γνώσεις δεν εξασφαλίζουν πάντα σχετικές θέσεις 

εργασίας. Αναντίρρητα, η αύξηση των εγγραφών στην τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα 

τελευταία χρόνια, έχει οξύνει το φαινόμενο της υπερεκπαίδευσης. Παράλληλα, όμως, 

υπάρχει η εκδοχή να είναι ελλιπώς ενημερωμένοι για τις δεξιότητες που απαιτεί μια θέση 

εργασίας ή αναγκάζονται να επιλέξουν μία εργασία όχι σχετική με τις γνώσεις τους λόγω 

προσωπικών τους δυσκολιών. 

   Τέλος, είναι πολύ πιθανόν πτυχιούχοι, τους οποίους παλαιότερα απορροφούσε ο δημόσιος 

τομέας, τα πρόσφατα έτη λόγω περιορισμού αυτής της διεξόδου να στρέφονται προς 

οποιεσδήποτε άλλες δυνατές κατευθύνσεις ανεύρεσης εργασίας. (Κανελλόπουλος κ.ά., 

2004). 

   Η αναντιστοιχία των σπουδών με τον τομέα της απασχόλησης επιφέρει σημαντικές 

συνέπειες τόσο στο μικροεπίπεδο, όσο και στο μακροεπίπεδο της οικονομίας. Στο 

μακροεπίπεδο παραμένουν ανεκμετάλλευτοι πόροι, καθώς, μέσω της ανεπαρκούς χρήσης του 

ανθρώπινου κεφαλαίου και κατ’ επέκταση της επιβράδυνσης της παραγωγικής ικανότητας, 

μειώνεται η αύξηση του ΑΕΠ (Manacorda & Petrongolo, 1999)  και εμποδίζονται οι 

μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης μιας χώρας (Sianesi & van Reenen, 2003). Ακόμη, 

σύμφωνα με μελέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για την κοινωνία ως σύνολο, η αναντιστοιχία 

δεξιοτήτων συνεπάγεται με πιθανή σπατάλη και εσφαλμένη κατανομή των δημόσιων πόρων, 

ιδίως εκείνων που δαπανώνται για την εκπαίδευση και κατάρτιση (Boll κ.ά., 2016). Στο 

μικροεπίπεδο, η ετεροαπασχόληση σχετίζεται συχνά με το φαινόμενο της υπερεκπαίδευσης, 

γεγονός που καθιστά πολλούς εργαζόμενους να έχουν υπερβολικές γνώσεις στον χώρο 

εργασίας τους. Η κατάλληλη αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού αυξάνει την 

αποδοτικότητα του στην εργασία, η οποία, πέρα από την ικανοποίηση του εργαζόμενου ότι 

ασχολείται με την τέχνη ή την επιστήμη που τον ενδιαφέρει, προωθεί την οικονομική 

πρόοδο. Αναμφίβολα, όταν ένα άτομο ετεροαπασχολείται, δεν είναι ικανοποιημένο και δεν 

αποδίδει αποτελεσματικά (Κανελλόπουλος κ.ά., 2004), σε αντίθεση ένα άτομο που 

αντιστοιχούν οι σπουδές του με την εργασία του είναι πιο αποδοτικό (Bol, Ciocca, Werfhorst 

& DiPrete, 2019).  Επίσης, η ισχυρή σύνδεση της εργασίας με το αντικείμενο σπουδών 
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μειώνει το ρίσκο της ανεργίας, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει περισσότερα κέρδη στο 

απασχολούμενο (Bol κ.α., 2019). Αντίθετα, τα άτομα που μπορούν να χαρακτηριστούν ως 

υπέρ-εκπαιδευμένα και κατέχουν μία θέση εργασίας, λαμβάνουν λιγότερες αποδοχές 

συγκριτικά με άτομα τα οποία έχουν εκπαιδευτεί λιγότερο, αλλά έχουν τη βασική 

εκπαίδευση που απαιτεί μια εργασία (Alba-Ramírez, 1993). 

   Ακόμη, οι συνέπειες της ετεροαπασχόλησης δεν είναι μόνο οικονομικές. Ως επακόλουθα 

μπορούν να θεωρηθούν η χαμηλή ικανοποίηση με τα επιτεύγματα και την αυτονομία στην 

εργασία, καθώς και οι λιγοστές ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη, που σε συνδυασμό με 

την εργασιακή ανασφάλεια, προκαλούν ψυχολογικές ή σωματικές φθορές στους 

απασχολούμενους (Shevchuk, Strebkov & Davis, 2019 ׄ Αllen & de Weert, 2007). 

2.4. Νέες δεξιότητες των πτυχιούχων   

   Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 μέχρι σήμερα, οι χαμηλοί ρυθμοί αύξησης της 

απασχόλησης επιμήκυναν τη διάρκεια της μετάβασης των νέων από την εκπαίδευση στην 

εργασία και περιέπλεξαν τις διαδρομές επαγγελματικής τους ένταξης (Kαραμεσίνη, 2006). 

Αναντίρρητα, όμως, η αύξηση της απασχόλησης, όπως προαναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, 

συνδέεται με την οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση. Ως εκ τούτου, η σύνδεση της 

εκπαίδευσης, και ιδίως της τριτοβάθμιας, με την αγορά εργασίας, αποτέλεσε και αποτελεί 

σημαντικό στόχο της εκπαιδευτικής πολιτικής για πολλές χώρες. Η αναντιστοιχία των 

δεξιοτήτων των νέων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας είναι επίσης ένα θέμα που πλήττει 

όλο και περισσότερο τόσο τα ευρωπαϊκά κράτη όσο και την Ελλάδα. Τα συχνά φαινόμενα 

ετεροαπασχόλησης επιβεβαιώνουν ως ένα βαθμό ότι οι γνώσεις των νέων πτυχιούχων δεν 

ανταποκρίνονται στον νέο εργασιακό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την 

Ελλάδα, το 40% των αποφοίτων του Ελληνικού Πανεπιστημίου έχει αναφερθεί ότι εργάζεται 

σε τομείς που δεν αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, ενώ το μεσοδιάστημα από 

την αποφοίτησή τους μέχρι την πρώτη τους πρόσληψη ήταν 12 μήνες (Κωστόγλου, 

Γκάρμπης, Κοιλιάς, & Van der Heijden, 2011). Αντίστοιχα, σύμφωνα με έρευνα της 

Καραμεσίνη (2006) υπάρχει έλλειψη σταθεροποίησης στην απασχόληση ακόμα και έξι 

χρόνια μετά την αποφοίτηση για έναν στους τρεις πτυχιούχους της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Όπως γίνεται αντιληπτό, υπάρχει μείζον πρόβλημα στη σύνδεση της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, καθώς ενώ οι εγγραφές στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση αυξάνονται, το παραγόμενο ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει ανεκμετάλλευτο.  
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   Ως αιτίες αυτής της αναντιστοιχίας μπορεί να θεωρηθούν η χαμηλή προσαρμοστικότητα 

των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στις συχνές αλλαγές της οικονομίας, οι ελλείψεις στη δημόσια 

πολιτική, αλλά και οι εσφαλμένες εκτιμήσεις για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας (European 

Economic and Social Committee, 2018). Επιπρόσθετα, σε έρευνα του CEDEFOP (2020) 

σημειώνεται ότι η συμμετοχή στην επαγγελματική εκπαίδευση είναι πολύ χαμηλή στην 

Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς οι μαθητές προτιμούν τη γενική 

εκπαίδευση και τη φοίτηση σε κάποιο πανεπιστήμιο, που θα τους εξασφαλίσει αργότερα ένα 

επάγγελμα με κοινωνικό κύρος. Επιπλέον, οι Τσακλόγλου και Χολέζας (2005) σημειώνουν 

ότι το  ίδιο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα επικεντρώνεται στην παροχή γενικών 

γνώσεων, με έμφαση στις ανθρωπιστικές επιστήμες, και δεν συμβάλλει στην απόκτηση 

επαγγελματικών και πρακτικών δεξιοτήτων, που σχετίζονται με την ελληνική αγορά 

εργασίας. Ακόμη, σε έρευνα των Menon, Argyropoulou και Stylianou (2018) που διεξήχθη 

σε Ελλάδα και Κύπρο, αναφέρεται ότι οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων δεν απέκτησαν 

επαρκείς γνώσεις για τις απαιτήσεις των επικείμενων εργοδοτών τους, γεγονός που εξηγείται 

από το ότι η πανεπιστημιακή εκπαίδευση δεν συναντάει τις δεξιότητες που χρειάζεται η 

αγορά εργασίας (CEDEFOP, 2020). 

   Για την σύνδεση της τριτοβάθμιας με την απασχόληση, θα πρέπει να γίνονται έρευνες 

σχετικά με τις ανάγκες σε δεξιότητες στην αγορά εργασίας και να παρέχονται αξιόπιστες 

πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, ούτως ώστε να συμβάλουν στον σχεδιασμό 

πολιτικών αναβάθμισης και επαναπροσδιορισμού των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων 

(CEDEFOP, 2020). Επιπλέον, η δια βίου μάθηση θα πρέπει να θεωρηθεί ως μοχλός 

ανάπτυξης δεξιοτήτων, οι οποίες θα μπορούν να ευθυγραμμιστούν με τις ανάγκες τις 

οικονομίας και την κοινωνίας (OECD, 2019).  

   Οι βασικές δεξιότητες που χρειάζεται ένας εργαζόμενος στη σύγχρονη εποχή πρέπει να 

χαρακτηρίζονται από ευελιξία (Flexibility), ώστε να είναι ικανός να προσαρμόζεται και να 

ανταποκρίνεται εύκολα σε μεταβαλλόμενες καταστάσεις, να έχει υψηλή κριτική αντίληψη 

και δεξιότητες ανάλυσης (Gregorio, Maggioni, Mauri & Mazzucchelli, 2019). Ακόμη, δίνεται 

αρκετό βάρος στις κοινωνικές δεξιότητες (soft skills), καθώς είναι πολύ σημαντικό να 

επικοινωνεί και να συνεργάζεται με τα εμπλεκόμενα άτομα στην εργασία του (Hopkins, 

Raymond, & Carlson, 2011). Παράλληλα με αυτές τις ικανότητες, οι ψηφιακές και τεχνικές 

δεξιότητες βρίσκονται επί του παρόντος σε υψηλή ζήτηση και θα αυξάνονται όλο και 

περισσότερο στο μέλλον (Gregorio κ.α., 2019).  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026323731930043X?via%3Dihub#bib23
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026323731930043X?via%3Dihub#bib23
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   Από την άλλη, ενώ οι προαναφερθείσες δεξιότητες αποτελούν πολλές φορές κριτήριο για 

την απασχόληση, οι υποψήφιοι εργαζόμενοι δεν αισθάνονται προετοιμασμένοι και 

κατάλληλα καταρτισμένοι ώστε να ανταπεξέλθουν στις προσδοκίες των εργοδοτών τους. Ως 

λύση σε έρευνα των Menon, Argyropoulou και Stylianou (2018) αναφέρεται η παροχή 

περισσότερων πρακτικών γνώσεων και εμπειριών, αλλά και η ύπαρξη ενός πιο ευέλικτου 

προγράμματος σπουδών, που θα προσφέρει περισσότερες επιλογές. Ακόμη,  σε σχετική 

έρευνα των Hopkins κ.ά., (2011), τονίζεται ότι η συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες 

επίλυσης προβλημάτων, όπως η ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων, όπου οι μαθητές 

καλούνται να αντιμετωπίσουν πραγματικές δυσκολίες και αναμένεται να παρουσιάσουν 

βιώσιμες λύσεις, βοηθάει στην οικοδόμηση κριτικής σκέψης, στην ανάλυση των γεγονότων 

και κατά συνέπεια στην εύρεση λύσης, ενώ παρατηρείται ότι ενισχύονται κι άλλες 

ικανότητες, όπως οι επικοινωνιακές δεξιότητες. 

   Με αυτόν τον τρόπο, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι πληροφορημένοι στο πώς να συνδέουν τη 

θεωρία με την πράξη, θα γνωρίζουν να εφαρμόζουν τις κεκτημένες δεξιότητες από το 

πανεπιστήμιο, αλλά το πιο σημαντικό θα έρχονται σε πραγματική επαφή με το αντικείμενο 

των σπουδών τους, σε πραγματικές συνθήκες της αγοράς εργασίας. Έτσι θα αποφεύγεται η 

σύγχυση των αποφοίτων μετά το πέρας των σπουδών τους, καθώς θα έχουν γνώση τις 

κατευθύνσεις που δίνει η αρχική τους εκπαίδευσης και θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν αν 

οι αρχέτυπες προσδοκίες τους εκπληρώνονται. Αξίζει να αναφερθεί ότι σε ευρωπαϊκό  

επίπεδο και πιο ειδικά στην Ολλανδία και την Ισπανία, περίπου  στο 30% των ατόμων 

μετανιώνουν το πρόγραμμα σπουδών τους 5 χρόνια μετά την αποφοίτησή τους (Kucel & 

Vilalta-Bufı, 2013), ενώ στην Αγγλία μεγάλο ποσοστό των νέων αποφοίτων θεωρεί πως οι 

σπουδές τους δεν ήταν κατάλληλες για την πρώτη τους εργασία (Brennan & Little, 2010). 

Εντούτοις, αντίθετη άποψη επικρατεί στην Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς οι περισσότεροι 

απόφοιτοι δεν είχαν μετανιώσει για τις σπουδές τους, αναγνωρίζοντας την αξία και την 

ποιότητα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Menon κ.ά., 2018), όπως επίσης και σε παλαιότερη 

έρευνα σε ευρωπαϊκό της Garcia-Aracil (2009), σύμφωνα με την οποία οι απόφοιτοι ένιωθαν 

ικανοποιημένοι από τις σπουδές τους. 

   Σχετικά με τις αρχέτυπες προσδοκίες των σπουδαστών, εννοούνται οι προσδοκίες που 

είχαν σχηματιστεί πριν ή και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Το επίθετο αρχέτυπος 

εννοεί «αυτόν που είχε διαμορφωθεί εξαρχής» (Μπαμπινιώτης, 2005), ενώ το ουσιαστικό 

προσδοκίες είναι δύσκολο να οριστεί η σημασία του. Οι προσδοκίες από τη φύση τους είναι 

ένα σύνθετο κατασκεύασμα, που διακρίνονται από την εξιδανίκευση του αποτελέσματος, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026323731930043X?via%3Dihub#bib23
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αυτό που θα ήθελε το άτομο να συμβεί, την πρόβλεψη, αυτό που είναι πιθανό κατά το άτομο 

να συμβεί, και την κανονικότητα-την τελική έκβαση, που εξελίσσεται βάσει της δράσης και 

των επιλογών του ατόμου (Sander, Stevenson, King & Coates, 2000)   

   Οι αρχέτυπες προσδοκίες των φοιτητών από τις σπουδές τους όσον αφορά την 

εκπαιδευτική διαδικασία ή όσον αφορά την επαγγελματική τους εξέλιξη είναι ένα 

πολυπαραγοντικό θέμα. Για παράδειγμα, οι προσδοκίες εξαρτώνται από διάφορους 

παράγοντες, όπως είναι η ηλικία, το φύλο, η κουλτούρα, το πανεπιστήμιο ή ο τρόπος 

φοίτησης σε αυτό (Sander κ.ά., 2000). Παράλληλα, οι προσδοκίες επηρεάζονται τόσο από 

την ποιότητα της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης όσο και από την εκπλήρωση προσωπικών και 

κοινωνικών στόχων (Pather & Dorasamy, 2018). Κατά τον James (2002) οι προσδοκίες είναι 

σχετικές με τις καθημερινές εμπειρίες των σπουδαστών στο πανεπιστήμιο, όπως για 

παράδειγμα οι εμπειρίες μέσα στις αίθουσες που πραγματοποιούνται τα μαθήματα και τις 

εγκαταστάσεις, αλλά σχετίζονται συγχρόνως και με τους μακροπρόθεσμους στόχους του 

ατόμου σε σχέση με τη σταδιοδρομία του και τις μελλοντικές οικονομικές απολαβές του 

(Nelson, Kift & Clarke, 2008). Ακόμη, η οικονομική ύφεση σύμφωνα με τον Wun (2011) 

επηρεάζει τόσο την επιλογή σπουδών, όσο και την επιλογή μαθημάτων, ώστε να αυξάνονται 

οι ευκαιρίες απασχόλησης στο μέλλον. Επομένως, η εκπλήρωση των προσδοκιών αφορά την 

επιθυμητή και άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Συμπερασματικά, με τον όρο αρχέτυπες 

προσδοκίες, εννοείται η αντίληψη που έχει σχηματιστεί για μελλοντικές καταστάσεις και 

σχέδια, σχετικά με υποκειμενικούς στόχους και σκοπούς.  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Κεφάλαιο 3  

Μεθοδολογία της έρευνας 

3.1. Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

   Τα τελευταία χρόνια, με κυρίως αιτία την οικονομική κρίση που έπληξε και συνεχίζει να 

επηρεάζει τη χώρα μας, η ανεργία, η ετεροαπασχόληση ή ακόμη και η υποαπασχόληση είναι 

φαινόμενα που ταλανίζουν τους περισσότερους πανεπιστημιακούς κλάδους. Με αφορμή, 

λοιπόν, τις ισχύουσες συνθήκες η εν λόγω εργασία ασχολήθηκε με την ετεροαπασχόληση 

κατά την μεταμνημονιακή περίοδο στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα έγινε προσπάθεια να 
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ερευνηθούν οι απόψεις των αποφοίτων, αλλά και των φοιτητών των ελληνικών 

πανεπιστημίων σχετικά με την επαγγελματική τους κατάσταση.  

   Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας ήταν να διερευνήσει τις στάσεις και τις απόψεις των 

εργαζομένων και των εν δυνάμει απασχολούμενων σχετικά με την ευρύτερη πολιτική 

μετάβασης από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην αγορά εργασίας. Επιπλέον 

μελετήθηκε το φαινόμενο της ετεροαπασχόλησης, οι αιτίες που το προκαλούν και οι 

συνέπειες που το συνοδεύουν σε ατομικό επίπεδο, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό 

γίγνεσθαι.  

   Στόχοι της εργασίας ήταν να διερευνήσει τις απόψεις των ετεροαπασχολούμενων, αλλά και 

των εργαζομένων σε συναφή αντικείμενα με τις σπουδές τους, όσον αφορά τη σύνδεση της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Ειδικότερα, έγινε προσπάθεια να 

διευκρινιστεί αν οι γνώσεις και οι δεξιότητες που τους παρασχέθηκαν ανταποκρίνονταν στις 

απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιχειρήθηκε επίσης να μελετηθεί η ικανοποίηση των 

αρχέτυπων προσδοκιών των συμμετεχόντων αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών στο 

οποίο συμμετείχαν σε γενικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, μελετήθηκε η ικανοποίησή τους σχετικά 

με την εργασία τους κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας ως προς τον μισθό και την 

κοινωνική θέση που τους προσέφερε. Τέλος, ερευνήθηκαν οι απόψεις των συμμετεχόντων 

για το πώς μπορεί να συνδεθεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση με την αγορά εργασίας.  

Ειδικότερα, με βάση τον σκοπό και τους στόχους της παρούσας μελέτης τα ερευνητικά 

ερωτήματα διαμορφώθηκαν ως εξής : 

Ποια ήταν τα κριτήρια για την επιλογή του προγράμματος σπουδών; 

Οι παρεχόμενες γνώσεις των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανταποκρίνονταν στις 

απαιτήσεις της αγοράς εργασίας; 

Σε ποιο βαθμό έχουν ικανοποιηθεί οι αρχέτυπες προσδοκίες για το πρόγραμμα σπουδών, 

όσον αφορά τα γνωστικά, τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη; 

Ποιοι ήταν οι κύριοι λόγοι  και οι συνέπειες της ετεροαπασχόλησης; 

Ποιες λύσεις προτείνονται σχετικά με τη λειτουργία της τριτοβάθμιας εκπαίδευση ώστε να 

συνδέεται με την αγορά εργασίας; 
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   Για τη διερεύνηση των παραπάνω ερευνητικών ερωτημάτων διεξήχθησαν συγκεκριμένες 

ερωτήσεις που αφορούσαν κάθε μία από τις τέσσερις κατηγορίες συμμετεχόντων της 

έρευνας.  

Πιο συγκεκριμένα παρακάτω από κάθε ερώτημα αναφέρονται οι ερωτήσεις που βοήθησαν 

στη συλλογή δεδομένων: 

Ποια ήταν τα κριτήρια για την επιλογή του προγράμματος σπουδών; 

Ετεροαπασχολούμενοι: 

Ποιο ήταν το κριτήριο για την επιλογή των σπουδών σας; 

Ετεροαπασχολούμενοι φοιτητές: 

Ποιο ήταν το κριτήριο για την επιλογή των  προπτυχιακών σας σπουδών σας; 

Απασχολούμενοι σε συναφές αντικείμενο: 

Ποιο ήταν το κριτήριο για την επιλογή των σπουδών σας; 

Φοιτητές: 

Ποιο ήταν το κριτήριο για την επιλογή των σπουδών σας; 

Συμβουλευτήκατε κάποιον ώστε να επιλέξετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών; 

Οι παρεχόμενες γνώσεις των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανταποκρίνονταν 

στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας; 

Ετεροαπασχολούμενοι: 

Ποια είναι η εργασίας σας; 

Προσπαθήσατε να βρείτε δουλειά στο αντικείμενό σας; 

Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε μέχρι να βρείτε δουλειά; 

Θεωρείτε ότι το πρόγραμμα σπουδών που επιλέξατε σας παρείχε τις γνώσεις και τις δεξιότητες 

που απαιτεί η αγορά εργασίας; 

Ετεροαπασχολούμενοι φοιτητές: 
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Ποια είναι η εργασίας σας; 

Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε μέχρι να βρείτε δουλειά; 

Θεωρείτε ότι το πρόγραμμα σπουδών που επιλέξατε σας παρείχε τις γνώσεις και τις δεξιότητες 

που απαιτεί η αγορά εργασίας; 

Απασχολούμενοι σε συναφές αντικείμενο: 

Θεωρείτε ότι το πρόγραμμα σπουδών που επιλέξατε σας παρείχε τις γνώσεις και τις δεξιότητες 

που απαιτεί η θέση εργασίας σας; 

Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε μέχρι να εργαστείτε σε συναφές αντικείμενο με αυτό των 

σπουδών σας; 

Θα επιλέγατε κάποιου είδους μετεκπαίδευση; 

Φοιτητές: 

Ποιες δυσκολίες πιστεύετε ότι θα συναντήσετε όταν ως κάτοχος του πτυχίου σας θα ξεκινήσετε 

να αναζητάτε εργασία; 

Έχετε σκεφτεί την επαγγελματική σας αποκατάσταση; Θεωρείτε ότι θα είναι άμεση; 

Εάν δυσκολευτείτε έχετε σκεφτεί πιθανές διεξόδους που μπορεί να σας προσφέρει το πτυχίο 

σας; 

Σε ποιο βαθμό έχουν ικανοποιηθεί οι αρχέτυπες προσδοκίες για το πρόγραμμα σπουδών, 

όσον αφορά τα γνωστικά, τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη; 

Ετεροαπασχολούμενοι: 

Είστε ικανοποιημένος από την εργασία σας όσον αφορά το μισθό σας και την κοινωνική θέση 

που σας εξασφαλίζει; 

Εάν εξασκούσατε το επάγγελμα που έχετε σπουδάσει θα ήσασταν περισσότερο ικανοποιημένος; 

Έχετε μετανιώσει για τις σπουδές σας; 

Οι αρχέτυπες προσδοκίες σας σχετικά με το αντικείμενο των σπουδών σας έχουν ικανοποιηθεί;  

Ετεροαπασχολούμενοι φοιτητές: 
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Είστε ικανοποιημένος από την εργασία σας όσον αφορά τον μισθό σας και την κοινωνική θέση 

που σας εξασφαλίζει η δουλειά σας; 

Εάν εξασκούσατε το επάγγελμα που έχετε σπουδάσει θα ήσασταν περισσότερο ικανοποιημένος; 

Οι αρχέτυπες προσδοκίες σας σχετικά με το αντικείμενο των σπουδών σας έχουν ικανοποιηθεί; 

Για ποιο λόγο αποφασίσατε να συνεχίσετε τις σπουδές σας;  

Απασχολούμενοι σε συναφές αντικείμενο: 

Είστε ικανοποιημένος/η από το επάγγελμά σας όσον αφορά το μισθό και την κοινωνική θέση 

που σας εξασφαλίζει; 

Οι αρχέτυπες προσδοκίες σας σχετικά με το αντικείμενο των σπουδών σας έχουν ικανοποιηθεί; 

Φοιτητές: 

Οι αρχέτυπες προσδοκίες σας για τις σπουδές σας έχουν ικανοποιηθεί μέχρι αυτή τη στιγμή; 

Ποιοι ήταν οι κύριοι λόγοι  και οι συνέπειες της ετεροαπασχόλησης; 

Ετεροαπασχολούμενοι: 

Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο κύριος λόγος που δεν εξασκείτε το επάγγελμα το οποίο έχετε 

σπουδάσει; 

Θα κάνατε κάποιου είδους υποχωρήσεις ή συμβιβασμούς προκειμένου να εργαστείτε σε 

συναφές αντικείμενο με αυτό των σπουδών σας ; 

Ποιες είναι οι κύριες επιπτώσεις της ετεροαπασχόλησης για εσάς; 

Ετεροαπασχολούμενοι φοιτητές: 

Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο κύριος λόγος που δεν εξασκείτε το επάγγελμα το οποίο έχετε 

σπουδάσει; 

Ποιες είναι οι κύριες επιπτώσεις της ετεροαπασχόλησης για εσάς; 

Ποιες λύσεις προτείνονται σχετικά με τη λειτουργία της τριτοβάθμιας εκπαίδευση ώστε 

να συνδέεται με την αγορά εργασίας; 

Ετεροαπασχολούμενοι: 
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Ποιες λύσεις θα δίνατε ώστε να μπορεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση να  συνδέεται αμεσότερα με 

την αγορά εργασίας; 

Ετεροαπασχολούμενοι φοιτητές: 

Ποιες λύσεις θα δίνατε ώστε να μπορεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση να συνδέεται αμεσότερα με 

την αγορά εργασίας; 

Απασχολούμενοι σε συναφές αντικείμενο: 

Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ώστε να  προετοιμάζει 

καλύτερα τους αποφοίτους για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας; 

Φοιτητές: 

Ποιες προτάσεις θα κάνατε ώστε η τριτοβάθμια εκπαίδευση να συνδέεται αμεσότερα με την 

αγορά εργασίας; 

Ποιες αλλαγές θα προτείνατε στο περιεχόμενο σπουδών, ώστε να προετοιμάζει καλύτερα τους 

αποφοίτους για την αγορά εργασίας;  

3.2. Μεθοδολογική προσέγγιση  

   Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα, με θέμα τις απόψεις των 

εργαζόμενων, αλλά και των εν δυνάμει απασχολούμενων για την ετεροαπασχόληση και τη 

σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας ήταν η ποιοτική μέθοδος και 

πιο συγκεκριμένα η μέθοδος της συνέντευξης. Οι ποιοτικές μέθοδοι εφαρμόζονται στην 

έρευνα που έχει σχεδιαστεί για να δώσει εις βάθος περιγραφή ενός συγκεκριμένου 

προγράμματος, πρακτικής ή περιβάλλοντος (Mertens, 2005). Η επιλογή αυτής της 

μεθοδολογικής προσέγγισης προτιμήθηκε διότι διεκπεραιώνει καλύτερα τη μελέτη των 

απόψεων των υποκειμένων που συμμετέχουν στην έρευνα, καθώς απαιτείται μια 

νατουραλιστική διείσδυση στην προσωπικότητά τους.  

   Οι ποιοτικές έρευνες σε αντίθεση με τις ποσοτικές οι πληροφορίες που χρησιμοποιούν ή τα 

δεδομένα τους δεν μετατρέπονται σε αριθμούς. Σχολιάζονται ως λεκτικά σύνολα, μέσω μιας 

δημιουργικής διαδικασίας που απαιτεί χρόνο, κριτική σκέψη και μια αυξημένη διανοητική 

και συναισθηματική ενεργητικότητα (Αθανασίου, 2007). 
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    Η ποιοτική έρευνα εδράζεται στην ερμηνευτική φιλοσοφική παράδοση και έχει έναν 

ανακατασκευαστικό (reconstructive) χαρακτήρα. Ο ερευνητής αναγνωρίζει εκ των προτέρων 

ότι κάθε κοινωνικό φαινόμενο, που καλείται να εξετάσει, είναι προερμηνευμένο από τα 

δρώντα υποκείμενα που το βιώνουν και το παράγουν με την πράξη τους. Οφείλει ως εκ 

τούτου να διεισδύσει και να κατανοήσει τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι βιώνουν 

την κοινωνική τους κατάσταση, πώς δίνουν νόημα και οργανώνουν τη δράση τους, 

κατανοούν τον κοινωνικό κόσμο και τη θέση τους εντός αυτού (Τσιώλης, 2017).  Συνεπώς, 

για την διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, που στόχος της ήταν η εμβάθυνση στις απόψεις 

των υποκειμένων της έρευνας, συνίσταται  αυτή η ανακατασκευαστική διαδικασία. Με αυτόν 

τον τρόπο, οι ερμηνείες της ερευνήτριας για τα ζητήματα της ετεροαπασχόλησης ή της 

σύνδεσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας είναι δευτερογενείς 

τυποποιήσεις,  που προέρχονται από τις πρωτογενείς τυποποιήσεις των συμμετεχόντων στην 

έρευνα. Ολοκληρώνοντας, η μέθοδος αυτή καθίσταται ικανή και κατάλληλη στη διερεύνηση 

των ερευνητικών ερωτημάτων της παρούσας μελέτης.  

3.3. Στρατηγική δειγματοληψίας  

   Με τον όρο δείγμα της έρευνας εννοείται  ο τελικός αριθμός των ατόμων, που επιλέγονται 

με διάφορες τεχνικές, προκειμένου να λάβουν μέρος σε μία έρευνα. Για την επιλογή του 

δείγματος της έρευνας υιοθετήθηκαν οι αρχές της σκόπιμης δειγματοληψίας, σύμφωνα με 

την οποία ο ερευνητής επιλέγει εκ προθέσεως άτομα και τοποθεσίες για να μάθει ή να 

κατανοήσει το κεντρικό φαινόμενο (Creswell, 2011). Πιο συγκεκριμένα, ακολουθήθηκε η 

στρατηγική της μεγίστης διακύμανσης, εφόσον αρχικά προσδιορίστηκαν τα χαρακτηριστικά 

που πρέπει να έχουν τα υποκείμενα της έρευνας κι έπειτα αποφασίστηκαν οι χώροι που θα 

προερχόταν το δείγμα το οποίο θα έχει το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό σε διαφορετικές 

εκφάνσεις.  

   Ειδικότερα, καθώς το αντικείμενο της μελέτης της παρούσας εργασίας είναι οι απόψεις των 

αποφοίτων και των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

χωρίστηκαν σε τέσσερις κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα συμμετείχαν οι 

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι ετεροαπασχολούνταν, απόφοιτοι οι οποίοι 

εργάζονταν σε συναφές αντικείμενο με τις σπουδές τους, φοιτητές οι οποίοι επρόκειτο να 

εισέλθουν στην αγορά εργασίας, όπως επίσης και φοιτητές που ετεροαπασχολούνταν. Στην 

τελευταία κατηγορία συμμετείχαν απόφοιτοι που συνέχιζαν τις σπουδές τους σε 

μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο. Έτσι το δείγμα της έρευνας ανήλθε στα 40 άτομα, 10 
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δηλαδή από κάθε κατηγορία. Επιδιώχθηκε να ανήκουν σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, 

όπως επίσης και από διαφορετικά πανεπιστημιακά ιδρύματα. 

   Η επιλογή των συγκεκριμένων ερευνητικών υποκειμένων έγινε με κριτήριο να μπορούν να 

συγκριθούν οι απόψεις τους και να υπάρξει μια σφαιρική θεώρηση γύρω από την 

επαγγελματική κατάσταση και την ετεροαπασχόληση των ερωτηθέντων. Τέλος, το πλήθος 

κρίθηκε αρκετό, δεδομένου ότι πρόκειται για μια ποιοτική έρευνα και αποσκοπώντας στην 

αποφυγή δύσχρηστων πληροφοριών ή την επιμήκυνση του χρόνου ολοκλήρωσης της 

έρευνας λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας συγκέντρωσης και ανάλυσης των δεδομένων 

(Creswell, 2011).  

3.4. Ερευνητική διαδικασία  

3.4.1. Εργαλείο συλλογής δεδομένων 

   Το βασικό μεθοδολογικό εργαλείο της έρευνας ήταν οι ερωτήσεις της συνέντευξης, καθώς 

είναι μια μέθοδος συλλογής δεδομένων που διεξάγεται με τέτοιο τρόπο ώστε ο ερευνητής να 

μπορεί να εκμαιεύσει τις απόψεις του ερωτώμενου σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα. «Η 

συνέντευξη είναι ένας ευέλικτος και προσαρμοστικός τρόπος να μαθαίνουμε πράγματα, 

καθώς η συνομιλία πρόσωπο με πρόσωπο προσφέρει τη δυνατότητα τροποποίησης της 

διερευνητικής κατεύθυνσης, δίνοντας συνέχεια σε ενδιαφέρουσες αποκρίσεις, διερευνώντας 

υποκείμενα κίνητρα με έναν τρόπο που δεν είναι εφικτός με τη συμπλήρωση ενός 

ερωτηματολογίου» (Robson, 2007). 

   Πιο συγκεκριμένα θα έγινε χρήση ήμι-δομημένης συνέντευξης (semi-structured), έτσι ώστε 

να επιτευχθεί ένα είδος συζήτησης μεταξύ του ερωτώμενου και του ερευνητή. Κατά την 

διεξαγωγή των ερωτήσεων, θα μπορούν να υποβληθούν περισσότερες ή να παραλειφθούν 

κάποιες ή να αλλάξει η σειρά διάταξής τους. «Η ημι-δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει 

ερωτήσεις κλειστού τύπου, αλλά και ανοικτού τύπου, ερωτήσεις για πληρέστερη κατανόηση 

της απάντησης που δόθηκε. Οι ημι-δομημένες συνεντεύξεις χρησιμοποιούνται ευρέως σε 

ευέλικτα, ποιοτικά σχέδια» (Robson, 2007). Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 

ανοιχτού τύπου, ώστε οι συνεντευξιαζόμενοι να είναι σε θέση να απαντήσουν χωρίς να 

επηρεαστούν. 

   Πριν τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων, πραγματοποιήθηκαν δύο πιλοτικές συνεντεύξεις σε 

κάθε κατηγορία, οι οποίες δε χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες της έρευνας. Με αυτόν τον 
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τρόπο έγιναν διορθώσεις στη διατύπωση των ερωτήσεων για να είναι πιο κατανοητές, όπως 

επίσης αφαιρέθηκαν ορισμένες που δεν είχαν νόημα ύπαρξης. Τέλος, η διάρκεια κάθε 

συνέντευξης ήταν 20 λεπτά περίπου,  συμπεριλαμβανομένου του χρόνου της εισαγωγής, του 

κυρίως θέματος, της χαλάρωσης και του κλεισίματος της συνέντευξης. Προτιμήθηκε μικρή 

διάρκεια των συνεντεύξεων, για να αποφευχθεί η μείωση του αριθμού εκείνων που θα 

επιθυμούσαν να συμμετάσχουν, γεγονός το οποίο με τη σειρά του κατά τον Robson (2007) 

μπορεί να οδηγήσει σε μεροληψίες για το δείγμα που επιλέχθηκε. 

3.4.2.  Πρόσβαση στο πεδίο    

   Η προσέγγιση των συμμετεχόντων έγινε διά ζώσης, έπειτα από επίσκεψη στον χώρο του 

Πολυτεχνείου Κρήτης, του ΤΕΙ Κρήτης, καθώς και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόσο στο 

Ρέθυμνο όσο και στο Ηράκλειο. Επιπλέον, για την εύρεση των απασχολούμενων και των 

ετεροαπασχολούμενων, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από την ερευνήτρια σε επιχειρήσεις 

που οι εργαζόμενοι χρειάζονταν ή αντίστοιχα δε χρειάζονταν να έχουν κάποια εξειδίκευση. 

Με αυτόν τον τρόπο όποιοι είχαν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ρωτούνταν για το αν θα 

ήθελαν να συμμετάσχουν στην έρευνα κι έπειτα καθοριζόταν ο χρόνος και ο τόπος 

συνάντησης. Εν ολίγοις, οι συνεντεύξεις των φοιτητών, των ετεροαπασχολούμενων 

φοιτητών έγιναν στους χώρους των πανεπιστημίων, των ετεροαπασχολούμενων και των 

απασχολούμενων γίνονταν συνήθως στο χώρο της εργασίας τους μια συγκεκριμένη στιγμή, 

που είχε αποφασιστεί από τους ίδιους, ώστε να είναι σε θέση να μιλήσουν χωρίς να 

υπάρξουν διακοπές ή παρεμβολές. Τέλος, η διαδικασία των συνεντεύξεων ξεκίνησε τον 

Ιανουάριο του 2020 και τελείωσε τον Μάιο του 2020, γεγονός που επηρέασε στο να 

υπάρξουν σε χώρους όπως η βιβλιοθήκη των ιδρυμάτων, φοιτητές κι από άλλα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα.  

3.4.3 Δεοντολογία της έρευνας 

   Οι κοινωνικές έρευνες, κατά κανόνα, έχουν ως υποκείμενο μελέτης τον άνθρωπο και τη 

συμπεριφορά του. Επομένως, είναι ανάγκη να τηρούν ορισμένους κανόνες δεοντολογίας, 

γενικά αποδεκτούς (Αθανασίου, 2007). 

   Οι κανόνες, λοιπόν, που ακολουθήθηκαν για την διεξαγωγή της έρευνας αφορούσαν 

αρχικά τη συγκατάθεση των υποκειμένων της έρευνας και τη γνωστοποίηση, εκ των 

προτέρων, των πραγματικών σκοπών της έρευνας, χωρίς απόκρυψη ή παραποίηση της 

αλήθειας. Έπειτα, ο χώρος διεξαγωγής της συνέντευξης ήταν επιλογή των ερευνητικών 
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υποκειμένων, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η σωματική, πνευματική ή η ψυχική τους 

ακεραιότητα, μέσω της έκθεσής του σε φυσικό ή ψυχολογικό άγχος. Επίσης, το πιο 

σημαντικό, οι απόψεις των συμμετεχόντων γίνονταν σεβαστές από την ερευνήτρια, 

ανεξάρτητα αν ήταν σύμφωνη ή όχι με αυτές. Επιπλέον, γινόταν σαφές εξαρχής, πως οι 

απαντήσεις και τα στοιχεία των υποκειμένων δε θα κοινοποιούνταν σε τρίτους, καθώς εκτός 

από το δέοντα σεβασμό σε αυτούς θα υπήρξε και εχεμύθεια όσον αφορά τα προσωπικά τους 

στοιχεία. Τέλος, για όσους ενδιαφέρονταν προτάθηκε να γνωστοποιήσουν στην ερευνήτρια 

την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, ώστε να τους γνωστοποιηθούν τα τελικά αποτελέσματα.  

3.4.4. Έλεγχος ποιότητας 

   Κατά τον Maxwell (όπως αναφέρεται στο Robson, 2007). τα είδη κατανόησης της 

ποιοτικής έρευνας ενέχονται σε μια τυπολογία που περιλαμβάνει τρεις τύπους: την 

περιγραφή, την ερμηνεία και τη θεωρία. Για την αξιοπιστία της έρευνας, θα πρέπει να 

αποφευχθούν συγκεκριμένες απειλές για την εγκυρότητα κάθε τύπου. 

   Αρχικά, για την εγκυρότητα της περιγραφής διεξήχθησαν μαγνητοφωνήσεις και 

παράλληλα η ερευνήτρια κρατούσε σημειώσεις για να διασφαλιστεί η ακριβής αποτύπωση 

των απαντήσεων των συμμετεχόντων. Κατά αυτόν τον τρόπο αποφεύχθηκε η ανακρίβεια ή η 

ατέλεια των δεδομένων. Έπειτα, για την εγκυρότητα της ερμηνείας έγινε προσπάθεια να 

εξαχθούν συμπεράσματα μέσα από τα δεδομένα, χωρίς κάτι να θεωρείται αυταπόδεικτο ή να 

προσδίδεται εκ των προτέρων κάποιο πλαίσιο ή νόημα σε αυτό που συμβαίνει λόγω της 

εμπλοκής της ερευνήτριας στο περιβάλλον (Robson, 2007). 

   Ακόμη, για την εγκυρότητα της θεωρίας, χρησιμοποιήθηκε η στρατηγική του τριγωνισμού. 

Ο τριγωνισμός είναι μία μέθοδος εύρεσης της θέσης ενός δεδομένου, «καθορίζοντάς το» από 

δύο ή περισσότερες θέσεις , και κατ’ επέκταση σύμφωνα με τον Denzin (όπως αναφέρεται 

στο Robson, 2007).  είναι κάτι που μπορεί να γίνει από πολλαπλές και διαφορετικές πηγές. 

Συνεπώς, οι πληροφορίες προήλθαν από τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες συμμετεχόντων, 

ώστε να υπάρξει αξιοπιστία και εγκυρότητα στην έρευνα.   

3.4.5- Τεχνικές αξιολόγησης  

   Ως μεθοδολογικό εργαλείο, όπως προαναφέρθηκε παραπάνω, ήταν οι ερωτήσεις της ημι-

δομημένης συνέντευξης και τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέχθηκαν 

μέσω ενός σύντομου ερωτηματολογίου. Η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου είναι μια 

ερευνητική μέθοδος για την υποκειμενική ερμηνεία του περιεχομένου των στοιχείων των 
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κειμένων, που δημιουργούνται έπειτα από τις ερωτήσεις που συντάσσει ο κάθε μελετητής με 

σκοπό την διερεύνηση ενός θέματος.  

   Επομένως, η τεχνική ανάλυση των δεδομένων της παρούσας έρευνας ήταν η θεματική 

ανάλυση, καθώς με αυτήν την τεχνική επιτρέπεται η αποδελτίωση των απαντήσεων μιας 

συνέντευξης. Κατά τον Τσιώλη (2017), η θεματική ανάλυση βασίζεται στον εντοπισμό, την 

οργάνωση και την κατανόηση επαναλαμβανόμενων μοτίβων νοήματος μέσα σε ένα πλήθος 

δεδομένων, τα οποία απαντούν, σύμφωνα με τον ερευνητή, στα ερευνητικά ερωτήματα της 

εκάστοτε μελέτης. Συνεπώς, για την επιτυχή διαχείριση των δεδομένων ακολουθήθηκαν 

πέντε βήματα ανάλυσης που αναφέρονται παρακάτω. 

   Σε πρώτη φάση, οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν και στη συνέχεια 

απομαγνητοφωνήθηκαν από την ερευνήτρια έτσι ώστε να μπορεί να αποτυπωθεί με ακρίβεια 

ο προφορικός λόγος σε γραπτή μορφή. Με αυτόν τον τρόπο έγινε πιο εύκολη η αναζήτηση 

των σημείων που η ερευνήτρια θα ήθελε να αναλύσει, όπως επίσης και η αποσαφήνιση των 

ερωτήσεων. 

   Κατά τη δεύτερη φάση, αφού μελετήθηκαν προσεκτικά οι απαντήσεις των ερευνητικών 

υποκειμένων, εντοπίστηκαν τα σημεία τα οποία παρείχαν πληροφορίες για τα ερευνητικά 

ερωτήματα και συγκεντρώθηκαν ξεχωριστά ανά κατηγορία.  

   Στην Τρίτη φάση, έγινε ερμηνεία των ευρημάτων και δόθηκε ένας εννοιολογικός 

προσδιορισμός σε συγκεκριμένα αποσπάσματα, δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τους 

«κωδικούς», οι οποίοι σχετίζονται με τις απαντήσεις των ερευνητικών ερωτημάτων. Η 

διαδικασία αυτή, που ονομάζεται κωδικοποίηση, εκφράζει το νόημα που αποδίδει η 

ερευνήτρια στο συγκεκριμένο τμήμα δεδομένων και βοηθούν μετέπειτα στη διαδικασία 

ανάλυσης. Οι κωδικοί της παρούσας εργασίας είναι περιγραφικού τύπου, συνοψίζοντας και 

περιγράφοντας το δηλωτικό περιεχόμενο ενός πλήθους δεδομένων, αλλά και ερμηνευτικού 

τύπου, μέσω της ερμηνείας του ερευνητή σε λανθάνοντα νοήματα που υπέβοσκαν στις 

απαντήσεις των αποκρινόμενων. Ακόμη, σε συγκεκριμένα αποσπάσματα μπορεί να υπήρξαν 

περισσότεροι κωδικοί ή ορισμένοι κωδικοί να επαναλαμβάνονταν με διαφορετικό τρόπο. Ως 

εκ τούτου, οι συναφείς κωδικοί  συμπτύχθηκαν σε κατηγορίες, οι οποίες βοηθούν στη 

μετάβαση στην τέταρτη φάση ανάλυσης.  

   Στην τέταρτη φάση, έγινε η μετάβαση από τους κωδικούς σε ένα πιο γενικό επίπεδο, εκείνο 

των θεμάτων. Μέσα από την επεξεργασία, τη σύγκριση και τη συγχώνευση κωδικών, 
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επιχειρήθηκε η κατηγοριοποίηση των ευρημάτων σε πιο γενικές εννοιολογικές κατασκευές. 

Τα θέματα αντιστοιχούν σε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο νοήματος και περιλαμβάνουν 

στοιχεία που μπορεί να θεωρηθούν οι απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα. Η διαδικασία 

επιτεύχθηκε με τη συγκέντρωση των αποσπασμάτων που άνηκαν σε κάθε κωδικό και τη 

σύμπτυξη τους έπειτα με συναφείς κωδικούς, δημιουργώντας στη συνέχεια ένα θέμα, με 

συγκεκριμένη εννοιολογική σημασία.  

   Στην Πέμπτη φάση, έχει γίνει προσπάθεια να παρουσιαστούν τα ευρήματα της έρευνας με 

τη βοήθεια της τέταρτης φάσης και των θεμάτων, ενώ παράλληλα παραθέτονται 

αποσπάσματα από τα κείμενα των συνεντεύξεων για να τεκμηριωθούν τα ευρήματα της 

έρευνας.  

Κεφάλαιο 4  Αποτελέσματα  

Εισαγωγή 

   Το υλικό αυτό που συλλέχθηκε είναι δηλωτικό ορισμένων χαρακτηριστικών των 

δημιουργών του και συγκεντρώνεται ακριβώς για να μπορέσει ο ερευνητής να κατανοήσει 

και να ερμηνεύσει από το δημιούργημα τις γνώμες, τις στάσεις, τις αξίες και γενικά τη 

συμπεριφορά του δημιουργού. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού ο ερευνητής πρέπει να 

αναλύσει επιστημονικά το υλικό της έρευνας, να μην αρκεστεί στην πρώτη απλή εντύπωση 

του περιεχόμενου του υλικού, αλλά να το ταξινομήσει σε κατηγορίες, να το κωδικοποιήσει. 

Η διαδικασία ταξινόμησης ή κωδικοποίησης είναι γνωστή ως ανάλυση περιεχομένου και 

αποβλέπει στην υποκατάσταση της υποκειμενικής εκτίμησης με την αντικειμενική ανάλυση 

και ποιοτικοποίησης. Αντικείμενο ανάλυσης περιεχομένου μπορεί να αποτελέσει  και ο 

προφορικός λόγος, μετά από εγγραφή – ηχογράφησή του, όπως συμβαίνει στις συνεντεύξεις 

(Βάμβουκας, 2010). 

4.1. Δημογραφικά στοιχεία 

   Τα δημογραφικά στοιχεία που συλλέχθηκαν για την παρούσα εργασία αφορούσαν 

ορισμένα προσωπικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα το φύλο, την ηλικία και την 

οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων, τις σπουδές, προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές, 

αλλά και τις γνώσεις ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ).  

   Στην έρευνα συμμετείχαν 40 άτομα, εκ των οποίων 20 άνδρες και 20 γυναίκες. Ειδικότερα 

σε κάθε κατηγορία διέφεραν τα χαρακτηριστικά αναφορικά με το φύλο. Για παράδειγμα στην 
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κατηγορία των ετεροαπασχολούμενων συμμετείχαν 6 άντρες και 4 γυναίκες, όμοια 

αντιστοιχία με την κατηγορία των φοιτητών, ενώ στη κατηγορία των απασχολούμενων σε 

συναφές αντικείμενο πήραν μέρος 4 άντρες και 6 γυναίκες, έχοντας ίδια αντιστοιχία με την 

κατηγορία των ετεροαπασχολούμενων φοιτητών. 

   Η ηλικία των συμμετεχόντων κυμαινόταν από τα 19 έως τα 37, έχοντας ως μέσο όρο τα 28 

έτη. Πιο συγκεκριμένα ανά κατηγορία, ο μέσος όρος ηλικίας για τους 

ετεροαπασχολούμενους, τους απασχολούμενους σε συναφές αντικείμενο και τους 

ετεροαπασχολούμενους φοιτητές ήταν τα 30 έτη, ενώ για τους φοιτητές τα 21 έτη.  

   Η οικογενειακή κατάσταση των περισσότερων ήταν ίδια, καθώς οι 35 ήταν άγαμοι και 

μόλις 5 έγγαμοι. Η αντιστοιχία ανά ομάδα ήταν ως εξής: ετεροαπασχολούμενοι: 8 άγαμοι -2 

έγγαμοι, απασχολούμενοι σε συναφές αντικείμενο: 9 άγαμοι-1 έγγαμος, 

ετεροαπασχολούμενοι φοιτητές: 8 άγαμοι- 2 έγγαμοι και φοιτητές: 10 άγαμοι. 

   Όσον αφορά την εκπαίδευση των ερωτώμενων, 31 άτομα ήταν απόφοιτοι ή φοιτητές σε 

κάποιο ΑΕΙ ενώ μόλις 9 άτομα σε ΤΕΙ. Πιο αναλυτικά, αντιστοιχία ανά ομάδα ήταν ως εξής: 

ετεροαπασχολούμενοι: 7 ΑΕΙ- 3 ΤΕΙ, απασχολούμενοι σε συναφές αντικείμενο: 8 ΑΕΙ- 2 

ΤΕΙ, ετεροαπασχολούμενοι φοιτητές: 7 ΑΕΙ- 3 ΤΕΙ και φοιτητές: 9 ΑΕΙ- 1 ΤΕΙ. 

   Ακόμη, οι 17 από τους συμμετέχοντες είχαν κάνει ή έκαναν εκείνη τη χρονική στιγμή κι 

άλλες σπουδές και πιο συγκεκριμένα είχαν επιλέξει να παρακολουθήσουν κάποιο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Για παράδειγμα, 2 από τους ετεροαπασχολούμενους και 5 από 

τους απασχολούμενους ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες 

από την κατηγορία των ετεροαπασχολούμενων φοιτητών, που αποτελούνταν από 10 άτομα, 

παρακολουθούσαν κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Οι φοιτητές δεν είχαν επιλέξει κάποιου 

είδους μετεκπαίδευση.  

   Επιπρόσθετα, όλοι όσοι έλαβαν μέρος στην έρευνα είχαν γνώση ξένων γλωσσών. Για 

παράδειγμα, 27 ήξεραν μία ξένη γλώσσα, 10 ήξεραν δύο ξένες γλώσσες, ενώ 3 ήξεραν τρεις 

ξένες γλώσσες. Τα στοιχεία ανά ομάδα ήταν ως εξής: ετεροαπασχολούμενοι: μία ξένη 

γλώσσα: 8, δύο ξένες γλώσσες: 1, τρεις ξένες γλώσσες: 1, απασχολούμενοι σε συναφές 

αντικείμενο: μία ξένη γλώσσα: 8, δύο ξένες γλώσσες: 2, ετεροαπασχολούμενοι φοιτητές: μία 

ξένη γλώσσα: 6, δύο ξένες γλώσσες: 3, τρεις ξένες γλώσσες:1 και φοιτητές:  μία ξένη 

γλώσσα: 5, δύο ξένες γλώσσες: 4, τρεις ξένες γλώσσες: 1. 
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   Ολοκληρώνοντας, αναφορικά με τη γνώση Η/Υ, όλοι είχαν κάποια σχετική γνώση που 

διέφερε ως προς το επίπεδο. Ειδικότερα, 4 άτομα είχαν μέτρια γνώση, 25 άτομα αρκετά καλή 

γνώση και 11 άτομα πολύ καλή γνώση. Ειδικότερα, από τους ετεροαπασχολούμενους 1 είχε 

μέτρια γνώση, 8 αρκετά καλή γνώση και 1 πολύ καλή γνώση, από τους απασχολούμενους σε 

συναφές αντικείμενο 1 είχε μέτρια γνώση, 4 αρκετά καλή γνώση και 5 πολύ καλή γνώση, 

ενώ από τους ετεροαπασχολούμενους φοιτητές 5 είχαν αρκετά καλή γνώση και 5 πολύ καλή 

γνώση και, τέλος, από τους φοιτητές 2 είχαν μέτρια γνώση και 8 αρκετά καλή γνώση. 

4.2. Αιτίες και συνέπειες ετεροαπασχόλησης 

   Οι λόγοι της ετεροαπασχόλησης, έτσι όπως παρουσιάστηκαν από τους συμμετέχοντες, 

αφορούσαν κυρίως δύο κατηγορίες των ερωτώμενων της έρευνας, των εργαζόμενων σε 

διαφορετικό αντικείμενο από αυτό των σπουδών τους και των ετεροαπασχολούμενων 

φοιτητών. Επομένως, θα γίνει αναφορά στις απαντήσεις εκτενέστερα αυτών των ομάδων για 

την ανάδειξη των αποτελεσμάτων και μια αναφορά στις άλλες δύο. 

4.2.1. Αιτίες ετεροαπασχόλησης 

   Όπως φαίνεται από τις απαντήσεις που δόθηκαν, οι περισσότεροι από την ομάδα των 

ετεροαπασχολούμενων θεωρούν πως βασική αιτία για το ότι δεν εργάζονται σε συναφές 

αντικείμενο με αυτό των σπουδών τους είναι η οικονομική κρίση που επικρατεί στην Ελλάδα 

και τα συνακόλουθά της. Πιο συγκεκριμένα στην ερώτηση για το ποιος είναι ο κύριος 

παράγοντας της ετεροαπασχόλησης αναφέρεται πως: «η οικονομική κρίση στη χώρα μου, που 

δε γίνονται προσλήψεις σε κάποιον από τους τομείς που μπορώ να δουλέψω» (Σ.2), ενώ την 

ίδια άποψη έχουν οι μισοί συμμετέχοντες από την ίδια κατηγορία (Σ.4, Σ.6, Σ.8, Σ.9). 

Επιπλέον, η έλλειψη θέσεων εργασίας θεωρείται από τους ερωτούμενους ένας σημαντικός 

παράγοντας της ετεροαπασχόλησης (Σ.1, Σ.3, Σ.4, Σ.7). Ενδεικτικά επισημαίνεται ότι: «Για 

να βρω δουλειά στο αντικείμενό μου δυσκολεύτηκα αρκετά […]Δεν υπάρχουν οι κατάλληλες 

θέσεις ώστε να εργαστώ στο επάγγελμα των σπουδών που έχω κάνει, οπότε δεν απορροφήθηκα 

εύκολα σε αυτόν τον κλάδο» (Σ.3), «Οι δουλειές είχαν λιγοστέψει, θέσεις εργασίας δεν υπήρχαν 

ούτε σε Δήμους ούτε σε ιδιώτες και εν τέλει στράφηκα σε άλλη κατηγορία επαγγέλματος» (Σ.4), 

«Δε βρίσκεις εύκολα δουλειά στις μέρες μας […] οι θέσεις πολλές και τα συνεργεία (τόπος 

εργασίας) είναι λίγα» (Σ.1.), «ο ανταγωνισμός και μικρό το πεδίο εργασίας που είχαμε, με 

μεγάλη ανεργία κι αναγκάστηκα να εργαστώ στην οικογενειακή επιχείρηση» (Σ.7).  
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   Ωστόσο, σε αρκετές  περιπτώσεις οι συνθήκες εργασίας δεν είναι οι ιδανικές, με 

αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η κατάσταση της ετεροαπασχόλησης. Όπως δηλώνεται, οι 

χαμηλοί μισθοί (Σ.1, Σ.2, Σ.6, Σ.7), οι εργασία χωρίς ένσημα (Σ.2, Σ.8) και οι υπερβολικές 

απαιτήσεις των εργοδοτών (Σ.1., Σ.8)  είναι μερικά από αυτά που μπορεί να έρθει 

αντιμέτωπος κατά την εύρεση εργασίας και απωθούν τους υποψήφιους απασχολούμενους 

από το να εργαστούν στο αντικείμενό τους. 

   Ακόμη, τα ποσοστά της ετεροαπασχόλησης αμβλύνονται λόγω του κορεσμού σε πολλά 

επαγγέλματα, όπως περιγράφεται από τον Σ.6 «Θεωρώ ότι έχουν τελειώσει πάρα πολλοί τη 

σχολή αυτή και για τις θέσεις εργασίας αφενός στο δημόσιο, δε γίνονται προσλήψεις και στον 

ιδιωτικό οι προσλήψεις γίνονται με βάση την προϋπηρεσία, που εγώ δεν έχω αποκτήσει ακόμα 

γιατί δε μου έχει δοθεί η ευκαιρία», ενώ το ίδιο πιστεύει ο Σ.9. Από τις δηλώσεις του Σ.6 

διακρίνεται ένας ακόμη λόγος, η έλλειψη εμπειρίας, γεγονός που υποστηρίζει και ο Σ.10: «Δε 

μου έχει δοθεί η ευκαιρία, αλλά θα το επιδιώξω. Για να βρω δουλειά στο αντικείμενό μου δεν 

είναι εύκολο, γιατί δεν έχω εμπειρία. Ούτε το να αποκτήσεις εμπειρία (είναι εύκολο)». Τέλος, 

μόνο από έναν ερωτηθέντα αναφέρεται ότι οι λόγοι που δεν εξασκεί το επάγγελμα που έχει 

σπουδάσει είναι προσωπικοί (Σ.10: «Το ότι δεν έχω εξελίξει το αντικείμενο μου με κάποιο 

μεταπτυχιακό, ούτως ώστε να αποκτήσω εξειδίκευση). 

   Αντίστοιχες απαντήσεις μπορεί να θεωρηθεί ότι έδωσε η δεύτερη σχετική κατηγορία, αυτή 

των ετεροαπασχολούμενων φοιτητών. Αρχικά, ως κύρια αιτία της ετεροαπασχόλησης 

θεωρείται η έλλειψη θέσεων εργασίας, εφόσον αναφέρεται από παραπάνω από τους μισούς 

ερωτηθέντες (Σ.14, Σ.15, Σ.17, Σ.19, Σ.20). Η έλλειψη αυτή μπορεί να οφείλεται είτε στην 

οικονομική κρίση που επικρατεί στην Ελλάδα είτε στην μεγάλη προσφορά εργασίας στο ίδιο 

αντικείμενο. Ενδεικτικά, οι αποκρίσεις των συμμετεχόντων της έρευνας αναφέρουν ότι: 

«Θεωρώ ότι φταίει το κράτος, όσο υπερβολικό κι ας ακούγεται. Το κράτος και η οικονομική 

κρίση στη χώρα μας. Το πρώτο, γιατί ενώ ένα επάγγελμα φτάνει σε σημείο κορεσμού, οι 

εισακτέοι αυξάνονται, χωρίς να πρόκειται να δουλέψουν άμεσα, και το δεύτερο γιατί λόγω των 

δυσμενών οικονομικών της χώρας μας δε γίνονται προσλήψεις στα δημόσια σχολεία, ενώ 

υπάρχει μεγάλη ανάγκη» (Σ.12), «θεωρώ ότι είναι η αυξημένη πρόσφορα (εργασίας) που 

υπάρχει στις μέρες μας σε σχέση με παλιότερα αλλά και στην μηδαμινή προϋπηρεσία  την οποία 

έχω» (Σ.14), «Όταν αποφοίτησα ήταν έντονα τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης, 

γίνονταν πολλές απολύσεις και δεν υπήρχαν θέσεις εργασίας» (Σ.16), Αρχικά οι θέσεις 

εργασίας ήταν λιγότερες σε σχέση με την ζήτηση στην αγορά εργασίας έτσι έμεινα αρκετά 

χρόνια άνεργη ή εργάστηκα σε άλλους τομείς […] Νομίζω ότι οι θέσεις εργασίας είναι 
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λιγότερες από τις ανάγκες που υπάρχουν στο σύστημα υγείας και οι απόφοιτοι παραϊατρικών 

σχολών είμαστε πάρα πολλοί» (Σ.17). 

   Από τις παραπάνω δηλώσεις διακρίνεται ότι άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την 

ετεροαπασχόληση είναι η έλλειψη εμπειρίας (Σ.14) και ο μεγάλος ανταγωνισμός (Σ.14, 

Σ.17), σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, κάτι το  οποίο αναφέρεται και από τη 

Σ. 11: «Η τεράστια ανεργία στην Ελλάδα και ο μεγάλος ανταγωνισμός που υπάρχει για θέσεις 

δημοσίου τομέα καθιστούν σχεδόν ακατόρθωτο να εργαστώ στο αντικείμενο μου». 

   Ωστόσο, αρκετοί επιρρίπτουν ευθύνες για την ετεροαπασχόληση στο κράτος, όπως 

δηλώνεται παραπάνω από τις απαντήσεις των Σ.11 και Σ.12, ενώ όμοια άποψη έχουν και οι 

Σ.15 και Σ.16, καθώς όπως αναφέρουν: «Δεν έχει γίνει διαγωνισμός ΑΣΕΠ από το 2009 και ο 

τρόπος επιλογής των αναπληρωτών τα προηγούμενα χρόνια δεν ευνοούσε τους νέους 

πτυχιούχους (Σ.15), «Έπρεπε να απασχοληθώ ιδιωτικά ή να είμαι αυτοαπασχολούμενη καθώς 

δεν υπήρχε επιλογή να απασχοληθώ στη δημόσια εκπαίδευση από το 2009 και έξης» (Σ.16). Οι 

προαναφερθείσες απόψεις προκύπτουν από το ότι από αρκετούς το κράτος και οι δημόσιοι 

φορείς θεωρούνται οι κύριοι εργοδότες τους, με αποτέλεσμα να όταν δεν απορροφούνται από 

συγκεκριμένες θέσεις εργασίας να στρέφονται σε άλλα επαγγέλματα.  

   Συνοψίζοντας, οι κύριοι λόγοι της ετεροαπασχόλησης, όπως αναφέρονται κι από τις δύο 

ομάδες επιγραμματικά είναι η οικονομική κρίση και οι συνέπειες που τη συνοδεύουν, η 

έλλειψη θέσεων εργασίας και παράλληλα η αυξημένη προσφορά αυτής ή ο κορεσμός σε 

ορισμένα επαγγέλματα. Ακόμη, ο ανταγωνισμός,  η έλλειψη εμπειρίας ή οι κακές συνθήκες 

εργασίας οδηγούν αρκετούς σε διαφορετικά επαγγέλματα από κάτι συναφές με αυτό των 

σπουδών τους. Τέλος, οι προσωπικοί λόγοι αναφέρονται λιγότερο από τα άτομα που 

ετεροαπασχολούνται. 

   Παρ’ όλα αυτά, είναι σημαντικό να αναφερθούν σε αυτό το υποκεφάλαιο οι δυσκολίες που 

αντιμετώπισαν οι εργαζόμενοι σε συναφές αντικείμενο που συμμετείχαν στην έρευνα, καθώς 

πολλοί από αυτοί τα πρώτα έτη μετά την αποφοίτησή τους δεν εξασκούσαν το επάγγελμά 

τους, αντιμετωπίζοντας παρόμοιες δυσκολίες για την ανεύρεση εργασίας. Οι περισσότεροι 

από αυτούς, λοιπόν, δεν εργάστηκαν απευθείας στο αντικείμενο των σπουδών τους (Σ.1, Σ.2, 

Σ.3, Σ.4, Σ.6, Σ.7, Σ.8, Σ.9, Σ.10), με μέσο όρο τα 3 έτη αναμονής μετά την αποφοίτησή τους 

μέχρι να τα καταφέρουν, ενώ μόνο μία συμμετέχουσα της συγκεκριμένης κατηγορίας 

δήλωσε το αντίθετο, αναφέροντας  πως: «Με το που τελείωσα τις σπουδές μου έπιασα 

απευθείας δουλειά.» (Σ.5). Όσοι δεν εργάστηκαν απευθείας σε σχετικό επάγγελμα με αυτό 
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των σπουδών τους, τόνισαν τις δυσκολίες και την αναμονή που περιήλθαν. Ενδεικτικά 

ανέφεραν ότι: «Προκειμένου να εργαστώ στο αντικείμενό μου, χρειάστηκε να περιμένω 6 

χρόνια. Ενώ αρχικά υπήρξε απορρόφηση, με την ψήφιση κάποιων νόμων, ξαφνικά οι 

προσλήψεις περιορίστηκαν, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να ακολουθήσω προσωρινά κάποιο 

άλλο επάγγελμα.» (Σ.1), «Παρά την ανυπομονησία μου να δουλέψω αποκλειστικά ως 

νηπιαγωγός αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μου αυτό δυστυχώς δεν έγινε εφικτό 

άμεσα. Οι λόγοι είναι πολλοί. Ο σημαντικότερος λόγος είναι ότι η προσφορά εργασίας είναι 

αρκετά μεγαλύτερη από την ζήτηση για τον συγκεκριμένο κλάδο στον ιδιωτικό τομέα. 

Δυστυχώς, ο αριθμός των θέσεων εργασίας που προσφέρονται για τους νηπιαγωγούς σε 

ιδιωτικά σχολεία δεν είναι ικανοποιητικός με αποτέλεσμα για περίπου 2 χρόνια να κάνω 

άσχετη δουλειά σε σχέση με το αντικείμενο των σπουδών μου.» (Σ.3), «την εποχή που 

αποφοίτησα εγώ από τη σχολή υπήρχε μια κρίση στην Ελλάδα, τη χώρα μου. Οπότε για 5 

χρόνια τουλάχιστον δεν υπήρχε τίποτα πάνω στο αντικείμενο μου. Δεν υπήρχε ζήτηση. Οπότε 

και για 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση μου δεν ασχολούμουν με το αντικείμενο των σπουδών 

μου» (Σ.6). Οι αιτίες της ετεροαπασχόλησης της συγκεκριμένης κατηγορίας, όπως 

αναφέρονται, είναι η οικονομική κρίση, η έλλειψη θέσεων εργασίας, αλλά και η μεγάλη 

προσφορά εργασίας και παράλληλα η μειωμένη ζήτηση.  

   Σε αυτό το σημείο, είναι ενδιαφέρον να αναλυθούν οι απόψεις των εν δυνάμει 

απασχολούμενων, των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δηλαδή, οι οποίοι ρωτήθηκαν για 

την επαγγελματική αποκατάσταση και γενικότερα το επαγγελματικό τους μέλλον. Πιο 

συγκεκριμένα, οι περισσότεροι έχουν σκεφτεί την επαγγελματική τους αποκατάσταση (Σ.31, 

Σ.33, Σ.34, Σ.35, Σ.36, Σ.37, Σ.38, Σ.39, Σ.40), ενώ ένας μόνο συμμετέχων δεν έχει 

αποφασίσει με τι θα ασχοληθεί μόλις αποφοιτήσει (Σ.2). Ακόμη, μόνο 3 από τους 10 

θεωρούν ότι η διαδικασία εύρεσης επαγγέλματος θα είναι εύκολη και άμεση (Σ.31, Σ.35, 

Σ.36), ενώ οι υπόλοιποι θεωρούν πως η επαγγελματική τους αποκατάσταση θα είναι δύσκολη 

και χρονοβόρα (Σ.32, Σ.33, Σ.34, Σ.37, Σ.38, Σ.39, Σ.40,), εξηγώντας ορισμένοι από αυτούς 

και τους λόγους που το πιστεύουν. Ειδικότερα ενδεικτικά αναφέρουν: «Έχω κάνει μερικές 

σκέψεις, αλλά δεν είναι σίγουρο τι θα κάνω μετά […]Δεν ξέρω αν θα είναι άμεση όμως. 

Αναλόγως τι καιροί θα είναι, αν θα είναι εύκολα τα πράγματα» (Σ.33), «Την επαγγελματική 

μου κατάσταση εννοείται ότι την έχω σκεφτεί. Γι 'αυτήν εξάλλου πασχίζω, αν και δε θεωρώ ότι 

θα είναι κάτι εύκολο εξαιτίας των συγκυριών που επικρατούν στην οικονομία της χώρας μας» 

(Σ.34), «Έχω σκεφτεί την επαγγελματική μου αποκατάσταση, ναι! Θεωρώ, όμως, ότι θα είναι 

χρονοβόρα και με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια» (Σ.37), «Θεωρώ ότι δεν θα έχω άμεση 
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αποκατάσταση καθώς θα πρέπει να εξειδικεύσω τις γνώσεις μου με κάποιο μεταπτυχιακό τίτλο 

ώστε να βρω με ποιο κλάδο της ψυχολογίας θα ασχοληθώ. Πιστεύω η εύρεση εργασίας θα 

είναι δύσκολη διότι ακούω ότι ο κλάδος μας διέρχεται κρίση» (Σ.38). Τέλος, οι 8 στους  10 

έχουν σκεφτεί πιθανές επαγγελματικές διεξόδους εάν δυσκολευτούν να εργαστούν στον 

τομέα των σπουδών τους σε παρεμφερή επαγγέλματα (Σ.32, Σ.33, Σ.34, Σ.35, Σ.36, Σ.37, 

Σ.39, Σ,40), ενώ οι υπόλοιποί (Σ.31, Σ.38) αναφέρουν πως: «Δεν το έχω σκεφτεί ακόμα 

καθώς βρίσκομαι στην αρχή των σπουδών μου» (Σ.38). Ακόμη, οι δυσκολίες, που πιστεύουν 

ότι θα συναντήσουν, όταν ως κάτοχοι του πτυχίου τους αναζητήσουν εργασία ταυτίζονται με 

τις απόψεις των παραπάνω κατηγοριών- συμμετεχόντων στην έρευνα. Για παράδειγμα, 8 

στους 10 θεωρούν ότι η έλλειψη εμπειρίας θα σταθεί εμπόδιο στο να βρουν δουλειά (Σ.32, 

Σ.33, Σ.34, Σ.35, Σ.36, Σ.37, Σ.38, Σ.39, Σ.40), άλλοι θεωρούν πως η έλλειψη θέσεων 

εργασίας (Σ.35, Σ.36), σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς (Σ.31), καθώς και η έλλειψη δομών 

απασχόλησης (Σ.37) επηρεάζουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Τέλος, δυσκολία στην ανεύρεση 

εργασίας πιστεύουν πως προκαλούν οι εργασιακές σχέσεις (Σ.39) ή ύπαρξη καλύτερων 

πτυχίων (Σ.33). 

 4.2.2. Συνέπειες της ετεροαπασχόλησης  

   Οι συνέπειες της ετεροαπασχόλησης, έτσι όπως παρουσιάζονται από όλους τους 

ερωτώμενους αφορούν ψυχολογικές επιπτώσεις. Πιο συγκεκριμένα, το 90% των 

συμμετεχόντων στην ερώτηση με θέμα τις επιπτώσεις που τους έχει προκαλέσει η 

ετεροαπασχόληση απαντούν πως επηρεάζεται αρνητικά η ψυχολογία τους. Ειδικότερα, 

μερικές από τις απαντήσεις της ομάδας των ετεροαπασχολούμενων είναι οι εξής: «Κυρίως 

ψυχολογικές. Είναι άσχημο να μην εξασκείς το επάγγελμά σου» (Σ.2), «Θα έλεγα πως είναι 

κυρίως ψυχολογικές καθώς ο ετεροαπασχολούμενος επί της ουσίας «αναγκάζεται» να 

απασχολείται με ένα επάγγελμα που πολλές φορές ίσως δεν του αρέσει για να μπορεί να έχει τα 

προς το ζην» (Σ.5), «είναι λίγο στενάχωρο να έχεις σπουδάσει κάτι και να μην το εξασκείς» 

(Σ.7), «Ψυχολογικές και σωματικές, καθότι η δουλειά σε ένα τουριστικό κατάστημα είναι 

δύσκολη και επίπονη» (Σ.8), «Είναι κυρίως ψυχολογικές, γιατί σε αναγκάζει να ασχολείσαι με 

κάτι άλλο από αυτό που έχεις σπουδάσει για ξεκάθαρα οικονομικούς λόγους. Με την 

ετεροαπασχόληση μένεις πίσω και δεν υπάρχει πρόοδος, εξέλιξη στη ζωή.» (Σ.10). Από την 

απάντηση του όγδοου συμμετέχοντα δίνεται μια ακόμη αρνητική συνέπεια, η σωματική 

κόπωση, καθώς το επάγγελμα που έχει αναγκαστεί να ακολουθήσει είναι επίπονο και 

δύσκολο. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθούν οι απαντήσεις του πρώτου και τέταρτου 

συμμετέχοντα, οι οποίοι δηλώνουν πως: «Καμία επίπτωση δεν έχω. Θα μπορούσα να είχα 
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δουλέψει ακόμα νωρίτερα σε αυτό που κάνω τώρα, να ήταν οι αποδοχές μου πολύ νωρίτερα 

καλύτερες» (Σ.1) και  «Για εμένα δεν υπάρχουν.» (Σ.4). Οι συγκεκριμένοι ερωτώμενοι μετά 

τις δυσκολίες ανεύρεσης εργασίας, επέλεξαν να είναι αυτοαπασχολούμενοι, κάτι το οποίο 

τους ωφέλησε επαγγελματικά.  

   Παρόμοιες απαντήσεις έδωσαν και οι ετεροαπασχολούμενοι φοιτητές, σύμφωνα με τους 

οποίους οι επιπτώσεις της ετεροαπασχόλησης για εκείνους είναι επίσης ψυχολογικές. Για 

παράδειγμα, αναφέρουν ότι: «Ψυχολογικές κυρίως. Δεν εξασκώ αυτό που έχω σπουδάσει και 

με στενοχωρεί […]. Επίσης, είναι πολύ οδυνηρό το ότι δεν έχω κάτι σίγουρο! Η εργασιακή 

αβεβαιότητα είναι πολύ ψυχοφθόρα. Θεωρώ ότι θα ξεχάσω όλα όσα έμαθα κι είχα όρεξη να 

κάνω» (Σ.12), «Πιστεύω ότι η πιο κυρία επίπτωση είναι ότι φεύγω από το αντικείμενο μου και 

αυτό που με αγχώνει είναι ότι όταν κληθώ να δουλέψω σε ένα σχολείο  θα έχω ξεχάσει όσα 

έχω μάθει. Επιπλέον κάποιες φορές υπάρχει και η απογοήτευση που νιώθεις  για το μέλλον σου 

για το ποτέ θα κάνεις αυτό το οποίο έχεις σπουδάσει» (Σ.14), «Θεωρώ ότι θα είχα καλύτερες 

οικονομικές απολαβές και θα ήμουν πιο χαρούμενη με την εργασία μου» (Σ.15), «Κυρίως 

ψυχολογικές. Ότι πασχίζω, δηλαδή, χωρίς να έχω άμεσα αποτελέσματα.» (Σ.18), 

«Ψυχολογικές. Δεν αισθάνομαι δημιουργικός, ότι προσφέρω κάπου! Ίσως πολλές φορές με 

πιάνει το παράπονο που στην τωρινή μου εργασία οι γνώσεις μου είναι πολλές παραπάνω από 

αυτές που χρειάζεται» (Σ.19). 

   Αναντίρρητα, οι ψυχολογικές επιπτώσεις της ετεροαπασχόλησης είναι κάτι το οποίο 

ταλανίζει αρκετούς από την αναφερόμενη ομάδα των συμμετεχόντων της έρευνας (Σ.12, 

Σ.13, Σ.14, Σ.15, Σ.17, Σ.18, Σ.19, Σ.20), όμως, από τις απαντήσεις αναδεικνύονται κι 

άλλους είδους προβλήματα, όπως οι οικονομικές απολαβές (Σ.15),η απομάκρυνση από το 

επάγγελμα (Σ.12, Σ.14) και η εργασιακή αβεβαιότητα (Σ.12). Τέλος, μόνο ο δέκατος έκτος 

συμμετέχων στην έρευνα απάντησε ότι δεν έχει καμία επίπτωση λόγω του ότι δεν εργάζεται 

στο αντικείμενό του και ο εντέκατος συμμετέχων θεωρεί ως επίπτωση της 

ετεροαπασχόλησης την ανεργία και τον ανταγωνισμό.  

   Από την άλλη, ενδιαφέρουσες είναι οι απαντήσεις στην ερώτηση σχετικά με το ποιες 

υποχωρήσεις θα έκαναν οι ετεροαπασχολούμενοι προκειμένου να δουλέψουν στο 

αντικείμενό τους. Οι περισσότεροι και από τις δύο κατηγορίες συνεντευξιαζόμενων που 

αναλύονται σε αυτό το υποκεφάλαιο είναι διστακτικοί ή αρνητικοί. Ειδικότερα, οι 

ετεροαπασχολούμενοι εργαζόμενοι αποφάνθηκαν ότι θα έκαναν κάποιες υποχωρήσεις (Σ.5, 

Σ.10), χωρίς όμως αυτές να αφορούν το μισθό (Σ.8) ή την αλλαγή περιβάλλοντος (Σ.2), ενώ 
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ορισμένοι από αυτούς θα έκαναν μόνο κατά τα πρώτα έτη της αποφοίτησής τους (Σ.4, Σ.6, 

Σ.7, Σ.9). Ενδεικτικά αναφέρουν ότι: «Έκανα στις αρχές. Τώρα όμως σκέφτομαι και το μέλλον 

μου. Εάν αλλάξω, για παράδειγμα, τόπο κατοικίας θα έπρεπε να ήταν πολύ σημαντική η θέση 

εργασίας. Άλλες υποχωρήσεις εξαρτάται. Αν πρόκειται για λιγότερα χρήματα, μειωμένη 

ασφάλιση ή πολλές ώρες εργασίας, όχι» (Σ.2), «Εάν ήμουν πιο νέα, ναι. Είναι δύσκολο όμως 

όταν έχεις οικογένεια να εγκαταλείπεις τη μόνιμή σου κατοικία, για να πας σε άλλη πόλη ή στο 

εξωτερικό. Θα δούλευα με λιγότερα χρήματα στο αντικείμενό μου, αλλά δε θα ήθελα να 

εργάζομαι μακριά από το σπίτι μου» (Σ.6). Αντίθετα, κάποιοι άλλοι είναι τελείως αρνητικοί 

ωε προς κάποιο συμβιβασμό στην εργασία τους προκειμένου να εργαστούν στον τομέα τους 

(Σ.1, Σ.4, Σ.7). Για παράδειγμα δηλώνουν: «Τώρα πια όχι. Είμαι ικανοποιημένος με το 

επάγγελμά μου»(Σ.1), «Θα δούλευα και με λιγότερα χρήματα στον τομέα μου, αλλά δεν υπήρχε 

τίποτα. Όμως, αυτό εμένα μου βγήκε σε καλό, άρα τώρα πια όχι»(Σ.4), «Όχι, εκτός κι αν μου 

γινόταν κάποια πρόταση στα πρώτα χρόνια αποφοίτησής μου. Τώρα πλέον δε θέλω να 

ξαναρχίσω από το μηδέν και να ζω σε ένα αβέβαιο μέλλον» (Σ.7). 

   Αναφορικά με την κατηγορία των ετεροαπασχολούμενων φοιτητών, οι περισσότεροι 

αποκρίθηκαν ότι δε θα έκαναν υποχωρήσεις σχετικά με την εργασία τους ώστε να δουλέψουν 

σε συναφές αντικείμενο με αυτό των σπουδών τους (Σ.12, Σ.13, Σ.15, Σ.16, Σ.17, Σ,19, Σ.20) 

και ορισμένοι εξ αυτών έθεσαν κάποιο κριτήριο προκειμένου να μην ετεροαπασχολούνται. 

Για παράδειγμα δηλώνουν πως: «Όχι, είμαι ικανοποιημένος με το επάγγελμά μου. Μόνο εάν 

επρόκειτο για κάτι καλύτερο με ευκαιρίες ανέλιξης και  περισσότερα χρήματα.» (Σ.13), «Όχι, 

είμαι ικανοποιημένος με το επάγγελμά μου. Μόνο εάν επρόκειτο για κάτι καλύτερο με ευκαιρίες 

ανέλιξης και  περισσότερα χρήματα.» (Σ.17), «Έκανα στην αρχή. Τώρα πια έχω μεγαλώσει… 

Σε λίγο καιρό παντρεύομαι και δεν μπορώ να κάνω υποχωρήσεις ή συμβιβασμούς. Δε θα 

δούλευα, δηλαδή, με πολύ χαμηλό μισθό ή να άλλαζα τον τόπο κατοικίας μου. Στο τέλος δε θα 

έχω ούτε σταθερή δουλειά, αλλά ούτε σταθερό οικογενειακό περιβάλλον».  

   Τέλος, μόνο τρεις από τους συμμετέχοντες φάνηκαν θετικοί στο να συμβιβαστούν με 

ορισμένες καταστάσεις προκειμένου να εργαστούν στο αντικείμενο των σπουδών τους (Σ.11, 

Σ.14, Σ.15), λέγοντας χαρακτηριστικά πως: «Ναι, διότι δεν είμαι ικανοποιημένη με το 

επάγγελμά μου» (Σ.11), «Ναι, αρκετές. Θα δούλευα και με λιγότερα χρήματα, περισσότερες 

ώρες και γενικά οτιδήποτε για να αποκτούσα προϋπηρεσία» (Σ.14), «Ναι, θα έκανα! Εμ, 

νομίζω πως γι’ αυτό κάνω και το μεταπτυχιακό μου και αναγκάζομαι να δουλεύω όπου βρω. 

Για να υποστηρίξω την επιλογή μου και να αποκτήσω περισσότερα εφόδια ώστε να την 

υλοποιήσω» (Σ.18). 
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   Συμπερασματικά, οι επιπτώσεις της ετεροαπασχόλησης επηρεάζουν ψυχολογικά τους 

ερωτηθέντες και των δύο κατηγοριών που αναλύονται, δίνοντας διάφορες επεκτάσεις όπως 

την εργασιακή αβεβαιότητα ή την απομάκρυνση από το επάγγελμά τους, ενώ ορισμένοι όπως 

δηλώνουν επηρεάζονται και οικονομικά. Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική διαφοροποίηση 

από τους εργαζόμενους ετεροαπασχολούμενους συγκριτικά με τους ετεροαπασχολούμενους 

φοιτητές, καθώς ορισμένοι από τους πρώτους προτιμούν να ετεροαπασχολούνται και οι 

επιπτώσεις είναι ανεπαίσθητες ή θεωρούν ότι το να μην εξασκούν το επάγγελμά τους 

λειτούργησε ευεργετικά στη ζωή τους. Ακόμη, όσον αφορά τις υποχωρήσεις ή τους 

συμβιβασμούς που θα έκαναν και οι δύο κατηγορίες, ώστε να εργαστούν σε συναφές 

επάγγελμα με αυτό των σπουδών τους οι περισσότεροι ήταν διστακτικοί ή αρνητικοί. 

Μάλιστα, οι ετεροαπασχολούμενοι εργαζόμενοι δήλωσαν πως θα ήταν κάτι εφικτό μόνο 

κατά τα πρώτα έτη μετά την αποφοίτησή τους, ενώ τώρα θα έπρεπε να υπάρχουν οικονομικά 

κυριώς κίνητρα, άποψη που ενστερνίζονται και οι ετεροαπασχολούμενοι φοιτητές. Τέλος, 

μόνο τρεις ερωτηθέντες συνολικά από τους ερωτηθέντες των δύο κατηγοριών αποφάνθηκαν 

ότι θα έκαναν ανεπιφύλακτα υποχωρήσεις ή συμβιβασμούς, για να εργάζονται στον τομέα 

των σπουδών τους.  

4.3. Ικανοποίηση από τις σπουδές και την εργασία  

   Η ικανοποίηση από τις σπουδές έγκειται στο γεγονός οι φοιτητές ή οι απόφοιτοι να είναι 

ευχαριστημένοι από αυτές. Η ικανοποίηση έχει πολλές παραμέτρους, όμως στα πλαίσια της 

παρούσας έρευνας εξετάστηκε το κατά πόσο οι συμμετέχοντες έχουν ικανοποιήσει τις 

αρχέτυπες προσδοκίες τους γενικά με τις σπουδές τους και κατά πόσο είναι ευχαριστημένοι 

από τον μισθό και την κοινωνική θέση που τους εξασφαλίζει η εργασία τους. Τα 

συγκεκριμένα ζητήματα θα αναλυθούν παρακάτω ξεχωριστά για κάθε κατηγορία 

συμμετεχόντων.  

4.3.1. Ικανοποίηση από τις σπουδές  

Ετεροαπασχολούμενοι  

   Αρχικά, οι περισσότεροι συμμετέχοντες από την κατηγορία των ετεροαπασχολούμενων 

όσον αφορά το κριτήριο της επιλογής των σπουδών τους, απαντούν πως ήταν προσωπική 

επιλογή (Σ.1, Σ.3, Σ.5, Σ.7, Σ.8, Σ.9, Σ.10), ενώ αρκετοί είχαν αποφασίσει με βάση την 

επαγγελματική αποκατάσταση ( Σ.2, Σ.4, Σ.10), αναφέροντας πως: «επέλεξα να κάνω κάτι 

που μου αρέσει» (Σ.1), «Τότε ήταν η επαγγελματική αποκατάσταση. Δεδομένου των εποχών 



76 
 

προ κρίσης, σκεπτόμενος ότι αν αποκτήσω πτυχίο Δομικών Έργων θα έχω μια θέση σαν 

μηχανικός, καλές απολαβές και ένα σίγουρο μέλλον.» (Σ.4), «Το γενικότερο ενδιαφέρον μου 

για την Ιστορία και μετέπειτα η πόλη.» (Σ.5), «Μου άρεσε η δημιουργικότητα, καθώς και 

επαγγελματική αποκατάσταση αυτής της σχολής» (Σ.10). Από τις παραπάνω δηλώσεις 

συνεπάγεται πως ένα ακόμη κριτήριο για την επιλογή των σπουδών ήταν η πόλη (Σ.5), ενώ 

μία ακόμα συμμετέχουσα επηρεάστηκε από το οικογενειακό της περιβάλλον (Σ.6). 

   Ενδιαφέρουσες ωστόσο είναι οι απαντήσεις στην ερώτηση για το αν έχουν ικανοποιηθεί οι 

αρχέτυπες προσδοκίες σχετικά με το αντικείμενο των σπουδών των ετεροαπασχολούμενων. 

Οι απόψεις διίστανται, καθώς οι μισοί δηλώνουν θετικοί (Σ.2, Σ.3, Σ.6, Σ.9, Σ.10), ενώ οι 

άλλοι μισοί δηλώνουν αρνητικοί (Σ.1, Σ.4, Σ.5, Σ.7, Σ.8), χωρίς όμως να μετανιώνουν για τις 

σπουδές τους, αφού όπως εκφράζουν: «Όταν σπουδάζεις κάτι δε μετανιώνεις ποτέ. Σε κάποια 

φάση μπορεί όλα να πάνε στραβά στη ζωή μου, ξέρω κάποιο επάγγελμα που είναι υπέρ μου» 

(Σ.1), «Όχι, δεν έχω μετανιώσει γιατί έμαθα πολλά πράγματα που με βοηθούν στην τωρινή μου 

ζωή αλλά και στο τωρινό μου επάγγελμα.»(Σ.4), «Όχι, διότι εφαρμόζω πολλά από αυτά που 

έμαθα στην τωρινή μου δουλειά.» (Σ.7) .  

   Ακόμη, αξίζει να αναφερθούν οι απαντήσεις σχετικά με το αν το πρόγραμμα των σπουδών 

παρείχε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτεί η εργασία, καθώς διαφαίνεται κάποια 

μετριοπάθεια ως προς τις ήδη κατεκτημένες γνώσεις. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, εφτά 

από αυτούς (Σ.2, Σ.3, Σ.5, Σ.6, Σ.8,Σ.9, Σ.10) απαντούν πως είναι ικανοποιημένοι ως προς τις 

κεκτημένες δεξιότητες, εφόσον δηλώνουν πως: «κάναμε πολλά χρόνια πρακτική, είχαμε πολύ 

δομημένο πρόγραμμα. Ήτανε κι οι καθηγητές πολύ βοηθητικοί. Πήρα πολλές πληροφορίες και 

γνώσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών μου» (Σ.6), «Παρείχε πάρα πολλές γενικές γνώσεις. 

Θεωρώ ότι αυτό βοηθάει όταν θες να ασχοληθείς με κάτι γενικά.» (Σ.2). Παράλληλα, όμως, 

αρκετοί από αυτούς προβάλουν κάποιο δισταγμό, καθώς όπως λένε: «ο καθένας πρέπει να 

καταρτίζεται περαιτέρω από τις σπουδές που έχει κάνει» (Σ.3), «το συγκεκριμένο επάγγελμα 

χρειάζεται εξέλιξη μετά το πέρας των σπουδών όσον αφορά την απορρόφηση του από την 

αγορά εργασίας.»(Σ.5), «Ως επί το πλείστον μπορώ να απαντήσω, ναι. Όχι βέβαια στο 100%» 

(Σ.9). «Όχι, σε πλήρη βαθμό, αλλά γενικότερα, ναι. Έμαθα γενικά κάποια πράγματα τα οποία 

με βοηθούν» (Σ.8). Τέλος, υπάρχουν και τρεις συμμετέχοντες (Σ.1, Σ.4, Σ.7), οι οποίοι 

πιστεύουν ότι οι σπουδές τους δεν τους έχουν προετοιμάσει κατάλληλα για την αγορά 

εργασίας, έχοντας ως επιχειρήματα ότι: «τα διαβάζεις όλα γραπτώς ενώ κυρίως χρειάζεται 

πρακτική. Ενώ η πρακτική είναι πάρα πολύ κακή στα ΤΕΙ, γιατί στην ουσία δεν κάναμε 

πρακτική . Καμία σχέση η πρακτική με την πραγματικότητα» (Σ.1), «Για την τωρινή μου 
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εργασία δεν έχουν καμία σχέση οι σπουδές που έκανα, δε με ωφέλησαν κάπου.» (Σ.4), «Δε 

θεωρώ ότι κάποια σχολή μπορεί να στο παρέχει αυτό. Πιο πολύ είναι η πρακτική άσκηση που 

στο δίνει» (Σ.7). 

Εργαζόμενοι σε συναφές αντικείμενο   

   Οι απαντήσεις των ερωτώμενων έχουν αρκετές ομοιότητες με αυτές που έδωσαν οι 

συμμετέχοντες από την κατηγορία των ετεροαπασχολούμενων. Δηλαδή, όσον αφορά το 

κριτήριο της επιλογής των σπουδών τους, οι περισσότεροι απαντούν πως ήταν προσωπική 

επιλογή (Σ.21, Σ.23, Σ.25, Σ.28, Σ.29, Σ.30), ενώ αρκετοί είχαν αποφασίσει με βάση την 

επαγγελματική αποκατάσταση (Σ.22, Σ2.4, Σ.26, Σ.30) και μόνο ένας συνεντευξιαζόμενος 

επέλεξε τη σχολή του μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού (Σ.7). Εν συνεχεία, οι 

αρχέτυπες προσδοκίες των συμμετεχόντων της συγκεκριμένης κατηγορίας έχουν 

ικανοποιηθεί (Σ.22, Σ.23, Σ.25, Σ.28, Σ.29, Σ.30), δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι: «Στο 

ξεκίνημα της επαγγελματικής μου πορείας οι αρχικές μου προσδοκίες σχετικά με το αντικείμενο 

των σπουδών μου είχαν μερικώς ικανοποιηθεί. Πλέον στο δημόσιο σχολείο οι προσδοκίες μου 

έχουν ικανοποιηθεί.» (Σ. 23), «Ναι , έχουν ικανοποιηθεί. Πιστεύω ότι έχω πάρει παρά πολλά 

πράγματα και έχει αλλάξει τελείως ο τρόπος σκέψης μου» (Σ.28), «Οι προσδοκίες που είχα 

θέσει από το επάγγελμα που επέλεξα έχουν ικανοποιηθεί καθώς μου προσφέρει ενδιαφέρον και 

κάθε εμπειρία που βιώνω από αυτό είναι πρωτόγνωρη.» (Σ.30). Εντούτοις, υπάρχει και η 

αντίθετη άποψη, καθώς ορισμένοι είναι μέτρια ικανοποιημένοι από τις σπουδές τους (Σ. 24, 

Σ.26) και άλλοι όχι (Σ.21 , Σ. 27), εφόσον όπως αναφέρουν: «Οι προσδοκίες μου ως προς το 

αντικείμενο των σπουδών μου δεν έχουν ικανοποιηθεί πλήρως»(Σ.21), «άλλα σπουδάζεις κι 

άλλα αντιμετωπίζεις» (Σ.27).  

   Επιπρόσθετα, οι απόψεις σχετικά με το αν το πρόγραμμα των σπουδών παρείχε τις γνώσεις 

και τις δεξιότητες που απαιτεί η εργασία, τείνουν στο να είναι θετικές. Παραπάνω από τους 

μισούς συμμετέχοντες θεωρείται ότι οι σπουδές τους τούς ωφέλησαν στο να ανταπεξέλθουν 

στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας (Σ.22, Σ.23, Σ.25, Σ.27, Σ.28,Σ.29, Σ.30). Ενδεικτικά, οι 

απαντήσεις στην ερώτηση για τις δεξιότητες και τις γνώσεις που τους προσέφεραν οι 

σπουδές τους είναι οι εξής: «Πιστεύω ότι οι σπουδές μου σε συνδυασμό με την πρακτική μου 

άσκηση με βοήθησαν στο να μάθω αρκετά πράγματα.» (Σ.22), «θεωρώ ότι το πρόγραμμα των 

σπουδών μου ήταν πολύ σωστά δομημένο και με βοήθησε πάρα πολύ στη δουλειά που έχω 

επιλέξει» (Σ.25), «Οι γνώσεις μου θεωρώ είναι πολλές παραπάνω από αυτές που χρειάζεται η 

εργασία μου. Όμως, αισθάνομαι ασφάλεια γιατί ότι κι αν μου τύχει θα μπορώ να το γνωρίζω 
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καλύτερα» (Σ.27), «Στην Αμερική νομίζω το λένε over qualified, νομίζω παραπάνω από ότι 

χρειάζεται για έναν καθηγητή λυκείου» (Σ.29). Ενδιαφέρουσες είναι οι απόψεις των Σ.27 και 

Σ.29, καθώς αναφέρουν ότι οι γνώσεις τους είναι παραπάνω από αυτές που απαιτεί η εργασία 

τους, λέγοντας ότι το επίπεδο των σπουδών τους είναι ανώτερο από αυτό που καλούνται να 

κάνουν στον χώρο εργασίας τους.  Τέλος, στους υπόλοιπους της συγκεκριμένης ομάδας 

(Σ.21, Σ.24, Σ.26)  υπάρχει ένας αρνητισμός ως προς τις ήδη κατεκτημένες γνώσεις, διότι δε 

θεωρούν ότι τους βοηθάει σε αυτά που απαιτεί η θέση εργασίας τους και κατ’ επέκταση το 

επάγγελμά τους, εφόσον όπως λένε: «Πολλές φορές καλούμαστε να διαχειριστούμε και να 

αντιμετωπίσουμε καταστάσεις για τις οποίες δεν έχουμε λάβει γνώση κατά τη διάρκεια των 

σπουδών μας» (Σ.21), «Σε θεωρητική κατεύθυνση σίγουρα ναι. Στην πρακτική άσκηση όχι και 

τόσο πολύ» (Σ.24), «Δηλαδή, καμία σχέση η θεωρία με την πράξη, αυτό που συνάντησα εγώ» 

(Σ.26). Από αυτές τις απαντήσεις, διαφαίνεται ότι όσοι είναι αρνητικοί, θεωρούν ότι δεν 

υπάρχει σύνδεση των θεωρητικών γνώσεων που διδάσκονται με τα πρακτικά ζητήματα της 

εργασίας τους. 

Ετεροαπασχολούμενοι φοιτητές  

   Οι απόψεις των ετεροαπασχολούμενων φοιτητών δεν παρεκκλίνουν από αυτές των 

προηγούμενων δύο κατηγοριών. Για παράδειγμα, όσον αφορά το κριτήριο της επιλογής των 

σπουδών τους, οι περισσότεροι απαντούν πως ήταν δική τους επιλογή (Σ.13, Σ.14, Σ.15, 

Σ.16, Σ.17, Σ.18, Σ.19, Σ.20), ενώ αρκετοί αποφάσισαν με βάση τις προοπτικές που τους 

δίνονταν ως επαγγελματική αποκατάσταση (Σ.11, Σ.12, Σ.17, Σ.30), εκφράζοντας αγάπη 

προς αυτό που θα έκαναν στο μέλλον (Σ.14, Σ.16). Οι αρχέτυπες προσδοκίες της 

πλειοψηφίας των συμμετεχόντων της συγκεκριμένης κατηγορίας έχουν ικανοποιηθεί (Σ.11, 

Σ.12, Σ.14, Σ.15, Σ.18, Σ.19), δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι: «Ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό. 

Το πρόγραμμα σπουδών και οι καθηγητές μου θεωρώ με βοήθησαν να ολοκληρωθώ σαν 

προσωπικότητα» (Σ.12), «Πιστεύω ότι έχω πάρει παρά πολλά πράγματα και έχει αλλάξει 

τελείως ο τρόπος σκέψης μου» (Σ.14), «Ναι, σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Το περιεχόμενο των 

σπουδών, οι καθηγητές και γενικότερα η δομή και η λειτουργία της σχολής μου με κάλυψαν 

γνωστικά, κοινωνικά και απέκτησα αρκετά.» (Σ. 15), «Ναι, αλλά θα ήθελα με κάποιον τρόπο 

να μη σταματήσει η επιμόρφωση μου.» (Σ.19). Από την τελευταία απάντηση φαίνεται πως 

υπάρχει ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση, γεγονός που σχετίζεται από τα χαρακτηριστικά της 

ομάδας, η οποία παρακολουθεί κάποια μετεκπαίδευση. Ακόμη, σχετικά με την ικανοποίηση 

των αρχέτυπων προσδοκιών τους, μία εξ αυτών δηλώνει πως: «Σε σχέση με το αντικείμενο 

του πρώτου μου πτυχίου όχι (δεν έχουν ικανοποιηθεί), σχετικά με το δεύτερο ναι.» (Σ.16), ενώ 
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άλλοι δύο δηλώνουν αρνητικοί (Σ.17, Σ.20) και επισημαίνεται ότι ευθύνεται η μη πρακτική 

εφαρμογή των γνώσεων και των δεξιοτήτων των προπτυχιακών τους σπουδών (Σ.20).  

   Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι συμμετέχοντες της εν λόγω κατηγορίας δεν εξασκούν το 

επάγγελμά τους, όλοι εκτός από έναν ερωτώμενο (Σ.20) θεωρούν ότι οι γνώσεις και οι 

δεξιότητες του προγράμματος σπουδών τους ήταν αυτές που απαιτεί η αγορά εργασίας. 

Παραδείγματος χάριν, αναφέρουν τα εξής: «Το πρόγραμμα σπουδών μου, θεωρώ μου παρείχε 

όλα αυτά που έπρεπε ώστε να είμαι σε μια διοικητική θέση ενός δημοσίου φορέα.» (Σ.11), 

«Εκτός από το επάγγελμά μου έχω μάθει πολλά περισσότερα που με βοηθούν μέχρι και στην 

τωρινή μου δουλειά. Σίγουρα οι γνώσεις μου για αυτήν τη δουλειά είναι πολύ περισσότερες, 

αλλά στις συνθήκες που ζούμε δεν αλλάζει εύκολα.» (Σ.12), «Ναι, άσχετα που δεν τις 

εφαρμόζω ακόμα σε κάποια δουλειά» (Σ.15), «Σίγουρα εάν το εξασκούσα θα χρειαζόμουν 

συνεχής επιμόρφωση» (Σ.17), «Θεωρώ ότι οι προπτυχιακές μου σπουδές μου παρείχαν 

γνώσεις. Δηλαδή, ναι μεν γενικές γνώσεις, αλλά σε βοηθούν στη μετέπειτα ζωή» (Σ.18). Εν 

κατακλείδι, οι κατακτημένες γνώσεις ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, 

αλλά χρειάζεται συνεχής επιμόρφωση (Σ.16, Σ.17, Σ.19) και προσωπική προσπάθεια (Σ.16), 

ενώ παρόλο που δεν εξασκούν επάγγελμα συναφές με αυτό των σπουδών τους, αρκετές 

προγενέστερες γνώσεις από τις σπουδές τους εφαρμόζονται στην τωρινή τους δουλειά 

(Σ.12). Τέλος, αξίζει να τονιστεί η άποψη πως οι γνώσεις των εργαζόμενων είναι πολύ 

περισσότερες από αυτές που χρειάζεται η τωρινή τους εργασία (Σ.12). 

   Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης ομάδας είναι ότι αποτελείται από 

ετεροαπασχολούμενους που συνεχίζουν τις σπουδές τους, επομένως παρουσιάζεται 

ενδιαφέρον στον λόγο για τον οποίο το επιχειρούν. Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων 

όλοι συνεχίζουν τις σπουδές τους για να αυξήσουν τις πιθανότητες για μια καλύτερη 

επαγγελματική αποκατάσταση, ωστόσο εκτός από αυτό αναφύονται κι άλλοι σημαντικοί 

λόγοι. Για παράδειγμα, η απόκτηση περαιτέρω γνώσεων είναι ένας από αυτούς όπως 

αναφέρεται από τη Σ.11 και τη Σ.15, η επαφή με το αντικείμενο κατά τη Σ.12, η είσοδος 

στον ακαδημαϊκό χώρο σύμφωνα με τον Σ.18, αλλά και λόγω προσωπικού ενδιαφέροντος 

κατά τη Σ.20. Συνοψίζοντας, οι περισσότεροι θεωρούν πως με την παρακολούθηση κάποιου 

μεταπτυχιακού θα είναι σε θέση να ανελιχθούν επαγγελματικά και να διεκδικήσουν κάποια 

καλύτερη θέση εργασίας.  

Φοιτητές  
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   Οι περισσότεροι συμμετέχοντες από την κατηγορία των φοιτητών αναφορικά με το 

κριτήριο της επιλογής των σπουδών τους, δίνουν διάφορες εκδοχές. Ορισμένοι απαντούν πως 

ήταν η επικρατούσα επιθυμία τους (Σ.31, Σ.33, Σ.34, Σ.35, Σ.36, Σ.37, Σ.38, Σ.39, Σ.40), 

έχοντας όμως επηρεαστεί είτε κάποιο φίλο ή γνωστό (Σ.31, Σ.34, Σ.36, Σ.39) είτε από το 

οικογενειακό τους περιβάλλον (Σ.33, Σ.35, Σ.38, Σ.40) είτε από την ιστοσελίδα της σχολής 

(Σ.32). Σε αντίθεση με το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, οι 

περισσότεροι ερωτώμενοι είναι σε θέση να εκφράσουν ή και να κρίνουν εάν οι αρχέτυπες 

προσδοκίες τους σχετικά με τις σπουδές τους έχουν ικανοποιηθεί. Όλοι, λοιπόν, 

εξαιρουμένων δύο αναφέρουν πως είναι ικανοποιημένοι μέχρι στιγμής από τις σπουδές τους, 

Πιο συγκεκριμένα, όσοι έχουν θετική άποψη έως τώρα για τις σπουδές τους (Σ.31, Σ.32, 

Σ.33, Σ.35, Σ.36, Σ.37, Σ.38, Σ.39) έχουν αποκομίσει καλές εμπειρίες και σε σχετική 

ερώτηση με την ικανοποίηση των προσδοκιών τους απαντούν πως: «Η δομή και γενικότερα 

το πρόγραμμα σπουδών της σχολής μου είναι αρκετά ενδιαφέρον» (Σ.31), «Μέχρι αυτή τη 

στιγμή είμαι ικανοποιημένος και από τη σχολή και από τα μαθήματα.» (Σ.32), «Μπορώ να πω 

αρκετά και ίσως λίγο παραπάνω από αυτό που περίμενα.»(Σ.39). Ακόμη, όσοι δε δηλώνουν 

ότι είναι ικανοποιημένοι από τις σπουδές τους είναι λόγω του ότι είναι νωρίς για να έχουν 

μια ολοκληρωμένη άποψη (Σ.34, Σ.40). Τέλος, όσον αφορά τις γνώσεις και τις δεξιότητες 

που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όλοι θεωρούν ότι θα τους βοηθήσουν 

στην εξεύρεση εργασίας και ότι είναι στα πλαίσια των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας. Σε 

σχετική ερώτηση, λοιπόν, οι ερωτώμενοι αναφέρουν μεταξύ άλλων πως: «Είμαι σίγουρη ότι 

και εκείνες με την σειρά τους θα συμβάλλουν, γιατί θα μου έχουν ήδη προσφέρει ανάπτυξη των 

προσωπικών μου ικανοτήτων» (Σ.34), «Ναι, φυσικά. Έχω αναπτύξει διάφορες δεξιότητες οι 

οποίες θα με καταστήσουν έτοιμο και για άλλες εργασίες» (Σ.35), «Ναι, γιατί εκτός από το 

γνωστικό κομμάτι έχω εξελίξει και τον χαρακτήρα μου. Έχω κάνει νέες γνωριμίες που ίσως με 

βοηθήσουν, έχω μάθει να συνεργάζομαι, να διεκπεραιώνω πολλές δύσκολες καταστάσεις και το 

πιο σημαντικό έχω μάθει να δουλεύω με στόχους.» (Σ.36), «Πιστεύω ότι οι σπουδές μου 

προσφέρουν πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες ώστε να εργαστώ σε οποιοδήποτε κλάδο μέχρι να 

ασχοληθώ επαγγελματικά με την επιστήμη μου.» (Σ.38), «Θεωρώ πως ναι, διότι εξελίχθηκαν 

μέσω των μαθημάτων και οι γνώσεις μου στα ηλεκτρονικά μέσα, η ικανότητα μου να 

οργανώνομαι και κυρίως η συνεργασία και η συνεννόηση με ένα εργασιακό περιβάλλον» 

(Σ.39). Συνοψίζοντας, οι ικανότητες των ερωτηθέντων φοιτητών σε προσωπικό επίπεδο 

έχουν καλλιεργηθεί, ενώ θεωρούν ότι έχουν αποκτήσει κι άλλου είδους ικανότητες και 

γνώσεις που θα τους φανούν χρήσιμες στην επαγγελματική τους πορεία.  
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4.3.2. Ικανοποίηση από την εργασία 

   Η ικανοποίηση από την εργασία είναι μεγίστης σημασίας και στις τέσσερις κατηγορίες των 

συμμετεχόντων της παρούσας έρευνας, ενώ παράλληλα είναι αρκετά ενδιαφέρουσα η 

σύγκριση μεταξύ τους. Όμως, γίνεται κατανοητό, ότι λόγω του ότι οι συμμετέχοντες που 

ανήκουν στην κατηγορία των φοιτητών δεν εργάζονται και δε γίνεται αναφορά στο κατά 

πόσο είναι ικανοποιημένοι από την εργασία τους. Επιπλέον, η ικανοποίηση δε θα αναλυθεί 

με την ευρεία σημασία της, θα οριοθετηθεί και εξεταστεί κατά πόσο οι ερωτώμενοι είναι 

ικανοποιημένοι από το μισθό και την κοινωνική θέση που τους προσφέρει η εργασία τους.  

Ετεροαπασχολούμενοι 

   Αρχικά, οι ετεροαπασχολούμενοι παρά το γεγονός ότι δεν εξασκούν το επάγγελμά τους, 

στην πλειοψηφία τους δηλώνουν ικανοποιημένοι από το μισθό τους (Σ.1, Σ.2, Σ.3, Σ.4, Σ.5, 

Σ.6, Σ.7, Σ.9), λέγοντας πως: «Για την τωρινή εργασία, ναι, είμαι περισσότερο από ότι να 

ήμουν μηχανικός […] δεν άξιζε να στραφώ στο επάγγελμα που έχω σπουδάσει.» (Σ.1). 

Υπάρχει όμως και η αντίθετη άποψη από δύο ερωτώμενους, κατά την οποία «ο μισθός δεν 

είναι ικανοποιητικός»(Σ.8), καθώς «δε μου αποδίδει αυτά που πιστεύω θα έπρεπε. (Σ.10). Σε 

γενικές γραμμές, υπάρχει η ίδια στάση και για την κοινωνική θέση, καθώς οι περισσότεροι δε 

θεωρούν ότι επηρεάζονται, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Σ.2: «Σχετικά με τη κοινωνική 

θέση, δεν ξέρω. Δεν αισθάνομαι ότι κάποια δουλειά είναι ανώτερη από την άλλη, όμως 

σίγουρα το «εγώ» μου δεν ικανοποιείται με την τωρινή μου δουλειά!». Ωστόσο, εκφράζονται 

και διαφορετικές γνώμες, όπως ότι: «δεν είμαι ικανοποιημένη από την κοινωνική θέση που 

μου εξασφαλίζει μιας και είναι ένα επάγγελμα που δεν θεωρώ ότι αντιπροσωπεύει την 

προσωπικότητα μου.»(Σ.5), «Όχι σε τίποτα από τα δύο. Ούτε ο μισθός είναι ικανοποιητικός, 

αλλά ούτε εξασκώ αυτό το οποίο σπούδαζα τόσο χρόνια.» (Σ.8). Τέλος, σε ερώτηση για το αν 

θα ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι εάν εξασκούσαν το επάγγελμα το οποίο είχαν 

σπουδάσει οι απόψεις διίστανται. Για παράδειγμα, αρκετοί θεωρούν πως θα ήταν 

περισσότερο ικανοποιημένοι (Σ.2, Σ.3, Σ.5, Σ.6, Σ.9, Σ.10), καθώς θα είχαν περισσότερες 

ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και ανέλιξης (Σ.2, Σ.9, Σ.10) και η σωματική κόπωση θα 

ήταν λιγότερη (Σ.6). Άλλοι, πιστεύουν πως δεν μπορούν να το γνωρίζουν (Σ.4, Σ.8), ενώ 

κάποιοι δηλώνουν αρνητικοί (Σ.1, Σ.7), καθώς τα σημερινά δεδομένα της οικονομίας δεν 

τους εξασφαλίζουν όσα τους εξασφαλίζει στην παρούσα χρονική περίοδο η εργασία τους, 

στην οποία και οι δύο είναι ιδιοκτήτες.  

Εργαζόμενοι σε συναφές αντικείμενο 
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   Οι εργαζόμενοι σε συναφές αντικείμενο αναφορικά με τον μισθό από την εργασία τους 

εκφράζουν πως είναι ευχαριστημένοι (Σ.22, Σ.23, Σ.24, Σ.26, Σ.27, Σ.29), έχοντας όμως και 

τις απόψεις που αντιτίθενται, εφόσον κάποιοι παρόλο που ασκούν το επάγγελμά τους 

θεωρούν ότι δεν αμείβονται όπως θα έπρεπε (Σ.21, Σ.24, Σ.28, Σ.30). Παράλληλα, 

επικρατούν και οι ίδιες γνώμες για την ικανοποίηση σχετικά με την κοινωνική θέση που τους 

εξασφαλίζει η εργασία τους, εφόσον η πλειονότητα είναι ευχαριστημένη (Σ.22, Σ.23, Σ.24, 

Σ.26, Σ.27, Σ.28) και μόνο ένας μικρός αριθμός των συνεντευξιαζόμενων δηλώνει το 

αντίθετο (Σ.21, Σ.29, Σ.30), καθώς όπως αναφέρουν το επάγγελμά τους έχει χάσει την αξία 

που είχε στο παρελθόν και τείνει προς την πλήρη απαξίωση.  

Ετεροαπασχολούμενοι φοιτητές 

Οι απόψεις των ετεροαπασχολούμενων φοιτητών δεν παρεκκλίνουν από αυτές των 

ετεροαπασχολούμενων. Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότεροι της συγκεκριμένης κατηγορίας 

δηλώνουν ικανοποιημένοι από τον μισθό τους (Σ.11, Σ.12, Σ.14, Σ.15, Σ.16, Σ.19), 

μολαταύτα αρκετοί από αυτούς εκφράζουν το αντίθετο ως προς την κοινωνική θέση που τους 

εξασφαλίζει η εργασία τους (Σ.12, Σ.15, Σ.19), συμπληρώνοντας τους υπόλοιπους 

ερωτηθέντες που δεν είναι ικανοποιημένοι με τίποτα από τα δύο (Σ.13, Σ.17, Σ.18, Σ.20). 

Ωστόσο, όλοι οι ερωτώμενοι θα ένιωθαν περισσότερη ικανοποίηση τόσο από τον μισθό όσο 

και από την κοινωνική τους θέση εάν εξασκούσαν το επάγγελμά τους. Αναφέρουν, δηλαδή, 

πως θα ένιωθαν πιο παραγωγικοί εάν απασχολούνταν στο επάγγελμά τους (Σ.11, Σ.13) και 

συνάμα πιο δημιουργικοί και χρήσιμοι (Σ.18), αφού οι κόποι τόσων χρόνων θα 

ανταμείβονταν (Σ.17) και θα είχαν περιθώρια εξέλιξης (Σ.20). Εξαίρεση αποτελεί μία 

συμμετέχουσα που δε θεωρεί ότι εάν εξασκούσε το επάγγελμά της θα ήταν περισσότερο 

ευχαριστημένη, λόγω του ασταθούς επαγγελματικού χώρου  στην Ελλάδα (Σ.16).  

4.4. Σύνδεση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας 

   Η σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις μέρες μας εξαρτάται 

σε μεγάλο βαθμό από τη γενικότερη οικονομική, πολιτική και κοινωνική κατάσταση της 

χώρας μας. Ακόμη, σπουδαίο ρόλο έχει η λειτουργία των ίδιων των πανεπιστημίων αλλά και 

οι ίδιοι οι απόφοιτοι. Στην παρούσα μελέτη μελετώνται οι λύσεις που προτείνονται από τους 

συμμετέχοντες αυτής για τη σύζευξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. 

Οι λύσεις που παρουσιάζονται επικεντρώνονται στο περιεχόμενο των σπουδών, στις 

δεξιότητες που πρέπει να παρέχονται και γενικά στις προοπτικές που μπορεί να εξασφαλίσει 
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η φοίτηση σε κάποιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι απόψεις των συμμετεχόντων θα 

αναλυθούν παρακάτω σε ξεχωριστές κατηγορίες με βάση την ιδιότητά τους. 

Ετεροαπασχολούμενοι εργαζόμενοι  

   Οι ετεροαπασχολούμενοι, ακολουθώντας διαφορετικό επάγγελμα από αυτό των σπουδών 

τους έχουν τεκμηριωμένες απόψεις για το πώς μπορεί να διορθωθεί η αναντιστοιχία της 

εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πλειοψηφία αναφέρει πως αυτό που πρέπει να 

ενταχθεί ή να ενισχυθεί είναι η πρακτική άσκηση (Σ.1, Σ.2, Σ.4, Σ.5, Σ.6, Σ.7, Σ.9), εφόσον η 

σπουδαιότητά της έγκειται στο ότι είναι ο πιο σημαντικός και άμεσος τρόπος να γνωρίσει 

κάποιος το επάγγελμά του. Ειδικότερα, οι συνεντευξιαζόμενοι αναφέρουν: «Καθαρά το 

πρακτικό κομμάτι να εξασκείται πολύ περισσότερο από ότι το θεωρητικό-το πρακτικό σε 

πραγματικές συνθήκες» (Σ.1), «Πρακτική άσκηση, ώστε μέσω αυτής να γνωρίζουμε το 

επάγγελμά μας, τα δικαιώματά μας και γενικότερα τις δυνατότητές μας.» (Σ.2), «Χρειάζεται 

περισσότερη πρακτική θεωρώ.  Πρακτική να μπορέσω να γνωρίσω το επάγγελμα, να δω τι 

μπορώ να κάνω αργότερα.» (Σ.6), «Πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν πολλές πρακτικές 

εφαρμογές»(Σ.7). Είναι προφανές, πως μέσα από τις απαντήσεις διαφαίνεται ότι αρκετοί 

αισθάνονται ότι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους δε γνωρίζουν το επάγγελμά τους, τα 

δικαιώματά τους ή τις προοπτικές που μπορεί να τους δώσει το πτυχίο τους.  

   Ακόμη, ως λύση αναφέρεται η ύπαρξη ενός συστήματος στο οποίο όλοι οι απόφοιτοι να 

απορροφούνται από την αγορά εργασίας (Σ.1, Σ.3). Στην εξής όμως πιθανή εξέλιξη, 

ενδιαφέρουσες είναι οι διαστάσεις που δίνονται, καθώς σύμφωνα με τον Σ.1 αυτό θα 

επιτευχθεί με το να «μη σπούδαζαν όλοι το ίδιο επάγγελμα ή ακόμα καλύτερα να μη 

σπούδαζαν άδικα.». Προτείνεται, δηλαδή, η μείωση του αριθμού των εισακτέων σε κάθε 

σχολή και «να σπουδάζουν μόνο όσοι χρειάζονται σε τέτοια επαγγέλματα και να μην υπάρχουν 

τόσες σχολές για μόνο ένα επάγγελμα» (Σ.1). Επιπλέον, από τη Σ.3 που επίσης έχει την ίδια 

άποψη, ως συνέχεια αυτής της εκδοχής είναι ένα σύστημα αξιολόγησης, μέσω του οποίου θα 

κρίνονται τα προσόντα και οι δυνατότητες των εργαζομένων, όπως επίσης και η πορεία τους 

στον επαγγελματικό χώρο. 

   Επιπρόσθετα, από αρκετούς συμμετέχοντες υπογραμμίζεται η ανάγκη τα πανεπιστήμια να 

έχουν καλύτερη επικοινωνία με τις υπηρεσίες, τις εταιρείες ή τις δομές στις οποίες θα 

απευθυνθούν οι μελλοντικοί απόφοιτοί τους, ώστε να υπάρχει καλύτερη σύνδεση με την 

αγορά εργασίας (Σ.2, Σ.8, Σ.9, Σ.10). Οι απόψεις που εκφράζονται είναι οι εξής: «Νομίζω θα 

έπρεπε να υπάρχει κι αυτό που γίνεται στο εξωτερικό, τα πανεπιστήμια να είναι ανοιχτά στις 
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εταιρείες […] Θα ήταν πολύ σωστό να ενημερώνονται οι υποψήφιοι εργοδότες μας για τις 

ικανότητές μας, να μας απορροφούν σε αντίστοιχες θέσεις εργασίας και να είμαστε πιο 

προετοιμασμένοι για το μέλλον. Ίσως αυτό να περιλαμβάνει και τον εκσυγχρονισμό κάποιον 

προγραμμάτων σπουδών, την κατάργησή τους εάν δεν έχουν πλέον εφαρμογή ή και τη 

δημιουργία νέων» (Σ.2), «Επίσης να υπάρξει καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των πανεπιστημίων 

και των εταιρειών, κάτι που δεν υπάρχει καθόλου στη χώρα μας.» (Σ.8), «Αν γνωρίζει το 

πανεπιστήμιο ποιες είναι οι ανάγκες της αγοράς εργασίας, θα ξέρει και πώς να διαμορφώσει τα 

μαθήματα. Να υπάρξει επικοινωνία δηλαδή μεταξύ των πανεπιστημίων και των εταιριών ή των 

υπηρεσιών που θα δουλέψει ο μελλοντικός φοιτητής.»( Σ.9), «Αυτό που μπορεί να γίνει και ήδη 

συμβαίνει σε μερικές σχολές, όχι μόνο σε ΤΕΙ ή ΑΕΙ, είναι ότι οι σχολές έχουν συνεργασία με 

εταιρείες, οι οποίες άμεσα αποκαθιστούν άμεσα τους φοιτητές επαγγελματικά.» (Σ.10). 

Συνοψίζοντας η επαφή των πανεπιστημίων με τον πυρήνα της αγοράς εργασίας, δηλαδή τους 

υποψήφιους εργοδότες, θα βοηθούσε στην αμεσότερη σύνδεση της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, όπως αναφέρεται και από τη Σ.2 

και τον Σ.9, το περιεχόμενο των σπουδών θα μπορούσε να αναδιαμορφωθεί με τέτοιον τρόπο 

που να καλύπτει τις ανάγκες των σπουδαστών, αλλά και της αγοράς εργασίας. 

   Τέλος, ως παράγοντες που θα βοηθούσαν την επιτυχημένη μετάβαση από την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση στην αγορά εργασίας είναι η εξειδίκευση του κάθε υποψήφιου εργαζόμενου, 

όπως αναφέρει ο Σ.7, αλλά και η μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση από το κράτος για 

περισσότερες ευκαιρίες στους νέους εργαζόμενους, όπως δηλώνει ο Σ.8. 

Εργαζόμενοι σε συναφές αντικείμενο  

   Οι απόψεις όσων ασκούν το επάγγελμά τους διαφοροποιούνται από αυτές της 

προηγούμενης κατηγορίας σχετικά με το πώς μπορεί να υπάρξει καλύτερη σύνδεση της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Αρχικά, αναφέρεται η πρακτική ως λύση 

από τέσσερις ερωτώμενους (Σ 24, Σ.25, Σ.27, Σ.30), οι οποίοι πιο αναλυτικά δηλώνουν: «Θα 

χρειαζότανε να μην έχει τόσο θεωρητικό επίπεδο, αλλά να έχει πιο πολύ πρακτική άσκηση, 

όπως κάνουμε κάτω 3 τρεις έως 6 μήνες. Να έχει περισσότερη πρακτική άσκηση, περισσότερη 

εξειδίκευση έτσι ώστε να βγαίνουνε οι σημερινοί απόφοιτοι με περισσότερη εμπειρία.»(Σ.24), 

«Θεωρώ πως χρειάζεται περισσότερη πρακτική, μαθήματα όπως η επιχειρηματικότητα, να 

καλλιεργούν γενικότερα στους νέους τη σκέψη έτσι ώστε να δουν τι θα κάνουν στο μέλλον, να 

γνωρίζουν τα δικαιώματα που τους προσφέρονται, πως μπορούν να τα διεκδικήσουν και να 

δουν όλα αυτά που τους προσφέρει το πτυχίο τους» (Σ.25), «Όλα αυτά που μαθαίνουμε είναι 
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πολύ θεωρητικά. Χρήσιμα μεν, όμως αν δεν τα δούμε στην πράξη δεν έχει κανένα νόημα. Άρα 

πρέπει τα πανεπιστήμια να είναι πιο ανοιχτά στην αγορά εργασίας, σε εταιρείες, δηλαδή, ή και 

στο δημόσιο τομέα ώστε να μαθαίνουμε στην πράξη πως λειτουργεί όλο αυτό» (Σ.27), 

«Πιστεύω ότι η εκπαίδευση στα ανώτερα επίπεδα τουλάχιστον θα πρέπει να αποκτήσει πιο 

πρακτικό χαρακτήρα. Οι φοιτητές των τμημάτων να διδάσκονται μαθήματα που θα συνδέονται  

άμεσα με το μελλοντικό τους επάγγελμα. Είναι απαραίτητο, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα να 

προετοιμάζουν τους φοιτητές για την αγορά εργασίας με τις κατάλληλες εμπειρίες και 

δεξιότητες» (Σ.30).  

   Γίνεται κατανοητό, λοιπόν, πόσο σημαντική είναι η πρακτική άσκηση για την 

προετοιμασία των φοιτητών για τη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας. Από τις παραπάνω 

δηλώσεις, αναφύεται η ανάγκη τόσο για εξειδίκευση, όπως αναφέρει ο Σ.24, όσο και για 

αλλαγή στο περιεχόμενο των σπουδών. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να υπάρξουν μαθήματα 

που θα συνδέονται άμεσα με το μελλοντικό τους επάγγελμα (Σ.30), αλλά και άλλα 

καινοτόμα, όπως η επιχειρηματικότητα, ώστε να καλλιεργούν στους νέους τη σκέψη για το τι 

θα κάνουν στο μέλλον, γνωρίζοντας παράλληλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του 

επαγγέλματός τους (Σ.30). Ίδια άποψη εκφράζεται από τη Σ.26, η οποία θεωρεί ότι θα πρέπει 

να υπάρχει περισσότερη ενημέρωση των υποψηφίων μέσω του πανεπιστημίου. Ακόμη, 

ενδιαφέρουσα είναι η απάντηση του Σ.27, κατά την οποία «τα πανεπιστήμια να είναι πιο 

ανοιχτά στην αγορά εργασίας, σε εταιρείες, δηλαδή, ή και στο δημόσιο τομέα», καθώς 

συμπίπτει με αυτήν του Σ.22, σύμφωνα με τον οποίο «Πολλές σχολές πρέπει να 

εκσυγχρονιστούν, να είναι ανοιχτές προς τις εταιρείες για να δουν ποιες δεξιότητες αναζητούν 

και να τις εντάξουν στο πρόγραμμα σπουδών τους». Η αναδιαμόρφωση των προγραμμάτων 

σπουδών σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας αποτελεί βασική ανάγκη για τη 

βελτίωση της σχέσης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας. Ακόμη, η 

ενίσχυση του τεχνολογικού τομέα και των πολυτεχνικών σχολών και παράλληλα οι 

υποψήφιοι να μην επιλέγουν θεωρητικές σπουδές, αναφέρεται από τον Σ. 22, ως λύσεις 

ανάπτυξης της χώρας. Επιπρόσθετα, μια διαφορετική θεώρηση υπάρχει από τη Σ.23, 

σύμφωνα με την οποία μια πιθανή λύση είναι  η κατάργηση των η κατάργηση των 

πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς έτσι «Οι μαθητές επιλέγουν σχολές με κριτήριο την 

ευκολότερη επαγγελματική απορρόφηση και όχι με βάση το τι τους αρέσει πραγματικά. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα, είτε να μην ολοκληρώνουν τις σπουδές τους, είτε να κάνουν άσχετες 

δουλειές σε σχέση με αυτό που αρχικά επέλεξαν.».  
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   Ολοκληρώνοντας, σε πολλές από τις παραπάνω προτάσεις συμπεριλαμβάνεται η κρατική 

παρέμβαση μέσω αλλαγών που αφορούν την εκπαιδευτική πολιτική, κάτι το οποίο 

ενστερνίζεται και η Σ.1, κατά την οποία η σύνδεση της εκπαίδευσης με τον επαγγελματικό 

χώρο είναι εξ ολοκλήρου κρατική μέριμνα. Αντίθετα, οι τοποθετήσεις των Σ.28 και Σ.29 

τονίζουν πως η ευθύνη είναι ατομική όσον αφορά την επαγγελματική αποκατάσταση. 

Εντούτοις, η εξεύρεση εργασίας κατά τον Σ.29 είναι ένα πολύπλοκο θέμα, καθώς στην 

Ελλάδα δεν υπάρχουν εφαρμογές. Άρα, ως λύση προτείνεται η διασύνδεση με το εξωτερικό 

μέσω της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Ετεροαπασχολούμενοι φοιτητές 

   Οι απαντήσεις των ετεροαπασχολούμενων που έχουν επιλέξει να συνεχίσουν τις σπουδές 

τους σε σχετικό αντικείμενο με αυτό των προπτυχιακών τους σπουδών, έχουν κοινά στοιχεία 

και με τις δύο προαναφερθείσες κατηγορίες. Αρχικά, αυτό που κυριαρχεί ως προτεινόμενη 

αλλαγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι η ενίσχυση της πρακτική άσκηση, καθώς 

αναφέρεται από τους μισούς συμμετέχοντες (Σ.11, Σ.12, Σ.14, Σ.18, Σ.19). Ενδεικτικά, οι 

συμμετέχοντες αναφέρουν πως: «καλό θα ήταν να υπάρχει αμειβόμενη πρακτική άσκηση και 

καθοδήγηση από το κάθε πανεπιστήμιο, για να ξέρουμε τι θα κάνουμε όταν αποφοιτήσουμε.» 

(Σ.12), «Γενικότερα καλό θα ήταν να υπάρχει πρακτική ώστε να γνωρίσεις και να σε 

γνωρίσουν στον χώρο που θες να εργαστείς» (Σ.18), «Θα πρέπει να υπάρχει πολλή πρακτική, 

μια σύνδεση δηλαδή με την πραγματικότητα της αγοράς εργασίας. Στη θεωρία είναι όλα καλά, 

στην πράξη όμως πολλά αλλάζουν. Επίσης, καλό θα ήταν η πρακτική να είναι γόνιμη» (Σ.19). 

Στην απάντηση του Σ.19 γίνεται λόγος για ποιοτική πρακτική, κάτι το οποίο δείχνει την 

ανάγκη για βελτίωση στα τωρινά δεδομένα και την αναδιοργάνωση της πρακτικής που ήδη 

γίνεται. Επιπλέον, μια ακόμη προοπτική, όπως αναφέρει η Σ.15, είναι να δίνονται κίνητρα σε 

επιχειρήσεις να απασχολούν φοιτητές που ενδεχομένως να συνεχίσουν να εργάζονται 

μελλοντικά εκεί. 

   Επιπρόσθετα, γίνεται από αρκετούς λόγος η αναδιαμόρφωση του περιεχόμενου των 

σπουδών και γενικότερα των δράσεων των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Αρχικά, σύμφωνα 

με τη Σ.12 «Πολλές σχολές παράγουν άνεργους πτυχιούχους, τους μετέπειτα δηλαδή 

ετεροαπασχολούμενους. Καλό θα ήταν κάποιες σχολές να κλείσουν ή να εκσυγχρονιστούν στα 

νέα δεδομένα. […] Να ελέγχονται οι ανάγκες της αγοράς εργασίας και να υπάρχουν οι 

αντίστοιχες σχολές. Γίνεται, δηλαδή, κατανοητό από την παραπάνω δήλωση πως πολλές 

σχολές δεν έχουν αντίκρισμα στον επαγγελματικό χώρο, κάτι το οποίο πιστεύει και ο Σ.13, 
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εφόσον δηλώνει ότι «είναι άστοχο να υπάρχουν τόσες πολλές σχολές για το ίδιο αντικείμενο».  

Αναδεικνύεται, λοιπόν, η ανάγκη για τη λειτουργία των πανεπιστημίων σύμφωνα με τα νέα 

δεδομένα της αγοράς εργασίας. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με το να είναι τα 

πανεπιστήμια ανοιχτά στις εταιρείες, ώστε να δουν τις πραγματικές ανάγκες (Σ.12, Σ.19) και 

να προσαρμόσουν αντίστοιχα το περιεχόμενο των σπουδών τους, αλλά και με την ύπαρξη 

ενός ορίου στους εισακτέους, όταν σε ορισμένες σχολές υπάρχουν υπεράριθμοι απόφοιτοι. 

Συναφής είναι η γνώμη που έχει ο Σ.20 που προτείνει την ύπαρξη σχετικών εργαστηρίων με 

την αγορά εργασίας και την εξειδίκευση ως βοήθεια για την ομαλή μετάβαση στον 

επαγγελματικό κόσμο, αλλά και η Σ.15, που προτείνει να διδάσκονται περισσότερες 

δεξιότητες σχετικά με τις νέες τεχνολογίες.  

   Τέλος, η αξιοποίηση του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ)  κατά τη 

Σ.16 ή εκπόνηση μελετών για τα επαγγέλματα που θα γνωρίσουν άνθηση ή αντίστοιχα γι’ 

αυτά που υπάρχει κορεσμός κατά τη Σ.17 είναι δύο ενδιαφέρουσες προτεινόμενες λύσεις για 

το μεγάλο ζήτημα της συνοχής της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.  

Φοιτητές  

   Οι παρατηρήσεις των φοιτητών σχετικά με το πώς μπορεί να υπάρξει καλύτερη σύνδεση 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας αφορούν κυρίως την ενημέρωση που 

μπορεί να γίνεται στα πλαίσια της πανεπιστημιακής τους εκπαίδευσης. Αρχικά, αρκετοί 

συμμετέχοντες επιθυμούν να ενημερώνονται σχετικά με την επαγγελματική τους 

αποκατάσταση (Σ.31, Σ.35, Σ.37, Σ.40), αναφέροντας πως: «Ίσως να υπάρξουν κάποιες 

διαλέξεις για επαγγελματική αποκατάσταση και τα λοιπά. Να ξεδιαλύνεται στο μυαλό σου πως 

γίνεται αυτό το πράγμα και ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσεις» (Σ.31), «Μια πρόταση 

νομίζω είναι να ενημερώνονται οι φοιτητές από τους υπεύθυνους κάθε τμήματος για τα 

εργασιακά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ακόμη, θα πρέπει να υπάρχει πρακτική, ώστε να 

ερχόμαστε σε επαφή με το αντικείμενο»(Σ.35), «Σίγουρα θα ήθελα να γίνεται ένας καλύτερος 

επαγγελματικός προσανατολισμός. Δηλαδή να είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα ώστε να 

ξέρουμε κι εμείς τι μπορούμε να διαλέξουμε και τι μπορεί να μας προσφέρει το κάθε 

επάγγελμα.» (Σ.37), «Να υπάρχει πιο μακροπρόθεσμη πρακτική και σεμινάρια για να ξέρουν οι 

υποψήφιοι ποιον κλάδο να διαλέξουν»(Σ.40). 

   Οι παραπάνω απαντήσεις εμπεριέχουν κι άλλες λύσεις-προτάσεις σύζευξης της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Αρχικά, προτείνεται η ύπαρξη πρακτικής, 

κάτι το οποίο αναφέρεται από τους μισούς ερωτώμενους (Σ.35, Σ.36, Σ.37, Σ.39, Σ.40), αλλά 
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και η ύπαρξη σεμιναρίων, ώστε να διακρίνουν οι υποψήφιοι εργαζόμενοι ποιον κλάδο να 

διαλέξουν (Σ.35, Σ.40), κάτι το οποίο εκφράζεται κι από άλλους συμμετέχοντες με 

διαφορετικό τρόπο, με τη μορφή δηλαδή μαθημάτων συναφών με το μελλοντικό τους 

επάγγελμα (Σ.33, Σ.39). Επιπρόσθετα, μια ακόμα διάσταση κατά τη Σ.38 είναι η ύπαρξη 

κάποιων μαθημάτων, τα οποία θα αφορούσαν την επιχειρηματικότητα στον κλάδο στον οποίο 

μπορεί να προωθήσει κάποιος τον εαυτό του και τη δουλειά του μέσω από αυτό.  

   Ακόμη, η μείωση των εισακτέων και ιδίως σε επαγγέλματα κορεσμού είναι μια προοπτική 

κατά τους  Σ.32, Σ.33, Σ.34, εφόσον όπως δηλώνουν: «Τα πανεπιστήμια θα έπρεπε να 

ανοίγουν θέσεις μόνο σε τμήματα όπου μετέπειτα να μην υπάρχει κορεσμός» (Σ.32), «Δε θα 

έπρεπε πιστεύω να υπάρχουν τόσοι εισακτέοι κάθε χρόνο, γιατί δε βρίσκουν δουλειά. Υπάρχουν 

πολλά παιδιά που σπουδάζουν οπότε αναγκαστικά πολλοί θα μείνουν χωρίς δουλειά.» (Σ.33), 

«όλοι οι φορείς κοινωνικοποίησης και κυρίως το Κράτος θα έπρεπε να έχει προνοήσει 

προσθέτοντας ακόμη ένα μάθημα τον "επαγγελματικό προσανατολισμό " στο λύκειο, έτσι ώστε 

να ενημερώνει τους μαθητές για τα επαγγέλματα που έχουν υποστεί κορεσμό για να μην 

επιλέγονται από τους ίδιους.» (Σ.34). Η συμβολή του επαγγελματικού προσανατολισμού 

τονίζεται από τους συμμετέχοντες τόσο στο λύκειο (Σ.34) όσο και στο πανεπιστήμιο (Σ.37). 

   Ολοκληρώνοντας, μια ενδιαφέρουσα υπόθεση έρχεται από τη Σ.32 κατά την οποία «η 

ύπαρξη περισσοτέρων μεταπτυχιακών με βάση την αγορά εργασίας και την προσφορά θέσεων 

κάθε έτους» θα βοηθήσει στην προετοιμασία των φοιτητών για την είσοδό τους στην αγορά 

εργασίας. 

Κεφάλαιο 5 

 Ερμηνεία αποτελεσμάτων   

5.1. Ετεροαπασχόληση 

   Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον κατά την ερμηνεία και 

τη σύγκριση τους με αποτελέσματα συναφών ερευνών. Επομένως, σε αυτό το κεφάλαιο θα 

γίνει προσπάθεια να ερμηνευθούν τα ευρήματα της έρευνας και να γίνει μια συσχέτιση του 

ερευνητικού μέρους με το θεωρητικό. 

   Αρχικά, οι αιτίες της ετεροαπασχόλησης, όπως περιγράφουν οι ετεροαπασχολούμενοι είναι 

κατ’ αρχάς η οικονομική κρίση κι έπειτα ακολουθούν η έλλειψη θέσεων εργασίας ή οι 
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συνθήκες εργασίας. Παρόμοιες απόψεις αναφέρουν και οι ετεροαπασχολούμενοι φοιτητές, 

θεωρώντας όμως ως κύριο παράγοντα της ετεροαπασχόλησης την έλλειψη θέσεων εργασίας 

κι έπειτα την οικονομική κρίση. Πιο συγκεκριμένα, οι ετεροαπασχολούμενοι θεωρούν ότι 

επηρεάζονται από τις μειωμένες προσλήψεις στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, την αύξηση 

της ανεργίας και του ανταγωνισμού, καθώς και τη μεγάλη προσφορά εργασίας χωρίς κάποιο 

αντίκρισμα λόγω του κορεσμού ορισμένων επαγγελμάτων. Ακόμη, οι χαμηλοί μισθοί, η 

ανασφάλιστη εργασία, η έλλειψη εμπειρίας και οι υπερβολικές απαιτήσεις των εργοδοτών 

συμβάλλουν στην όξυνση του φαινομένου. Τις ίδιες απόψεις εκφράζουν και οι 

ετεροαπασχολούμενοι φοιτητές, εφόσον θεωρούν ότι η κακή δημοσιονομική κατάσταση του 

κράτους, οι μειωμένες προσλήψεις και η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης 

εργασίας σε ορισμένα επαγγέλματα επηρεάζουν αρνητικά τα ποσοστά της 

ετεροαπασχόλησης. Ακόμη, ο ανταγωνισμός, η ανεργία, η έλλειψη εμπειρίας ή οι κακές 

συνθήκες εργασίας οδηγούν αρκετούς σε διαφορετικά επαγγέλματα, μη συναφή με το 

αντικείμενο των σπουδών τους. Τέλος, οι προσωπικοί λόγοι και στις δύο προαναφερθείσες 

κατηγορίες αναφέρονται λιγότερο από τα άτομα που ετεροαπασχολούνται. 

ΑΙΤΙΕΣ ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΚΡΙΣΗ (10) 

 

ΕΤΕΡΟΑΣΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ (5) 

(Σ.2, Σ.4, Σ.6, Σ.8, Σ.9) 

 

  

ΑΝΤΡΕΣ  (3) 

(Σ.4, Σ.8, Σ.9)  
 μείωση προσλήψεων σε 

δημόσιο και ιδιωτικό 

τομέα 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (2) 

(Σ.2, Σ.6) 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ (5) 

(Σ.11, Σ.12, Σ.13, Σ.14, Σ.16) 

 

ΑΝΤΡΕΣ (1) 

(Σ.13) 
 μειωμένες προσλήψεις 

 απολύσεις 

 κακή δημοσιονομική 

κατάσταση  

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (4) 

(Σ.11, Σ.12, Σ.14, Σ.16) 

 

ΕΛΛΕΙΨΗ 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ (10) 

ΕΤΕΡΟΑΣΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ (5) 

(Σ.3, Σ.5, Σ.6, Σ.7, Σ.10) 

 

ΑΝΤΡΕΣ (2) 

(Σ.7, Σ.10) 

 

 Ανταγωνισμός 

 Ανεργία 

 Μεγάλη προσφορά 

εργασίας  

 Κορεσμός 

επαγγελμάτων 

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (3) 

(Σ.3, Σ.5, Σ.6) 

 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ (5) 

(Σ.14, Σ.15, Σ.17, Σ.19, Σ.20) 

 

ΑΝΤΡΕΣ (2) 

( Σ.19, Σ.20) 

 

 Μεγάλη προσφορά 

εργασίας και μειωμένη 

ζήτηση  

 Κορεσμός 

επαγγελμάτων  
 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (3) 

(Σ.14, Σ.15, Σ.17) 
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ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ (5) 

 

ΕΤΕΡΟΑΣΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ (5) 

(Σ.1, Σ.2, Σ.6, Σ.7, Σ.8) 

 

ΑΝΤΡΕΣ (3) 

( Σ.1, Σ.7, Σ.8) 

 

 Χαμηλοί μισθοί 

 Ανασφάλιστη εργασία 

 Έλλειψη εμπειρίας 

 Οι υπερβολικές 

απαιτήσεις των 

εργοδοτών 

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (2) 

( Σ.2, Σ.6) 

 

 

   Οι προαναφερθείσες θέσεις ταυτίζονται με τα στοιχεία της Eurostat που αναφέρθηκαν στο 

δεύτερο κεφάλαιο, κατά τα οποία, η οικονομική κρίση προκάλεσε σφοδρή πτώση στα 

ποσοστά απασχόλησης, καθώς η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις, όσον αφορά 

τα ποσοστά απασχόλησης νέων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 20 έως 34, με 

ποσοστά που αγγίζουν το 59%. Επιπλέον, η μεταμνημονιακή περίοδος βρήκε την Ελλάδα σε 

πτωτική τάση των ποσοστών ανεργίας, που όμως ήταν τριπλάσια σε μέγεθος από τον μέσο 

ευρωπαϊκό όρο, επιβεβαιώνοντας το επιχείρημα ότι η αυξημένη ανεργία και ο ανταγωνισμός 

περιορίζει τις εργασιακές επιλογές. Ακόμη, σύμφωνα με την Καραμεσίνη (2008) υπό τον 

φόβο της μακροχρόνιας ανεργίας, αρκετοί ωθούνται στην ετεροαπασχόληση. Μάλιστα, η 

ετεροαπασχόληση εντείνεται στους κλάδους που υπάρχει ανταγωνισμός αποφοίτων ΤΕΙ και 

ΑΕΙ γύρω από τις θέσεις εργασίας, ιδίως στον ιδιωτικό τομέα, αναδεικνύοντας ότι ο 

ανταγωνισμός επηρεάζει αρνητικά τα ποσοστά ετεροαπασχόλησης. Επιπρόσθετα, σχετικά με 

τις μειωμένες προσλήψεις από τον δημόσιο τομέα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι πολύ 

πιθανόν να οδηγεί πολλούς πτυχιούχους, τους οποίους παλαιότερα απορροφούσε ο δημόσιος 

τομέας, τα πρόσφατα έτη λόγω περιορισμού αυτής της διεξόδου να στρέφονται προς 

οποιεσδήποτε άλλες δυνατές κατευθύνσεις ανεύρεσης εργασίας, όπως έχει αναφερθεί και σε 

έρευνα των Κανελλόπουλου κ.ά. (2004). 

   Η οικονομική κρίση, η έλλειψη θέσεων εργασίας, αλλά και αντίθετα η μεγάλη προσφορά 

εργασίας σε περιόδους μειωμένης ζήτησης δημιούργησαν δυσκολίες και στην κατηγορία των 

εργαζομένων σε συναφές αντικείμενο που συμμετείχαν στην έρευνα, καθώς πολλοί από 

αυτούς τα πρώτα έτη μετά την αποφοίτησή τους δεν εξασκούσαν το επάγγελμά τους. Οι 

περισσότεροι από αυτούς, λοιπόν, δεν εργάστηκαν απευθείας στο αντικείμενο των σπουδών 

τους ενώ είχαν μέσο όρο τα 3 έτη αναμονής μετά την αποφοίτησή τους μέχρι να τα 

καταφέρουν. Αντίστοιχα, σύμφωνα με έρευνα της Καραμεσίνη (2006) υπάρχει έλλειψη 

σταθεροποίησης στην απασχόληση ακόμα και έξι χρόνια μετά την αποφοίτηση για έναν 

στους τρεις πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ενώ σε άλλη έρευνα 

των Κωστόγλου κ.ά. (2011) αναφέρεται ότι το 40% των αποφοίτων του Ελληνικού 
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Πανεπιστημίου εργάζεται σε τομείς που δεν αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, 

με μεσοδιάστημα από την αποφοίτησή τους μέχρι την πρώτη τους πρόσληψη τους 12 μήνες.  

    Το φαινόμενο της ετεροαπασχόλησης συνοδεύεται από πολλές αρνητικές επιπτώσεις 

γενικά στην κοινωνία και ειδικά στους ετεροαπασχολούμενους. Οι επιπτώσεις της 

ετεροαπασχόλησης επηρεάζουν ψυχολογικά τους ερωτώμενους και των δύο κατηγοριών που 

αναλύονται, δίνοντας διάφορες επεκτάσεις. Για παράδειγμα, οι ερωτώμενοι από την 

κατηγορία των ετεροαπασχολούμενων, δηλώνουν πως η εργασία τους δεν τους προσφέρει 

προοπτικές ανέλιξης και δε νιώθουν να προοδεύουν. Οι ετεροαπασχολούμενοι φοιτητές λόγω 

της ετεροαπασχόλησης βιώνουν εργασιακή αβεβαιότητα, απομάκρυνση από το επάγγελμά 

τους, την απειλή της ανεργίας και θεωρούν ότι έχουν χαμηλές οικονομικές αποδοχές. Μέσω 

των απαντήσεων που δίνουν οι συμμετέχοντες και των δύο κατηγοριών φαίνεται το μέγεθος 

της ψυχολογικής επιβάρυνσης που βιώνουν, καθώς αναφέρουν πως ο εργασιακός τους χώρος 

δεν τους χαροποιεί, τους αφαιρεί τη δημιουργικότητά τους και αισθάνονται μη παραγωγικοί. 

Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική διαφοροποίηση από τους εργαζόμενους 

ετεροαπασχολούμενους συγκριτικά με τους ετεροαπασχολούμενους φοιτητές, καθώς 

ορισμένοι από τους πρώτους προτιμούν να ετεροαπασχολούνται, εφόσον οι επιπτώσεις είναι 

ανεπαίσθητες ή θεωρούν ότι το να μην εξασκούν το επάγγελμά τους λειτούργησε ευεργετικά 

στη ζωή τους. Ολοκληρώνοντας, οι ετεροαπασχολούμενοι πέραν των προαναφερθέντων 

συνεπειών αναφέρουν ότι έχουν και σωματικές συνέπειες, καθώς η εργασία τους είναι   

ιδιαιτέρως επίπονη και κουραστική. 
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   Οι συγκεκριμένες επιπτώσεις της ετεροαπασχόλησης ταυτίζονται και με τα ευρήματα 

άλλων μελετών σχετικά με τις αρνητικές πτυχές του να μην ασκεί κάποιος το επάγγελμά του. 

Για παράδειγμα, σε έρευνα των Bol κ.α. (2019), η ετεροαπασχόληση σχετίζεται συχνά με το 

φαινόμενο της υπερεκπαίδευσης, γεγονός που καθιστά πολλούς εργαζόμενους να έχουν 

υπερβολικές γνώσεις στον χώρο εργασίας τους. Άμεση συνέπεια αυτού του γεγονότος είναι η 

μη εκμετάλλευση των ήδη κεκτημένων γνώσεων και η αδράνεια των εργαζομένων. Η 

κατάλληλη αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού αυξάνει την αποδοτικότητα του στην 

εργασία, η οποία, πέρα από την ικανοποίηση του εργαζόμενου ότι ασχολείται με την τέχνη ή 

την επιστήμη που τον ενδιαφέρει, προωθεί την οικονομική πρόοδο. Αναμφίβολα, λοιπόν, 

όταν ένα άτομο ετεροαπασχολείται, δεν είναι ικανοποιημένο και δεν αποδίδει 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ      ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ (17) 

 

ΕΤΕΡΟΑΣΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ (9) 

( Σ.2, Σ.3, Σ.4, Σ.5, Σ.6, Σ.7, Σ.8, Σ.9, Σ.10) 

 

ΑΝΤΡΕΣ (5) 

(Σ.4, Σ.7, Σ.8, Σ.9, Σ.10) 

 

 Αναγκαστική 

εργασία για τα 

προς το ζην  

 Δεν υπάρχει 

πρόοδος 

 Δεν υπάρχουν 

προοπτικές 

ανέλιξης 

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (4) 

( Σ.2, Σ.3,Σ.5,Σ.6) 

 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ (8) 

(Σ.12, Σ.13, Σ.14, Σ.15, Σ.17, Σ.18, Σ.19, 

Σ.20)  

ΑΝΤΡΕΣ (4) 

(Σ.13, Σ.18, Σ.19, Σ.20)  

 

 Οικονομικές 

απολαβές  

 Απομάκρυνση 

από το επάγγελμα 

 Εργασιακή 

αβεβαιότητα  

 Ανεργία 

 Ανταγωνισμός 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (4) 

(Σ.12, Σ.14, Σ.15, Σ.17)  

 

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ (1) ΕΤΕΡΟΑΣΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ (1) 

(Σ.8) 

ΑΝΤΡΕΣ (1) 

(Σ.8) 

 Επίπονη εργασία 

ΚΑΜΙΑ (2) ΕΤΕΡΟΑΣΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ (1) 

(Σ.1) 

ΑΝΤΡΕΣ (1) 

(Σ.1) 

 Καλύτερες 

επαγγελματικές 

προοπτικές 

 Αυτοαπασχολούμ

ενος-Καλύτερες 

απολαβές 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 

(1) 

(Σ.16) 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (1) 

(Σ.16) 
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αποτελεσματικά (Κανελλόπουλος κ.α., 2004), σε αντίθεση ένα άτομο που αντιστοιχούν οι 

σπουδές του με την εργασία του είναι πιο αποδοτικό (Bol κ.α., 2019). Οι συνέπειες της 

ετεροαπασχόλησης επομένως, δεν είναι μόνο οικονομικές, καθώς όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, αλλά και σύμφωνα με τους Shevchuk κ.ά. (2019) ως επακόλουθα μπορούν να 

θεωρηθούν η χαμηλή ικανοποίηση με τα επιτεύγματα και την αυτονομία στην εργασία, 

καθώς και οι λιγοστές ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη, που σε συνδυασμό με την 

εργασιακή ανασφάλεια, προκαλούν ψυχολογικές ή σωματικές φθορές, όπως επισημάνθηκε 

παραπάνω στα ευρήματα της παρούσας μελέτης. 

   Ακόμη, η εργασιακή αβεβαιότητα και οι χαμηλές οικονομικές απολαβές είναι συνέπειες 

που αναφέρονται και σε έρευνα των Bol κ.α. (2019). Εντούτοις, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, 

η ισχυρή σύνδεση της εργασίας με το αντικείμενο σπουδών μειώνει το ρίσκο της ανεργίας, 

ενώ παράλληλα εξασφαλίζει περισσότερα κέρδη στον απασχολούμενο, ενώ εντύπωση 

προκαλεί η έρευνα του Alba-Ramírez (1993), στην οποία αποδεικνύεται ότι τα άτομα που οι 

γνώσεις τους δεν έχουν αντίκρισμα στον εργασιακό τους χώρο αμείβονται με λιγότερες 

αποδοχές συγκριτικά με άτομα τα οποία έχουν εκπαιδευτεί λιγότερο, αλλά έχουν τη βασική 

εκπαίδευση που απαιτεί μια εργασία.. 

   Ακόμη, όσον αφορά τις υποχωρήσεις ή τους συμβιβασμούς που θα έκαναν και οι δύο 

κατηγορίες, ώστε να εργαστούν σε συναφές επάγγελμα με αυτό των σπουδών τους οι 

περισσότεροι ήταν διστακτικοί ή αρνητικοί. Πιο συγκεκριμένα, ελάχιστοι από την κατηγορία 

των ετεροαπασχολούμενων δηλώσαν ότι θα έκαναν συμβιβασμούς ή υποχωρήσεις, ώστε να 

δουλέψουν στο αντικείμενο τους, θέτοντας μάλιστα ως κριτήριο καλύτερες επαγγελματικές 

και οικονομικές προοπτικές ή τη μη αλλαγή τοποθεσίας της εργασίας τους. Ωστόσο, όπως 

δηλώνουν, θα το έκαναν κατά τα πρώτα έτη της αποφοίτησής τους, εφόσον τη χρονική 

στιγμή που ρωτήθηκαν δεν ήταν σε θέση λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Ακόμη, 

αρκετοί ήταν εντελώς αρνητικοί σε οποιονδήποτε συμβιβασμό, καθώς έχουν καλύτερες 

επαγγελματικές και οικονομικές προοπτικές ως αυτοαπασχολούμενοι .ή ως 

ετεροαπασχολούμενοι. Από την άλλη, οι περισσότεροι ερωτώμενοι από την κατηγορία των 

ετεροαπασχολούμενων φοιτητών ήταν θετικοί σε οποιαδήποτε υποχώρηση, έχοντας ως 

προϋπόθεση μεγαλύτερο μισθό και ευκαιρίες ανέλιξης, κάνοντας ανεπιφύλακτα υποχωρήσεις 

ή συμβιβασμούς, για να εργάζονται στον τομέα των σπουδών τους. Συνεπώς, τα οικονομικά 

κίνητρα, οι οικογενειακοί λόγοι, η γεωγραφική θέση της εργασίας είναι κάποιοι από τους 

λόγους, που ορισμένοι δεν κάνουν κάποια υποχώρηση ή συμβιβασμό και επιλέγουν να 

ετεροαπασχολούνται. Τα συμπεράσματα αυτά συμπίπτουν με τα πορίσματα της έρευνα των 
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Bender και Roche (2013), σύμφωνα με την οποία οι καλύτερες οικονομικές αποδοχές, οι 

ευκαιρίες για ανέλιξη και η τοποθεσία της εργασίας ή η μη ύπαρξη κενών θέσεων αυτής 

οδηγούν στην ετεροαπασχόληση. Επίσης, στην ίδια έρευνα αναφέρεται ότι οι οικογενειακοί 

λόγοι στρέφουν αρκετούς στο να εργάζονται σε μη συναφή τομέα με αυτό των σπουδών 

τους, ενώ αρκετοί το επιλέγουν συνειδητά καθώς ενδιαφέρονται να αλλάξουν καριέρα και 

επαγγελματικά ενδιαφέροντα (Bender & Roche, 2013). Όμοια συμπεράσματα εξήχθησαν 

από την έρευνα των Croce & Ghignoni (2015) κατά την οποία η αναντιστοιχία εκπαίδευσης-

επαγγέλματος μπορεί να προκύψει όταν οι εργαζόμενοι αντιπαθούν ή αποτρέπονται από τη 

γεωγραφική κινητικότητα που απαιτείται για την αναζήτηση κατάλληλης εργασίας.  

5.2. Σπουδές και εργασία  

   Η κατεύθυνση των σπουδών της πλειοψηφίας των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα 

ήταν η κυριαρχούσα προτεραιότητά τους, ενώ ορισμένοι επέλεξαν τις σπουδές τους βάσει 

των ευκαιριών που θα είχαν στην επαγγελματική τους πορεία. Πιο συγκεκριμένα, οι 

περισσότεροι από όλες τις κατηγορίες επέλεξαν τις σπουδές τους με κριτήριο την προσωπική 

τους βούληση, καθώς, όπως αναφέρθηκε από την ομάδα των ετεροαπασχολούμενων, υπήρξε 

ενδιαφέρον για το αντικείμενο ή όπως δήλωσαν οι ετεροαπασχολούμενοι φοιτητές επέλεξαν 

κάτι που αγαπούσαν να σπουδάσουν. Ωστόσο, η κατηγορία των φοιτητών ανέφερε ότι 

επηρεάστηκε επίσης κι από το οικογενειακό ή το φιλικό της περιβάλλον. Παράλληλα, 

ορισμένοι είχαν στο μυαλό τους την επαγγελματική αποκατάσταση όταν κλήθηκαν να 

διαλέξουν το αντικείμενο των σπουδών τους. Ειδικότερα, οι ετεροαπασχολούμενοι 

αναφέρουν ότι οι υψηλές απολαβές και η γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση τους 

επηρέασαν για την επιλογή των σπουδών τους, ενώ το ίδιο ενστερνίστηκε και ένας μικρός 

αριθμός των ετεροαπασχολούμενων φοιτητές και των εργαζομένων σε συναφές αντικείμενο. 

Άλλοι λόγοι που συντέλεσαν στην επιλογή σπουδών σε μικρό αριθμό ατόμων ήταν η 

τοποθεσία του εκπαιδευτικού ιδρύματος, οι οικογενειακοί λόγοι και η συμβολή του 

επαγγελματικού προσανατολισμού. Τέλος αξίζει να σημειωθούν σε αυτό το σημείο οι λόγοι 

που οδήγησαν τους ετεροαπασχολούμενους φοιτητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Όλοι, 

λοιπόν, είχαν ως στόχο να αυξήσουν τις πιθανότητες για μια καλύτερη επαγγελματική 

αποκατάσταση ή να ανελιχθούν σε αυτό που ήδη έκαναν.  
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 

 

Προσωπική  

επιλογή  (30) 

 

Ετεροαπασχολούμενοι  (7) 

(Σ.1, Σ.3, Σ.5, Σ.7, Σ.8, Σ.9, Σ.10) 

 

ΑΝΤΡΕΣ (5) 

(Σ.1, Σ.7, Σ.8, Σ.9, Σ.10) 

 

 Ενδιαφέρον 

για το 

αντικείμενο 

σπουδών 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ (2) 

(Σ.3, Σ.5) 

Εργαζόμενοι σε συναφές αντικείμενο (6) 

 (Σ.21, Σ.23, Σ.25, Σ.28, Σ.29, Σ.30) 

 

ΑΝΤΡΕΣ (1) 

(Σ.29) 

 

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (5) 

(Σ.21, Σ.23, Σ.25, Σ.28, Σ.30) 

Ετεροαπασχολούμενοι φοιτητές  (8) 

(Σ.13, Σ.14, Σ.15, Σ.16, Σ.17, Σ.18, Σ.19, 

Σ.20) 

 

ΑΝΤΡΕΣ (4) 

(Σ.13, Σ.18, Σ.19, Σ.20) 

 

 Αγάπη για το 

αντικείμενο 

των σπουδών 

τους ΓΥΝΑΙΚΕΣ (4) 

( Σ.14, Σ.15, Σ.16, Σ.17) 

 

Φοιτητές (9) 

(Σ.31, Σ.33, Σ.34, Σ.35, Σ.36, Σ.37, Σ.38, 

Σ.39, Σ.40) 

ΑΝΤΡΕΣ (5) 

(Σ.33,Σ.34, Σ.35, Σ.36, Σ.39) 
 Επιρροή από 

το 

οικογενειακό 

ή το φιλικό 

περιβάλλον 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ (4) 

(Σ.31, Σ.37, Σ.38, Σ.40) 

Λόγω της 

επαγγελματικής 

αποκατάστασης (11) 

 

Ετεροαπασχολούμενοι  (3) 

( Σ.2, Σ.4, Σ.10) 
ΑΝΤΡΕΣ (2) 

(Σ.4, Σ.10) 
 Ευκαιρίες για 

γρήγορη 

επαγγελματικ

ή 

αποκατάστασ

η  

 Υψηλές 

αποδοχές 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (1) 

( Σ.2) 

Εργαζόμενοι σε συναφές αντικείμενο (4) 

(Σ.22, Σ24, Σ.26, Σ.30) 

ΑΝΤΡΕΣ (2) 

(Σ.22, Σ.24) 
 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (2) 

(Σ.26, Σ.30) 

Ετεροαπασχολούμενοι  φοιτητές (4) 

(Σ.11, Σ.12, Σ.17, Σ.20) 
ΑΝΤΡΕΣ (1) 

(Σ.20) 
 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (3) 

(Σ.11, Σ.12, Σ.17) 

Φοιτητές - - 

Άλλοι λόγοι (4) 

 

Ετεροαπασχολούμενοι  (2) 

(Σ.5, Σ.6) 
ΑΝΤΡΕΣ 

- 

 Τοποθεσία 

σπουδών 

Οικογενειακή 

επιρροή ΓΥΝΑΙΚΕΣ  (2) 

(Σ.5, Σ.6) 

Εργαζόμενοι σε συναφές αντικείμενο (1) 

(Σ.7) 

 

 

ΑΝΤΡΕΣ (1) 

(Σ.7) 

 

 επαγγελματικ

ός 

προσανατολι

σμός 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ  

- 

Ετεροαπασχολούμενοι  φοιτητές 

-  

-  

Φοιτητές (1) 

(Σ.32) 
ΑΝΤΡΕΣ 

- 
 Ενημέρωση 

από την 

ιστοσελίδα 

του 

εκπαιδευτικο

ύ ιδρύματος 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (1) 

(Σ.32) 
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   Επιπρόσθετα, οι αρχέτυπες προσδοκίες των περισσότερων ερωτώμενων έχουν 

ικανοποιηθεί, ενώ αρκετοί είναι κι αυτοί που εξέφρασαν κάποια παράπονα. Οι 

ετεροαπασχολούμενοι, δηλαδή, χωρίστηκαν στη μέση ως προς αυτούς που είχαν 

ικανοποιήσεις τις αρχέτυπες προσδοκίες τους κι ως προς αυτούς που ήταν δυσαρεστημένοι, 

χωρίς, όμως, να μετανιώνουν για τις σπουδές τους. Έπειτα, λίγο παραπάνω από τους μισούς 

που εργάζονταν σε συναφές αντικείμενο είχαν θετικές εμπειρίες από τις σπουδές τους, ενώ 

αρκετοί εξέφρασαν ότι άλλα σπουδάζεις κι άλλα αντιμετωπίζεις στον εργασιακό χώρο. 

Ακόμη, η πλειοψηφία των ετεροαπασχολούμενων φοιτητών είχαν ικανοποιήσεις σε μεγάλο 

βαθμό τις αρχέτυπες προσδοκίες τους, καθώς όπως αναφέρουν ένιωθαν προσωπική ευμάρεια 

και καλλιεργούσαν τις κοινωνικές και γνωστικές τους δεξιότητες. Αντίθετα, ελάχιστοι από τη 

συγκεκριμένη ομάδα πίστευαν το αντίθετο, καθώς θεωρούν ότι δεν υπάρχει πρακτική 

εφαρμογή των γνώσεών τους. Τέλος, όλοι οι αποκρινόμενοι από την κατηγορία των 

φοιτητών είχαν θετικές εντυπώσεις από τις σπουδές τους, πλην ελαχίστων που ήταν 

διστακτικοί στο να εκφράσουν μια ολοκληρωμένη άποψη για τις σπουδές τους, εφόσον ήταν 

στα πρώτα έτη της σχολής τους.  

 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Ετεροαπασχολούμενοι  θετικοί (5) 

(Σ.2, Σ.3, Σ.6, Σ.9, Σ.10) 

ΑΝΤΡΕΣ (2) 

( Σ.9, Σ.10) 

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (3) 

(Σ.2, Σ.3, Σ.6) 

αρνητικοί (5) 

(Σ.1, Σ.4, Σ.5, Σ.7, Σ.8) 

ΑΝΤΡΕΣ (4) 

(Σ.1, Σ.4, Σ.7, Σ.8) 
 Δε μετανιώνουν για τις 

σπουδές τους 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (1) 

(Σ.5) 

Εργαζόμενοι σε συναφές 

αντικείμενο 

 

θετικοί (6) 

(Σ.22, Σ.23, Σ.25, Σ.28, 

Σ.29, Σ.30) 

ΑΝΤΡΕΣ (2) 

(Σ.22, Σ.29) 
 θετικές εμπειρίες 

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (4) 

(Σ.23, Σ.25, Σ.28, Σ.30) 

αρνητικοί (4) 

(Σ.21 , Σ. 24, Σ.26, Σ. 27 

ΑΝΤΡΕΣ (2) 

( Σ. 24, Σ. 27) 
 άλλα σπουδάζεις κι άλλα 

αντιμετωπίζεις 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (2) 

(Σ.21 , Σ.26) 

Ετεροαπασχολούμενοι  φοιτητές 

 

θετικοί (7) 

(Σ.11, Σ.12, Σ.13, Σ.14, 

Σ.15, Σ.18, Σ.19) 

ΑΝΤΡΕΣ (3) 

(Σ.13, Σ.18, Σ.19) 
 προσωπική ευμάρεια, 

 κοινωνικές και γνωστικές 

δεξιότητες 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (4) 

(Σ.11, Σ.12, Σ.14, Σ.15) 

αρνητικοί (2) 

(Σ.17, Σ.20) 

ΑΝΤΡΕΣ (1) 

(Σ.20) 
 μη πρακτική εφαρμογή των 

γνώσεων 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (1) 

(Σ.17) 

Φοιτητές 

 

θετικοί  (8) 

(Σ.31, Σ.32, Σ.33, Σ.35, 

Σ.36, Σ.37, Σ.38, Σ.39) 

ΑΝΤΡΕΣ (6) 

(Σ.31, Σ.33, 

Σ.34,Σ.35,Σ.36,Σ,39) 

 ενδιαφέρον για το 

αντικείμενο σπουδών 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (2) 

(Σ.32, Σ.38) 

διστακτικοί (2) 

(Σ.34,Σ.40) 
ΑΝΤΡΕΣ (1) 

(Σ.34) 
 νωρίς να σχηματίσουν γνώμη  

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (1) 

(Σ.40) 
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   Συμπερασματικά, η πλειοψηφία είχε αποκομίσει θετικές εμπειρίες από τις σπουδές της 

ακολουθώντας τα πορίσματα της έρευνας των Menon κ.ά. (2018) σε Ελλάδα και Κύπρο, που 

οι περισσότεροι απόφοιτοι δεν έχουν μετανιώσει για τις σπουδές τους, ενώ αναγνωρίζουν την 

αξία και την ποιότητα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αντίστοιχο συμπέρασμα εξήχθη κι από 

έρευνα της Garcia-Aracil (2009) σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με την οποία οι απόφοιτοι 

ένιωθαν ικανοποιημένοι από τις σπουδές τους. Αντίθετα, όσοι ήταν αρνητικοί ή διστακτικοί 

σχετικά με τον αν έχουν ικανοποιηθεί οι προσδοκίες τους από τις σπουδές τους δήλωναν πως 

-εν τέλει,- δεν έχουν μετανιώσει γι’ αυτό που επέλεξαν να σπουδάσουν, καθώς έχουν 

αποκομίσει πολλά θετικά τα οποία τους βοηθούν στην πορεία της ζωής τους. Το συμπέρασμα 

αυτό αντιτίθεται με άλλη έρευνα των Kucel και Vilalta-Bufı (2013), που περίπου το 30% των 

ατόμων μετανιώνουν το πρόγραμμα σπουδών τους 5 χρόνια μετά την αποφοίτησή τους στην 

Ολλανδία και την Ισπανία. Τέλος, διαμέσου των απαντήσεών διαφαίνεται ότι όσοι είναι 

αρνητικοί, θεωρούν ότι δεν υπάρχει σύνδεση των θεωρητικών γνώσεων που διδάσκονται με 

τα πρακτικά ζητήματα της εργασίας τους, γεγονός που υποστηρίζεται κι από τους Brennan 

και Little (2010) μέσω της έρευνας που πραγματοποίησαν στην Αγγλία και απέδειξαν ότι 

μεγάλο ποσοστό των νέων αποφοίτων θεωρεί πως οι σπουδές τους δεν ήταν κατάλληλες για 

τα πρώτα επαγγελματικά τους βήματα.  

   Επιπλέον, μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε ικανοποιημένος από τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκόμισε από τις σπουδές του, καθώς θεωρούν ότι τους 

ωφέλησαν ή ότι θα τους ωφελήσουν στην επαγγελματική τους ζωή. Ειδικότερα, η 

πλειοψηφία των ετεροαπασχολούμενων ανέφεραν πως η πρακτική ήταν αρκετά βοηθητική 

στο να γνωρίσουν το επάγγελμά τους, το πρόγραμμα σπουδών τους ήταν αρκετά καλά 

δομημένο και οι καθηγητές αρκετά υποστηρικτικοί. Ακόμη, ορισμένοι από αυτούς 

προέβαλαν κάποιο δισταγμό, διότι παρόλο που ένιωθαν ικανοποιημένοι, πίστευαν ότι 

χρειάζονταν περισσότερη εξειδίκευση και κατάρτιση για την απορρόφησή τους από την 

αγορά εργασίας. Αντίθετα, ελάχιστοι εξ αυτών δεν ήταν ευχαριστημένοι από τις γνώσεις και 

τις δεξιότητες που απέκτησαν από τις σπουδές τους καθώς δεν υπήρξε πρακτική εφαρμογή 

όσων μάθαιναν και η ποιότητα της πρακτικής τους άσκησης δεν ήταν καλή. Επιπρόσθετα, 

παρόμοιες απόψεις είχαν και οι εργαζόμενοι σε συναφές αντικείμενο με αυτό των σπουδών 

τους, εφόσον οι γνώσεις που απέκτησαν ήταν σχετικές με τις απαιτήσεις της αγοράς 

εργασίας, το πρόγραμμα σπουδών και η πρακτική ήταν καλά δομημένα, ενώ αξίζει να 

σημειωθεί ότι ορισμένοι ένιωθαν ότι είχαν παραπάνω γνώσεις από αυτές που χρειαζόταν η 

εργασία τους (overqualified). Εντούτοις, ελάχιστοι που είχαν αντίθετη άποψη προέβαλαν σαν 
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επιχείρημα ότι οι γνώσεις τους δεν είχαν πρακτική εφαρμογή. Συνεχίζοντας, τις ίδιες θετικές 

γνώμες είχαν σχεδόν όλοι οι ετεροαπασχολούμενοι φοιτητές για τις σπουδές τους, καθώς 

απέκτησαν γενικές γνώσεις που μπορούσαν να τις εφαρμόσουν και σε άλλες εργασίες, 

κοινωνικές και γνωστικές δεξιότητες, ενώ θεωρούν ότι οι γνώσεις τους είναι παραπάνω από 

αυτές που απαιτεί η εργασία τους. Ολοκληρώνοντας, όλοι οι συμμετέχοντες από την 

κατηγορία των φοιτητών εξέφρασαν πως ήταν ικανοποιημένοι από τις σπουδές τους και όλα 

όσα διδάσκονται, καθώς αναπτύσσουν διάφορες προσωπικές ικανότητες, τις κοινωνικές τους 

δεξιότητες, αλλά και γενικότερα διευρύνουν τους ορίζοντές τους και τις γνωριμίες τους. 
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   Συνοψίζοντας, η πλειονότητα του συνολικού αριθμού των συμμετεχόντων είναι 

ικανοποιημένη από τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκόμισε από τις σπουδές της, 

αναφέροντας πως η πρακτική συνέβαλλε στο να γνωρίσουν το επάγγελμά τους και το 

πρόγραμμα σπουδών τους ήταν αρκετά καλά δομημένο, με γενικές γνώσεις που μπορούσαν 

να τις εφαρμόσουν και σε άλλες εργασίες. Ακόμη, ανέπτυξαν προσωπικές, κοινωνικές και 

γνωστικές δεξιότητες, διευρύνοντας με αυτόν τον τρόπο τους ορίζοντές τους και τις 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 

 

 

 

 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ (33) 

 

Ετεροαπασχολούμενοι  (7) 

(Σ.2, Σ.3, Σ.5, Σ.6, Σ.8,Σ.9, 

Σ.10) 

ΑΝΤΡΕΣ (3) 

(Σ.8,Σ.9, Σ.10) 
 Πρακτική 

 Δομημένο πρόγραμμα 

 Βοήθεια από τους καθηγητές 

 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ (4) 

(Σ.2, Σ.3, Σ.5, Σ.6) 

 

Εργαζόμενοι σε συναφές 

αντικείμενο (7) 

 (Σ.22, Σ.23, Σ.25, Σ.27, 

Σ.28,Σ.29, Σ.30) 

 

ΑΝΤΡΕΣ (3) 

(Σ.22, Σ.27, Σ.29) 

 

 Γνώσεις σχετικές με τις 

απαιτήσεις της αγοράς εργασίας 

 Δομημένο πρόγραμμα  

 Πρακτική άσκηση 

Παραπάνω γνώσεις από αυτές 

που χρειάζονται –over qualified 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (4) 

(Σ.23, Σ.25, Σ.28,Σ.30) 

Ετεροαπασχολούμενοι 

φοιτητές (9) 

(Σ.11, Σ.12, Σ.13, Σ.14, Σ.15, 

Σ.16, Σ.17,Σ.18, Σ.19) 

ΑΝΤΡΕΣ (3) 

(Σ.13,Σ.18, Σ.19) 
 Γενικές γνώσεις 

 Κοινωνικές και γνωστικές 

δεξιότητες  

 Εφαρμογή των γνώσεων και σε 

άλλες εργασίες 

 Περισσότερες γνώσεις από αυτές 

που χρειάζεται η εργασία τους 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (6) 

(Σ.11, Σ.12, Σ.14, Σ.15, Σ.16, 

Σ.17) 

Φοιτητές (10)  

(Σ.31, Σ.32, Σ.33, Σ.34, Σ.35, 

Σ.36, Σ.37,Σ.38, Σ.39, Σ.40) 

ΑΝΤΡΕΣ (6) 

(Σ.31, Σ.33, Σ.34, Σ.35, Σ.36, 

Σ.39) 

 Ανάπτυξη προσωπικών 

ικανοτήτων  

 Κοινωνικές δεξιότητες  

 Διεύρυνση οριζόντων και 

γνωριμιών  

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (4) 

(Σ.32, Σ.37,Σ.38, Σ.40) 

ΔΙΣΤΑΚΤΙΚΟΙ (4) 

 

Ετεροαπασχολούμενοι  (4) 

(Σ.3, Σ.5, Σ.8, Σ.9) 
ΑΝΤΡΕΣ (2) 

(Σ.8, Σ.9) 
 ικανοποιημένοι αλλά 

χρειάζονται περισσότερη 

εξειδίκευση και κατάρτιση για 

την απορρόφηση από την αγορά 

εργασίας 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (2) 

(Σ.3, Σ.5)  

Εργαζόμενοι σε συναφές 

αντικείμενο 

- 

   

Ετεροαπασχολούμενοι  

φοιτητές 

- 

  

Φοιτητές 

- 

  

ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ  (8) 

 

Ετεροαπασχολούμενοι (3) 

(Σ.1, Σ.4, Σ.7) 
ΑΝΤΡΕΣ (3) 

(Σ.1, Σ.4, Σ.7) 
 έλλειψη πρακτικών γνώσεων  

 μη ποιοτική πρακτική 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

- 

Εργαζόμενοι σε συναφές 

αντικείμενο (3) 

(Σ.21, Σ.24, Σ.26)   

ΑΝΤΡΕΣ (1) 

(Σ.24) 
 δεν υπάρχει σύνδεση της θεωρία 

με την πράξη  

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (2) 

(Σ.21, Σ.26) 

Ετεροαπασχολούμενοι  

φοιτητές (2) 

(Σ.17, Σ.20) 

ΑΝΤΡΕΣ (1) 

(Σ.20) 
 μη πρακτική εφαρμογή των 

γνώσεων 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (1) 

(Σ.17) 

Φοιτητές 
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γνωριμίες τους. Σε γενικές γραμμές, δηλαδή, οι βασικές δεξιότητες που χρειάζεται ένας 

εργαζόμενος στη σύγχρονη εποχή σύμφωνα με έρευνα των Gregorio κ.α. (2019) ταυτίζονται 

με τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει οι συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα, καθώς και στις 

δύο περιπτώσεις χαρακτηρίζονται από την ευελιξία (Flexibility) και την ικανότητα να 

προσαρμόζονται εύκολα σε μεταβαλλόμενες καταστάσεις. Ακόμη, η ανάπτυξη κοινωνικών 

δεξιοτήτων (soft skills), όπως αναφέρεται από τους Hopkins κ.ά (2011), είναι κάτι που 

βοηθάει στην επαγγελματική ζωή και οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες αναφέρουν 

ότι το έχουν καλλιεργήσει. Παράλληλα, ως σημαντικές δεξιότητες παγκοσμίως θεωρούνται 

οι ψηφιακές και οι τεχνικές δεξιότητες κατά τους Gregorio κ.α. (2019), που με τα δεδομένα 

των δημογραφικών στοιχείων όλοι δείχνουν να έχουν καλλιεργήσει με το πέρας των 

σπουδών τους.  

    Τέλος, θεωρούν ότι οι γνώσεις τους είναι παραπάνω από αυτές που απαιτεί η εργασία τους 

(overqualified). Η εκδοχή αυτή σχετίζεται και με το γεγονός της υπερεκπαίδευσης, καθώς 

επίσης και με τα αυξημένα επίπεδα εγγραφών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, 

που ως ένα βαθμό ερμηνεύει και τα αυξημένα ποσοστά της ετεροαπασχόλησης Όπως 

προαναφέρθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο, η Ελλάδα, το 2019, ξεπέρασε το μέσο ευρωπαϊκό 

όρο αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος ανήλθε στο 40,3 %. Ακόμη, η Ελλάδα 

έχει την τέταρτη θέση σε εγγραφές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταξύ των χωρών του 

ΟΟΣΑ. Είναι φυσικό επόμενο, λοιπόν, όπως αναφέρεται σε έρευνες των Boll κ.α. 2016 ׄ˙ 

Alba-Ramírez, 1993 ׄ Vedder κ.α. 2013, ότι η υπερεκπαίδευση σχετίζεται με την 

ετεροαπασχόληση, καθώς οι υπερβολικές γνώσεις δεν εξασφαλίζουν πάντα σχετικές θέσεις 

εργασίας. Επομένως, αρκετοί από τους ερωτώμενους μπορεί να είναι ικανοποιημένοι από τις 

σπουδές τους, αλλά λόγω της αύξησης των εγγραφών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα 

τελευταία χρόνια και του φαινομένου της υπερεκπαίδευσης δεν ασκούν κάποιο επάγγελμα 

σχετικό με τις σπουδές τους, εφόσον δημιουργείται μια ανισορροπία μεταξύ ζήτησης και 

προσφοράς της εργασίας.  

   Εντούτοις, ελάχιστοι που είχαν αντίθετη άποψη προέβαλαν σαν επιχείρημα ότι οι γνώσεις 

τους δεν είχαν πρακτική εφαρμογή, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται κι από την έρευνα των 

Menon κ.ά. (2018) σε Ελλάδα και Κύπρο, στην οποία αναφέρεται ότι οι απόφοιτοι των 

πανεπιστημίων δεν απέκτησαν επαρκείς γνώσεις για τις απαιτήσεις των επικείμενων 

εργοδοτών τους, γεγονός που εξηγείται κατά το CEDEFOP (2020) από το ότι η 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση δεν συναντάει τις δεξιότητες που χρειάζεται η αγορά εργασίας. 

Επίσης, ορισμένοι θεωρούν πως η πρακτική στα πλαίσια της πανεπιστημιακής τους 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026323731930043X?via%3Dihub#bib23
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εκπαίδευσης είναι ελλιπής, χωρίς να συμβάλει στην επαγγελματική σταδιοδρομία και ότι 

υπάρχει ανάγκη για περισσότερη εξειδίκευση και κατάρτιση για να απορροφηθούν από την 

αγορά εργασίας. Οι Τσακλόγλου και Χολέζας (2005) σε έρευνά τους επισημαίνουν το ίδιο, 

σημειώνοντας ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα επικεντρώνεται στην παροχή γενικών 

γνώσεων, δίνοντας έμφαση στις ανθρωπιστικές επιστήμες, και δεν συμβάλλει στην απόκτηση 

επαγγελματικών και πρακτικών δεξιοτήτων, που σχετίζονται με την ελληνική αγορά 

εργασίας. Η προτίμηση στις ανθρωπιστικές σπουδές, όπως διαφαίνεται και στην παρούσα 

έρευνα μέσω των δημογραφικών στοιχείων που τρεις στους τέσσερις είχαν επιλέξει να 

σπουδάσει σε κάποιο ΑΕΙ και μάλιστα πολλοί εξ αυτών σε κάποιο τμήμα θεωρητικών 

σπουδών, δεν εφοδιάζει τους μελλοντικούς υποψηφίους με τα κατάλληλα προσόντα ώστε να 

γίνουν ενεργά μέλη της αγοράς εργασίας. Σε έρευνα του CEDEFOP (2020) επιβεβαιώνεται η 

παραπάνω εκδοχή, καθώς όπως αποδεικνύεται, η συμμετοχή στην επαγγελματική 

εκπαίδευση είναι πολύ χαμηλή στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς 

οι μαθητές προτιμούν τη γενική εκπαίδευση και τη φοίτηση σε κάποιο πανεπιστήμιο, που θα 

τους εξασφαλίσει αργότερα ένα επάγγελμα με κοινωνικό κύρος. Το γεγονός αυτό, σε 

συνδυασμό με την αύξηση των εγγραφών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όχι μόνο οδηγούν 

σε φαινόμενα ετεροαπασχόλησης, αλλά και στον κορεσμό των επαγγελμάτων, που ακόμα 

και να περάσουν μεγάλα χρονικά διαστήματα θα υπάρχει ανισορροπία μεταξύ ζήτησης και 

προσφοράς εργασίας. Ολοκληρώνοντας, ως αιτίες αυτής της ανισορροπίας, όπως έχει 

σχολιάσει η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (2018) μπορεί να θεωρηθούν η 

χαμηλή προσαρμοστικότητα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στις συχνές αλλαγές της 

οικονομίας, οι ελλείψεις στη δημόσια πολιτική, αλλά και οι εσφαλμένες εκτιμήσεις για τις 

ανάγκες της αγοράς εργασίας, τα οποία θα συζητηθούν εκτενέστερα παρακάτω. 

   Όσον αφορά την εργασία των συμμετεχόντων, θεωρήθηκε πολύ σημαντικό να εξεταστεί η 

ικανοποίησή τους από τον μισθό και γενικότερα την κοινωνική θέση που τους προσδίδει, 

ώστε να εξεταστούν συγκριτικά τα πορίσματα μεταξύ των κατηγοριών των 

ετεροαπασχολούμενων, των εργαζόμενων σε συναφές αντικείμενο και των 

ετεροαπασχολούμενων φοιτητών. Ερωτήσεις σχετικά με την εργασία δεν έγιναν στους 

φοιτητές, λόγω του ότι δεν απασχολούνταν. Αρχικά, οι περισσότεροι ετεροαπασχολούμενοι 

ήταν ικανοποιημένοι από τον μισθό τους, καθώς οι οικονομικές τους απολαβές είναι 

μεγαλύτερες συγκριτικά με το να ασκούσαν το επάγγελμά τους. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι εξ 

αυτών δηλώνουν πως εάν εξασκούσαν το επάγγελμά τους θα ήταν περισσότερο 

ευχαριστημένοι καθώς θα ανταμείβονταν οι κόποι τόσων χρόνων για την ολοκλήρωση των 
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σπουδών τους. Αντίθετα, ένας μικρός αριθμός αποκρινόμενων από αυτήν την ομάδα 

αισθάνεται δυσαρέσκεια από τον μισθό του διότι τον θεωρεί χαμηλό, πιστεύοντας ότι η 

εργασία του δεν αμείβεται όσο θα έπρεπε. Ακόμη, η άποψη αυτής της κατηγορίας για την 

κοινωνική της θέση είναι μετριοπαθής, καθώς δε θεωρούν ότι υπάρχει κοινωνικός 

διαχωρισμός των επαγγελμάτων, αλλά δεν είναι κι απόλυτα ικανοποιημένοι από το έργο που 

επιτελούν μέσα στην κοινωνία μέσω της εργασίας τους. Συνεχίζοντας, εργαζόμενοι σε 

συναφές αντικείμενο δήλωσαν ότι είναι ευχαριστημένοι από τόσο από τον μισθό τους όσο 

και από την κοινωνική θέση που τους εξασφαλίζει το επάγγελμά τους. Ελάχιστοι τονίζουν 

όμως ότι ο μισθός τους θα μπορούσε να ήταν πιο υψηλός λόγω αυτών που προσφέρουν κι ότι 

το επάγγελμά τους έχει απαξιωθεί συγκριτικά με το παρελθόν. Τέλος, οι 

ετεροαπασχολούμενοι φοιτητές στην πλειοψηφία τους δηλώνουν ευχαριστημένοι από τον 

μισθό τους, αλλά όλοι καθολικά σημειώνουν πως θα ήταν περισσότερο ευχαριστημένοι εάν 

εξασκούσαν το επάγγελμά που είχαν σπουδάσει. Επιπλέον, αναφορικά με την κοινωνική 

τους θέση που τους προσφέρει η εργασία τους, δηλώνουν ότι δεν είναι αυτή που θα ήθελαν 

να έχουν, υπογραμμίζοντας θα είχαν αντίθετη άποψη αν ακολουθούσαν το επάγγελμα των 

σπουδών τους, νιώθοντας πιο δημιουργικοί και με ευκαιρίες εξέλιξης.  

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΜΙΣΘΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 

 

 

 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ (19) 

 

 

Ετεροαπασχολούμενοι (7) 

(Σ.1, Σ.2, Σ.3, Σ.4, Σ.5, Σ.6, Σ.7, 

Σ.9) 

 

  

 

ΑΝΤΡΕΣ (4) 

(Σ.1, Σ.4, Σ.7, Σ.9) 
 ικανοποιημένοι 

 μεγαλύτερες 

οικονομικές 

απολαβές από το 

να ασκούσαν το 

επάγγελμά τους 

 ευκαιρίες 

ανέλιξης 

 θα ήταν 

περισσότερο 

ικανοποιημένοι 

αν εξασκούσαν 

το επάγγελμά 

τους  

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (3) 

(Σ.2, Σ.3, Σ.5, Σ.6) 

 

Εργαζόμενοι σε συναφές 

αντικείμενο (6) 

(Σ.22, Σ.23, Σ.24, Σ.26, Σ.27, Σ.29) 

ΑΝΤΡΕΣ (4) 

(Σ.22, Σ.24, Σ.27, Σ.29) 
 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (2) 

(Σ.23, Σ.26) 

Ετεροαπασχολούμενοι φοιτητές 

(6)  

 

(Σ.11, Σ.12, Σ.14, Σ.15, Σ.16, Σ.19) 

 

ΑΝΤΡΕΣ (1) 

(Σ.19) 

 

 ικανοποιημένοι 

 θα ήταν 

περισσότερο 

ικανοποιημένοι 

αν εξασκούσαν 

το επάγγελμά 

τους  

 ευκαιρίες 

εξέλιξης  

 πιο δημιουργικοί  

 πιο χρήσιμοι 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (5) 

(Σ.11, Σ.12, Σ.14, Σ.15,Σ.16) 
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Φοιτητές  

- 

- - 

ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΙ (10) 

 

Ετεροαπασχολούμενοι (2) 

(Σ.8, Σ.10) 
ΑΝΤΡΕΣ (2) 

(Σ.8, Σ.10) 
 χαμηλός μισθός  

η εργασία δεν 

αποδίδει όσα θα 

έπρεπε 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ  

- 

Εργαζόμενοι σε συναφές 

αντικείμενο (4) 

(Σ.21, Σ.24, Σ.28,  Σ.30) 

ΑΝΤΡΕΣ (1) 

(Σ.24) 
 δεν αμείβονται 

όσο θα έπρεπε 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (3) 

(Σ.21, Σ.28,  Σ.30) 

Ετεροαπασχολούμενοι  φοιτητές 

(4) 

(Σ.13, Σ.17, Σ.18, Σ.20) 

ΑΝΤΡΕΣ (3) 

(Σ.13, Σ.18, Σ.20) 
 οι κόποι τους δεν 

αμείβονται 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (1) 

(Σ.17) 

 

Φοιτητές 

- 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΣΗ 

 

 

 

ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΗΣ ΣΤΑΣΗ (27) 

 

Ετεροαπασχολούμενοι  (10) 

 

(Σ.1, Σ.2, Σ.3, Σ.4, Σ.5, Σ.6, Σ.7, Σ.8, Σ.9, 

Σ.10) 

 

ΑΝΤΡΕΣ (6) 

(Σ.1, Σ.4, Σ.7, Σ.8, Σ.9, 

Σ.10) 

 η δουλειά που 

κάνουν δεν 

αντιπροσωπεύει 

τη θέση που θα 

ήθελαν να έχουν 

στην κοινωνία 

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (4) 

(Σ.2, Σ.3, Σ.5, Σ.6) 

Εργαζόμενοι σε συναφές αντικείμενο (10) 

(Σ.22, Σ.23, Σ.24, Σ.26, Σ.27, Σ.28) 

* (Σ.21, Σ.29, Σ.30) 

ΑΝΤΡΕΣ (4) 

(Σ.22, Σ.24, Σ.27, Σ.29) 
 

 ικανοποιημένοι 

 *απαξίωση του 

επαγγέλματός 

τους 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ (6) 

(Σ.21,Σ.23, Σ.25, Σ.26, 

Σ.28, Σ.30) 

Ετεροαπασχολούμενοι  φοιτητές (7) 

(Σ.12, Σ.13, Σ.15,Σ.17, Σ.18, Σ.19, Σ.20) 
ΑΝΤΡΕΣ (4) 

(Σ.13, Σ.18, Σ.19, Σ.20) 
 δεν τους 

ικανοποιεί η 

κοινωνική τους 

θέση 

 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ (3) 

(Σ.12, Σ.15,Σ.17) 

Φοιτητές 

- 

  

 

5.3. Σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας  

   Η σύζευξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας είναι ένα περίπλοκο 

ζήτημα, που μπορεί να έχει εκπαιδευτική, κοινωνική, οικονομική και ατομική διάσταση. Η 

επιτυχημένη ή η ανεπιτυχής αυτή σύνδεση κατά τους συμμετέχοντες στην έρευνα σχετίζεται 

από την πρακτική άσκηση, την αναδιαμόρφωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον έλεγχο 

των εισροών και εκροών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και, τέλος, από μερικούς άλλους 

λόγους. Σε ερώτηση, δηλαδή, για το πώς μπορεί να επιτευχθεί ομαλά η συνένωση της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας οι περισσότεροι στο σύνολο απάντησαν με 

την ένταξη ή την ενίσχυση της πρακτικής άσκησης. Για παράδειγμα, οι 

ετεροαπασχολούμενοι ανέφεραν ότι η σημασία της πρακτικής έγκειται στο ότι είναι ένας 
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άμεσος τρόπος γνωριμίας με το επάγγελμα, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους. Οι 

εργαζόμενοι σε συναφές αντικείμενο προέβαλαν το επιχείρημα ότι πρέπει να υπάρξει 

επέκταση της πρακτικής, αλλά και να εξειδικεύονται, ώστε να αποκτούν περισσότερη 

εμπειρία και να είναι έτοιμοι να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις μιας θέσης εργασίας. Ακόμη, 

οι ετεροαπασχολούμενοι φοιτητές υπογραμμίζουν ότι συνίσταται βελτίωση και 

αναδιοργάνωση της πρακτικής άσκησης, για να έχει ποιοτικά αποτελέσματα όσον αφορά τον 

εκπαιδευτικό της σκοπό. Έπειτα, αναφέρεται η εκδοχή της αμειβόμενης πρακτική άσκηση 

μέσω της καθοδήγησης από το πανεπιστήμιο, δίνοντας κίνητρα παράλληλα στις επιχειρήσεις 

για να δέχονται φοιτητές. Τέλος, η ομάδα των φοιτητών τονίζει τη σημασία της πρακτικής 

άσκησης ως μέσω γνωριμίας με το επάγγελμα και σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. 

Συμπερασματικά, η σημασία της πρακτικής άσκησης είναι πολυδιάστατη κι όπως 

αποδεικνύεται από τις απαντήσεις που δόθηκαν στην παρούσα έρευνα, έχει διαδραματίζει 

σπουδαίο ρόλο στην επαγγελματική πορεία των συμμετεχόντων όλων των κατηγοριών των 

ερωτώμενων. Η σημασία αυτή αναφέρεται και σε έρευνα των Menon κ.ά. (2018) κατά την 

οποία η παροχή περισσότερων πρακτικών γνώσεων και εμπειριών βοηθάει στη μετάβαση 

των φοιτητών στην αγορά εργασίας. Επίσης, σε σχετική έρευνα των Hopkins κ.ά. (2011), 

τονίζεται ότι η συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων, όπως η 

ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων, όπου οι φοιτητές καλούνται να αντιμετωπίσουν 

πραγματικές δυσκολίες και αναμένεται να παρουσιάσουν βιώσιμες λύσεις, βοηθάει στην 

οικοδόμηση κριτικής σκέψης, στην ανάλυση των γεγονότων και κατά συνέπεια στην εύρεση 

λύσης, ενώ παρατηρείται ότι ενισχύονται κι άλλες ικανότητες, όπως οι επικοινωνιακές 

δεξιότητες. Όλα αυτά, επομένως, προετοιμάζουν τους σπουδαστές για την είσοδό τους στον 

επαγγελματικό χώρο. 

   Από την άλλη, ενδιαφέρον προκαλούν οι απαντήσεις σχετικά με την αναδιαμόρφωση της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, αρκετοί ετεροαπασχολούμενοι προτείνουν 

αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με κύριο στόχο τη σύνδεση πανεπιστημίων με την 

αγορά εργασίας, μέσω της βελτίωσης της επικοινωνίας με τις υπηρεσίες, τις εταιρείες ή τις 

δομές στις οποίες θα απευθυνθούν οι μελλοντικοί απόφοιτοί τους. Ακόμη, θεωρούν ότι 

πρέπει να υπάρξει εκσυγχρονισμός ή κατάργηση ορισμένων προγραμμάτων σπουδών, που 

δεν έχουν επαγγελματική αποκατάσταση ή η ύπαρξη μαθημάτων σχετικών με τις απαιτήσεις 

της αγοράς εργασίας και περισσότερη εξειδίκευση. Παρόμοιες απόψεις έχουν πολλοί 

εργαζόμενοι σε συναφές αντικείμενο, οι οποίοι συνιστούν σοβαρές αλλαγές στο περιεχόμενο 

σπουδών και τον εκσυγχρονισμό των μαθημάτων. Ειδικότερα προτείνουν την ύπαρξη 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026323731930043X?via%3Dihub#bib23
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μαθημάτων που θα σχετίζονται το μελλοντικό τους επάγγελμα ή την ένταξη καινοτόμων 

θεματικών ενοτήτων όπως η επιχειρηματικότητα. Επιπλέον, εκφράζουν την ανάγκη για 

ενημέρωση για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που έχουν μέσω του πτυχίου τους. 

Ολοκληρώνοντας, προσδοκούν, δηλαδή, όπως αναφέρουν, να δοθεί σημασία στη σύνδεση 

και την επικοινωνία των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας ή τη διασύνδεσή τους με το 

εξωτερικό, όπου δεν υπάρχουν πρακτικές εφαρμογές στην Ελλάδα. Οι ετεροαπασχολούμενοι 

φοιτητές επισημαίνουν, επίσης, ότι για τη σύζευξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την 

αγορά εργασίας επιβάλλεται ο εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων σπουδών και η 

διαμόρφωσή τους με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Αυτό ίσως να προϋποθέτει την 

κατάργηση ή τον επανασχεδιασμό ορισμένων σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

εντάσσοντας σχετικά εργαστήρια με την αγορά εργασίας ή εξειδικεύοντας τις παρεχόμενες 

γνώσεις. Τέλος, οι φοιτητές έχουν εν μέρει τις ίδιες προτάσεις, εκφράζοντας την επιθυμία για 

ενημέρωση σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση στα πλαίσια της πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης, με πιο ενεργό ρόλο του Επαγγελματικού προσανατολισμού και την ύπαρξη 

σεμιναρίων ή μαθημάτων συναφών με το επάγγελμα που θα ακολουθήσουν. 

   Επιπρόσθετα, μια ακόμα προοπτική για τη συσχέτιση της εκπαίδευσης με την αγορά 

εργασίας είναι ο έλεγχος των εισροών και των εκροών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για 

παράδειγμα, οι ετεροαπασχολούμενοι θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει μείωση των εισακτέων 

ή να εισαχθεί ένα σύστημα αξιολόγησης των δυνατοτήτων και της πορείας των σπουδαστών, 

που θα κρίνει την καταλληλότητά τους σε ένα επάγγελμα. Οι ετεροαπασχολούμενοι φοιτητές 

υπογραμμίζουν επίσης την ύπαρξη ορίου στους εισακτέους, αλλά και τη  μείωση 

πολυάριθμων σχολών που οδηγούν στο ίδιο επάγγελμα. Ακόμη, οι φοιτητές δηλώνουν ότι 

υπάρχει ανάγκη για  μείωση των εισακτέων και ιδίως σε επαγγέλματα κορεσμού, ενώ 

θεωρούν ότι θα ήταν καλύτερο να υπάρχει ενημέρωση από το λύκειο για τα επαγγέλματα με 

μέλλον μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού. Ο βαθμός και η ταχύτητα 

απορρόφησης των αποφοίτων ενός επιστημονικού κλάδου εξαρτάται τόσο από τον ρυθμό 

αύξησης της ζήτησης εργασίας και των ευκαιριών αυτοαπασχόλησης των αποφοίτων του, 

όσο και από τις εισροές και εκροές του φοιτητικού πληθυσμού σε αυτόν, όπως αναφέρεται κι 

από την Καραμεσίνη (2008), γεγονός που επιβεβαιώνει πως δεν πρέπει να υπάρχουν 

ανεξέλεγκτες μεταβολές των σχέσεων αυτών.  

   Τέλος, άλλες προτάσεις που αναφέρονται από μικρό αριθμό συμμετεχόντων είναι οι 

κάτωθι. Αρχικά, οι ετεροαπασχολούμενοι προτείνουν να υπάρξει μεγαλύτερη οικονομική 

ενίσχυση από το κράτος για περισσότερες ευκαιρίες στους νέους εργαζόμενους. Από την 
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άλλη, οι εργαζόμενοι στο αντικείμενο των σπουδών τους συνιστούν την κατάργηση των 

πανελλαδικών εξετάσεων για να μην επιλέγονται σχολές με κριτήριο την επαγγελματική 

αποκατάσταση και να μην ολοκληρώνεται ποτέ η φοίτησή τους. Ακόμη, τονίζουν την 

ενίσχυση του τεχνολογικού τομέα και των πολυτεχνικών σχολών, ώστε να μην επιλέγονται 

μόνο οι θεωρητικές σπουδές, που έχουν πάψει να αποτελούν νευραλγικό τομέα σπουδών. 

Ακόμη, οι ετεροαπασχολούμενοι φοιτητές επιδεικνύουν την αξιοποίηση του Σχολικού 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ), αλλά και την εκπόνηση μελετών ώστε να 

ανιχνευθούν επαγγέλματα που θα γνωρίσουν άνθιση και που θα μειωθεί η ζήτησή τους. Η 

τελευταία προοπτική έχει αναφερθεί κι από το CEDEFOP (2020), που τονίζει ότι η σύνδεση 

της τριτοβάθμιας με την απασχόληση θα ενισχυθεί με το να γίνονται έρευνες σχετικά με τις 

ανάγκες σε δεξιότητες στην αγορά εργασίας και να παρέχονται αξιόπιστες πληροφορίες για 

τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, ούτως ώστε να συμβάλλουν στον σχεδιασμό πολιτικών 

αναβάθμισης και επαναπροσδιορισμού των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων. 

Ολοκληρώνοντας, οι φοιτητές προτείνουν την ύπαρξη περισσοτέρων μεταπτυχιακών με 

βάση την αγορά εργασίας και την προσφορά θέσεων κάθε έτος, μιας άποψης που μπορεί να 

ταυτιστεί με αυτήν του ΟΟΣΑ (2019) κατά την οποία η δια βίου μάθηση θα πρέπει να 

θεωρηθεί ως μοχλός ανάπτυξης δεξιοτήτων, οι οποίες θα μπορούν να ευθυγραμμιστούν με 

τις ανάγκες τις οικονομίας και την κοινωνίας. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
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Κεφάλαιο 6  

 Συμπεράσματα  
    Καθώς έχει προηγηθεί η ερμηνεία των αποτελεσμάτων και μετέπειτα η σύνδεσή τους με το 

θεωρητικό πλαίσιο, στο παρόν κεφάλαιο θα αναφερθούν τα τελικά συμπεράσματα ανά 

ερευνητικό ερώτημα  

   Αρχικά, η κατεύθυνση των σπουδών της πλειοψηφίας των ατόμων που συμμετείχαν στην 

έρευνα βασίζονταν σε ατομικά κριτήρια Ορισμένοι διάλεξαν τις σπουδές τους βάσει των 

επαγγελματικών τους προοπτικών ή απλώς λόγω του ενδιαφέροντός τους για τον 

συγκεκριμένο τομέα σπουδών. Τέλος, άλλοι δευτερεύοντες λόγοι όπως η τοποθεσία του 

εκπαιδευτικού ιδρύματος, οι οικογενειακοί λόγοι ή η συμβολή του επαγγελματικού 

προσανατολισμού συνέβαλαν λιγότερο στο να διαμορφωθεί η επιλογή τους. 

   Έπειτα, οι αρχέτυπες προσδοκίες των περισσότερων ερωτώμενων έχουν ικανοποιηθεί, ενώ 

αρκετοί είναι κι αυτοί που εξέφρασαν το αντίθετο. Συμπερασματικά, η πλειοψηφία είχε 

αποκομίσει θετικές εμπειρίες από τις σπουδές της, αναγνωρίζοντας την αξία και την 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΕΙΣΡΟΩΝ 

ΕΚΡΟΩΝ ΤΗΣ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
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-  
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ΑΝΤΡΕΣ (1) 
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 Όριο στους 
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 Να μην υπάρχουν 

τόσες 

διαφορετικές 
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επάγγελμα 

  

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (1) 

(Σ.12) 

Φοιτητές (3) 

 

(Σ.32, Σ.33, Σ.34) 

ΑΝΤΡΕΣ (2) 
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εισακτέων και 

ιδίως σε 

επαγγέλματα 

κορεσμού 

 ενημέρωση από το 

λύκειο για τα 

επαγγέλματα με 

μέλλον μέσω του 

επαγγελματικού 

προσανατολισμού 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ  (1) 

(Σ.32) 



110 
 

ποιότητα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ενώ όσοι ήταν αρνητικοί ή διστακτικοί σχετικά με 

τον αν έχουν ικανοποιηθεί οι προσδοκίες τους από τις σπουδές τους δηλώνουν πως εν τέλει 

δεν έχουν μετανιώσει γι’ αυτό που επέλεξαν να σπουδάσουν, καθώς έχουν αποκομίσει πολλά 

θετικά τα οποία τους βοηθούν στην πορεία της ζωής τους. 

   Ακόμη, όσον αφορά τα γνωστικά οφέλη επικρατεί θετική στάση των αποκρινόμενων. 

Μεγάλος αριθμός, δηλαδή, συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε ικανοποιημένος από τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκόμισε από τις σπουδές του, καθώς θεωρούν ότι τους 

ωφέλησαν ή ότι θα τους ωφελήσουν στην επαγγελματική τους ζωή. Τόνισαν, επίσης, πως η 

πρακτική συνέβαλε στο να γνωρίσουν το επάγγελμά τους και ότι το πρόγραμμα σπουδών 

τους ήταν αρκετά καλά οργανωμένο, με γενικές γνώσεις που μπορούσαν να τις εφαρμόσουν 

και σε άλλες εργασίες. Επιπλέον, ανέπτυξαν προσωπικές, κοινωνικές και γνωστικές 

δεξιότητες, διευρύνοντας με αυτόν τον τρόπο τους ορίζοντές τους και τις γνωριμίες τους. 

Εντούτοις, ελάχιστοι που είχαν αντίθετη άποψη, προέβαλαν σαν επιχείρημα ότι οι γνώσεις 

τους δεν είχαν πρακτική εφαρμογή. 

   Επιπρόσθετα, αναφορικά με τα οικονομικά και τα κοινωνικά οφέλη, οι ερωτώμενοι της 

έρευνας περιγράφουν πως σε γενικές γραμμές είναι ικανοποιημένοι από τον μισθό και 

γενικότερα την κοινωνική θέση που τους προσδίδει η εργασία τους. Οι ετεροαπασχολούμενοι 

και οι εργαζόμενοι σε συναφές αντικείμενο είναι ευχαριστημένοι, προβάλλοντας κάποια 

μικρά παράπονα. Ωστόσο, η κατηγορία των ετεροαπασχολούμενων φοιτητών στην 

πλειοψηφία της αναφέρει ότι είναι ευχαριστημένη από τον μισθό της, αλλά όλοι καθολικά 

σημειώνουν πως θα ήταν περισσότερο ευχαριστημένοι εάν εξασκούσαν το επάγγελμά που 

είχαν σπουδάσει. Επιπλέον, οι απόψεις τους διαφοροποιούνται  και με την κοινωνική θέση 

που τους προσφέρει η εργασία τους, δηλώνοντας ότι δεν είναι αυτή που θα ήθελαν να έχουν, 

υπογραμμίζοντας ότι αυτό θα άλλαζε εάν εργάζονταν σε συναφές επάγγελμα με τις σπουδές 

τους. 

   Στη συνέχεια, οι κύριες αιτίες της ετεροαπασχόλησης είναι η οικονομική κρίση και οι 

συνέπειες που τη συνοδεύουν, η έλλειψη θέσεων εργασίας και παράλληλα η αυξημένη 

προσφορά της ή ο κορεσμός σε ορισμένα επαγγέλματα. Ακόμη, ο ανταγωνισμός, η ανεργία, 

η έλλειψη εμπειρίας ή οι κακές συνθήκες εργασίας οδηγούν αρκετούς σε διαφορετικά 

επαγγέλματα, μη συναφή με το αντικείμενο των σπουδών τους. Τέλος, οι προσωπικοί λόγοι 

αναφέρονται λιγότερο ως παράγοντας που επηρεάζει τα ποσοστά ετεροαπασχόλησης. Οι 

παραπάνω λόγοι, δημιούργησαν δυσκολίες και στην κατηγορία των εργαζομένων σε συναφές 
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αντικείμενο που συμμετείχαν στην έρευνα, καθώς πολλοί από αυτούς τα πρώτα έτη μετά την 

αποφοίτησή τους δεν εξασκούσαν το επάγγελμά τους, ενώ είχαν μέσο όρο τα 3 έτη αναμονής 

μετά την αποφοίτησή τους μέχρι να τα καταφέρουν να εξασκήσουν το επάγγελμά τους. 

   Από την άλλη, οι συνέπειες της ετεροαπασχόλησης είναι πολλές, με αρνητικές επιπτώσεις 

γενικά στην κοινωνία και ειδικά στους ετεροαπασχολούμενους. Ως μέγιστη συνέπεια μπορεί 

να θεωρηθεί η ψυχολογική επιβάρυνση που βιώνουν οι ετεροαπασχολούμενοι, καθώς ο 

εργασιακός τους χώρος δεν τους χαροποιεί, τους αφαιρεί τη δημιουργικότητά τους και 

αισθάνονται μη παραγωγικοί. Ωστόσο, οι ψυχολογικές επιπτώσεις αποκτούν κι άλλες 

διαστάσεις, όπως η εργασιακή αβεβαιότητα, η απομάκρυνση από το επάγγελμά τους, η 

απειλή της ανεργίας και οι χαμηλές οικονομικές αποδοχές.  

   Αξίζει να αναφερθεί, πως οι ετεροαπασχολούμενοι δεν έχουν θετική στάση στο να κάνουν 

υποχωρήσεις ή συμβιβασμούς, ώστε να εργαστούν σε συναφές επάγγελμα με αυτό των 

σπουδών τους. Τα οικονομικά κίνητρα, οι οικογενειακοί λόγοι, η γεωγραφική θέση της 

εργασίας είναι κάποιοι από τους λόγους, που ορισμένοι δεν κάνουν κάποια υποχώρηση ή 

συμβιβασμό και επιλέγουν να ετεροαπασχολούνται. 

   Τέλος, οι λύσεις που προτείνονται σχετικά με τη λειτουργία της τριτοβάθμιας εκπαίδευση 

ώστε να συνδέεται με την αγορά εργασίας σχετίζονται κυρίως με την πρακτική άσκηση, την 

αναδιαμόρφωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τον έλεγχο των εισροών και εκροών της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, η ένταξη ή η ενίσχυση της πρακτικής 

άσκησης θεωρείται ένας άμεσος τρόπος γνωριμίας με το επάγγελμα, τις υποχρεώσεις και τα 

δικαιώματά των υποψηφίων εργαζομένων. Ακόμη, η αναδιαμόρφωση της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, θα συμβάλλει στην επικοινωνία και κατά συνέπεια τη σύνδεση με την αγορά 

εργασίας. Δηλαδή, μέσω του εκσυγχρονισμού ή την κατάργηση ορισμένων προγραμμάτων 

σπουδών, που δεν έχουν επαγγελματική αποκατάσταση ή την ύπαρξη μαθημάτων σχετικών 

με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας οι εν δυνάμει απασχολούμενοι θα προετοιμάζονται 

καλύτερα για τη μετάβασή τους στον εργασιακό χώρο. Επιπρόσθετα, μια ακόμη προοπτική 

για τη συσχέτιση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας είναι ο έλεγχος των εισροών και 

των εκροών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η μείωση των εισακτέων ή η εισαγωγή ενός 

συστήματος αξιολόγησης των δυνατοτήτων και της πορείας των σπουδαστών, που θα κρίνει 

την καταλληλότητά τους για κάποιο επάγγελμα ή η μείωση των σχολών που οδηγούν στο 

ίδιο επάγγελμα θα βοηθήσει στην απορρόφηση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

από την αγορά εργασίας. Ολοκληρώνοντας, άλλες προτάσεις για τη σύνδεση της 
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τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας είναι η οικονομική ενίσχυση από το 

κράτος για περισσότερες ευκαιρίες στους νέους εργαζόμενους, η κατάργηση των 

πανελλαδικών εξετάσεων για να μην επιλέγονται σχολές με κριτήριο την επαγγελματική 

αποκατάσταση και να μην ολοκληρώνεται ποτέ η φοίτησή τους, η ενίσχυση του 

τεχνολογικού τομέα και των πολυτεχνικών σχολών, η αξιοποίηση του Σχολικού 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ), αλλά και την εκπόνηση μελετών ώστε να 

ανιχνευθούν επαγγέλματα που θα γνωρίσουν άνθιση και που θα μειωθεί η ζήτησή τους. 

Κεφάλαιο 7  

Περιορισμοί της έρευνας- Συζήτηση 

   Οι περιορισμοί της παρούσας έρευνας σχετίζονται κυρίως με τους περιορισμούς της 

ποιοτικής έρευνας, της μεθόδου ανάλυσης και των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν. Όσον 

αφορά την ποιοτική προσέγγιση, τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευθούν καθώς 

αντιπροσωπεύουν μια ομάδα ορισμένων συμμετεχόντων. Επιπλέον, το δείγμα της παρούσας 

εργασίας δεν ήταν μεγάλο, οπότε δεν μπορεί να γίνει εξαγωγή καθολικών αποτελεσμάτων. 

Επιπρόσθετα, η ανάλυση των δεδομένων γενικά στις ποιοτικές μεθόδους επηρεάζεται από 

τον ερευνητή, καθώς παρουσιάζονται από τις αντιλήψεις του ίδιου και ίσως να ερμηνευτούν 

υπό το πρίσμα της δικής του σκέψης.  

   Εντούτοις, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων ήταν η 

συνέντευξη. Αυτή η μέθοδος – τεχνική για τη συλλογή ερευνητικών πληροφοριών, βοηθά 

στο να συγκεντρωθούν κυρίως λεκτικές συμπεριφορές, οι οποίες συλλέγονται σε 

καταστάσεις ιδιότυπες, αφού η κατάσταση της συνέντευξης είναι εξ ορισμού ιδιωτική και 

ανώνυμη. Η συμπεριφορά, όμως, του ατόμου είναι διαφορετική, ανάλογα με το αν 

εκφράζεται ιδιωτικά ή δημόσια και δεν μπορεί να παρατηρηθεί, καθώς δεν είναι δυνατόν να 

επαναληφθεί με τον ίδιο τρόπο. Επίσης επηρεάζεται άμεσα από την προσωπικότητα του 

υπεύθυνου της συνέντευξης, από τις ελαφρές μεταβολές στον τρόπο και τη σειρά 

διατύπωσης των ερωτήσεων. Επομένως η συνέντευξη δεν μπορεί να είναι πάντα αξιόπιστο 

και έγκυρο μέσο έρευνας (Βάμβουκας, 2010). Για τον λόγο αυτό, ο χώρος και ο χρόνος της 

διεξαγωγής των συνεντεύξεων επιλέχθηκε πολύ προσεκτικά από την ερευνήτρια, ώστε να 

μην υπάρχουν διακοπές και οι συμμετέχοντες να αισθάνονται άνετοι και ανεπηρέαστοι 

καθώς απαντούν στις ερωτήσεις που τους θέτονται. Παράλληλα, έγινε προσπάθεια να 

υπάρχει συνοχή κι αμεροληψία κατά τη διατύπωση, τη καταγραφή και την ερμηνεία των 
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απαντήσεων αλλά και των εξωγλωσσικών ή παραγλωσσικών στοιχείων από την ερευνήτρια. 

Κατά αυτόν τον τρόπο επιχειρήθηκε να μην επηρεαστεί η αξιοπιστία των στοιχείων που 

προέκυψαν από τις συνεντεύξεις.  

   Σκόπιμο, λοιπόν, είναι να επαναληφθεί η έρευνα με περισσότερους συμμετέχοντες από 

όλες τις κατηγορίες (ετεροαπασχολούμενοι, εργαζόμενοι σε συναφές αντικείμενο, 

ετεροαπασχολούμενοι φοιτητές και φοιτητές), ώστε να υπάρξει σύγκριση των απόψεων, 

αλλά και η εξαγωγή καθολικών συμπερασμάτων. Επιπρόσθετα, θα ήταν ενδιαφέρον να 

εξεταστούν οι απόψεις των αποφοίτων κάθε πανεπιστημίου, για να εξετάζεται η μετέπειτα 

πορεία τους ή ακόμη να γίνει μια συγκριτική μελέτη ανά ηλικιακές ομάδες ή το φύλο. Όπως 

αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, τόσο οι ευρωπαϊκοί όσο και οι διεθνείς οργανισμοί δίνουν 

ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση, την απασχόληση αλλά και στη μεταξύ τους σχέση. 

Είναι προφανές, λοιπόν, λόγω της μεγάλης αναντιστοιχίας της εκπαίδευσης με την αγορά 

εργασίας, τα υψηλά ποσοστά ετεροαπασχόλησης, ανεργίας, των ΝEETs και  γενικότερα η 

λανθασμένη χρήση του ανθρωπίνου κεφαλαίου οξύνονται και πρέπει να απασχολήσει 

σοβαρά τους ιθύνοντες της ελληνικής εκπαιδευτικής, οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. 

Η οικονομική μεγέθυνση μιας χώρας συνδέεται άμεσα με το ανθρώπινο δυναμικό που την 

απαρτίζει, άρα είναι λογικό να δίνεται η δέουσα σημασία στη σωστή αξιοποίησή του. 

Λαμβάνοντας υπόψιν τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης, είναι σημαντικό να προωθείται η 

εκπόνηση ερευνών, ώστε να παρατηρούνται, να ερμηνεύονται και να αξιολογούνται τα 

αποτελέσματά των εκπαιδευτικών διαδικασιών, καθώς θα πρέπει να συμβαδίζουν με τις 

ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και πραγματικότητας.  

   Συμπερασματικά, από τα ανωτέρω συνάγεται η ύπαρξη ενός ανοικτού προβλήματος 

αναφορικά με τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, ο 

αριθμός των εισροών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι αρκετά μεγάλος – όπως 

προαναφέρθηκε από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη- αλλά υπάρχει πρόβλημα στην 

αντιστοίχιση των εκροών του εκπαιδευτικού συστήματος με τις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας. Θεωρείται, λοιπόν, αναγκαίο η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική να εστιάσει στη 

βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων 

συμπεριλαμβάνοντας όλων των δομικών στοιχείων, των λειτουργιών και των διαδικασιών 

που την απαρτίζουν.  

   Για παράδειγμα, η μείωση και η αναδιάρθρωση της ύλης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε 

συνδυασμό με την ενίσχυση μαθημάτων που θα καλλιεργούν κι άλλες δεξιότητες πέρα από 
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τις γνωστικές, θα βοηθήσει τα παιδιά στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους. 

Με αυτόν τον τρόπο θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και να εξελίξουν τις κλίσεις, τις 

ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γνωρίζοντας, 

επομένως, τις  δεξιότητες και τις ικανότητές τους οι μαθητές θα μπορούν να επιλέξουν 

ανάμεσα την επαγγελματική και τη γενική εκπαίδευση και κατ’ επέκταση να επιλέξουν 

συνειδητά τη συμμετοχή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στα πλαίσια αυτής της 

κατεύθυνσης, όμως, θα πρέπει να διορθωθεί το μεγάλο πρόβλημα της ασυνέχειας της 

διδακτέας ύλης. 

    Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τη βελτίωση της ποιότητας, της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για να 

διασφαλιστεί η βελτίωση της λειτουργίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ένα χρήσιμο 

εργαλείο είναι η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση, όμως, θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα δομικά 

στοιχεία, αλλά και τις πολιτικές που την απαρτίζουν. Για παράδειγμα, οι υλικοτεχνικές 

υποδομές, το διδακτικό προσωπικό και γενικότερα το ανθρώπινο δυναμικό των 

πανεπιστημίων της Ελλάδας κρίνεται ανεπαρκές σε ποσότητα σε πολλές περιπτώσεις. Ο 

υψηλός αριθμός αντιστοιχίας ενός μέλους ΔΕΠ και των φοιτητών που έχει στην επίβλεψή 

του, καθιστά ανέφικτη την ουσιαστική επικοινωνία και την υποστήριξη κατά τη διάρκεια των 

σπουδών, γεγονός που, όπως αναφέρθηκε στην παρούσα έρευνα, είναι υψίστης σημασίας για 

τους φοιτητές. Ως πρόταση για την καλύτερη επικοινωνία και την υποστήριξη των φοιτητών 

είναι η πρόσληψη περισσότερων μελών ΔΕΠ και βοηθητικού προσωπικού, ώστε να υπάρχει 

ουσιαστική επικοινωνία με τους φοιτητές και να βοηθιούνται τόσο κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους όσο και το πρώτο καιρό αποφοίτησης. Ακόμη, αρκετά σημαντικό θα ήταν οι 

πολιτικές του κράτους να προωθούν τις ιδέες για έρευνα και ανάπτυξη, την καινοτομία και 

την επιχειρηματικότητα μέσω της χρηματοδότησης και της υποστήριξης συναφών 

προγραμμάτων σε πολλαπλά επίπεδα. Επιπρόσθετα, για τη διασφάλιση της ποιότητας των 

εισροών και κατ’ επέκταση των εκροών, ο τρόπος εισαγωγής των φοιτητών πρέπει να 

διαφοροποιηθεί. Το φαινόμενο στις μέρες μας των εισακτέων με πολύ χαμηλές βαθμολογίες 

στα πανεπιστήμια εντείνει το πρόβλημα της αναντιστοιχίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 

την αγορά εργασίας, ενώ αμβλύνεται ο αριθμός των «αιώνιων φοιτητών», μιας κατάστασης 

που πρέπει να σταματήσει να διογκώνεται. Επιπλέον, είναι σαφές πως τα πανεπιστημιακά 

ιδρύματα πρέπει να εκσυγχρονιστούν και ίσως κάποια τμήματα να περιορίσουν τον αριθμό 

των εισακτέων τους, αλλά είναι πολιτικά και ηθικά ορθό να μην προωθείται η συμμετοχή σε 

ιδιωτικά ιδρύματα που εξασφαλίζουν τα ίδια επαγγελματικά προνόμια και δικαιώματα. Ο 
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εξορθολογισμός της δημόσιας εκπαίδευσης, δηλαδή, δεν πρέπει να υπονομεύει την ύπαρξή 

της και να ωθεί την αντικατάστασή της από την ιδιωτική.  Εντούτοις, η παροχή ελευθερίας 

και ευελιξίας στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ωθώντας την αποκέντρωση των 

αποφάσεων σε πολλές περιπτώσεις θα διασφαλίσει τη βέλτιστη λειτουργία των ιδρυμάτων. 

Εφαρμόζοντας πολιτικές αποκεντρωμένης διοίκησης, ουσιαστικές ανάγκες όπως η 

εξωστρέφεια των ιδρυμάτων τόσο σε διεθνές, σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο θα ικανοποιούνται 

ευκολότερα. Με αυτόν τον τρόπο οι ροές χρηματοδότησης μπορούν να ενισχυθούν κι από 

άλλες δραστηριότητες, ενώ έχοντας την ελευθερία αποφάσεων και λαμβάνοντας υπόψιν τις 

ανάγκες των αποφοίτων ή ακόμη και των πολιτών της ευρύτερης περιοχής ενός 

πανεπιστημίου, μπορούν να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται προγράμματα διά Βίου 

Μάθησης με στοχευμένο και άκρως αποτελεσματικό τρόπο.  

   Τέλος, το πιο σημαντικό  και ίσως το κλειδί για την επιτυχημένη μετάβαση από την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση στην αγορά εργασίας είναι η πρακτική άσκηση. Τα περισσότερα 

τμήματα των πανεπιστημίων θα πρέπει να δώσουν έμφαση στην πρακτική άσκηση, 

διασφαλίζοντας την ποιότητα της. Οι περισσότεροι απόφοιτοι των πανεπιστημίων δε 

γνωρίζουν τις επαγγελματικές επιλογές και τα δικαιώματα που τους δίνει το πτυχίο τους. 

Ακόμη, οι κάτοχοι ενός πτυχίου έχουν και εναλλακτικές προοπτικές στην επαγγελματική 

τους πορεία μέσω του πτυχίου τους, που πολλές φορές αγνοούν. Η πρακτική, λοιπόν, πρέπει 

να έχει μεγάλη διάρκεια και οι συμμετέχοντες αρκετές επιλογές για το πού θα την 

υλοποιήσουν. 

   Εν κατακλείδι, η εκπαίδευση στην Ελλάδα στη σύγχρονη εποχή αποτελεί ένα εργαλείο για 

την οικονομική, την κοινωνική και την πολιτική ευμάρεια. Οι συνεχείς αλλαγές στην 

εκπαίδευση διαταράσσουν όλους τους νευραλγικούς τομείς της χώρας. Επομένως, ο εθνικός 

στρατηγικός σχεδιασμός για την εκπαίδευση θα πρέπει να διακατέχεται από ενότητα, όραμα, 

τεχνοκρατική επάρκεια αλλά και ισχυρή πολιτική βούληση που να μην περιορίζεται λόγω 

προσωπικών ή κομματικών συμφερόντων.    

Κριτική Αποτίμηση της ερευνήτριας 

Τα αποτελέσματα και κατ’ επέκταση τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης απηχούν τις 

απόψεις των συμμετεχόντων της έρευνας και όχι της ερευνήτριας. Ως ένα βαθμό οι λύσεις 

που προτάθηκαν πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους ιθύνοντες της εκπαιδευτικής πολιτικής 

για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο δεν πρέπει να υπονομεύεται ο ουσιαστικός ρόλος 

του πανεπιστημίου, που είναι να προάγει τις επιστήμες. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που 
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προσφέρουν τόσα χρόνια τα πανεπιστήμια έχουν συντελέσει τόσο στην τεχνολογική όσο και 

στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά και γενικότερα στην ευμάρεια της κοινωνίας. Επομένως, 

θα πρέπει να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των πανεπιστημίων και της αγοράς εργασίας με 

έναν τρόπο που θα γίνεται σεβαστός ο ουσιαστικός λόγος ύπαρξης του κορυφαίου θεσμού 

διάδοσης και δημιουργίας της γνώσης. Τέλος, η απλή προετοιμασία για συγκεκριμένα 

επαγγέλματα και η εξειδίκευση σε μεγάλο βαθμό υπονομεύει την ανάπτυξη της κριτικής 

σκέψης και ελλοχεύει κινδύνους για την πραγματική και βιώσιμη ανάπτυξη σε όλους τους 

τομείς της σύγχρονης κοινωνίας.  
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Παράρτημα Α 

 

Ερωτήσεις συνέντευξης  

Α. ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 

ΑΤΟΜΙΚΑ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1.Φύλο: 

 Άνδρας ❏ Γυναίκα ❏  

2.Έτος γέννησης:  
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Μεταπτυχιακό (master) ❏ στ. Διδακτορικό ❏ ζ.  Άλλο (Τι 
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6. Γνώση Ξένων Γλωσσών:  

 Αγγλικά ❏ Γαλλικά ❏ Γερμανικά ❏ Ιταλικά ❏ Ισπανικά ❏ Άλλη  

 Παρακαλώ αναφέρετε το επίπεδο γλωσσομάθειας (Πτυχίο) : 

7.Γνώση Η/Υ :  

Καθόλου ❏ Λίγο ❏ Μέτρια ❏ Αρκετά καλή ❏ Πολύ καλή ❏  

 

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ  

1. Ποιο είναι το αντικείμενο σπουδών σας; Είστε απόφοιτος Πανεπιστημίου ή 

Τεχνολογικού Ιδρύματος; 

2. Ποιο ήταν το κριτήριο για την επιλογή των σπουδών σας; 

3. Ποια είναι η εργασίας σας; 

4. Προσπαθήσατε να βρείτε δουλειά στο αντικείμενό σας; 

5. Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε μέχρι να βρείτε δουλειά; 

6. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο κύριος λόγος που δεν εξασκείτε το επάγγελμα το οποίο 

έχετε σπουδάσει; 

7. Είστε ικανοποιημένος από την εργασία σας όσον αφορά το μισθό σας και την 

κοινωνική θέση που σας εξασφαλίζει; 

8. Εάν εξασκούσατε το επάγγελμα που έχετε σπουδάσει θα ήσασταν περισσότερο 

ικανοποιημένος; 

9. Θα κάνατε κάποιου είδους υποχωρήσεις ή συμβιβασμούς προκειμένου να εργαστείτε 

σε συναφές αντικείμενο με αυτό των σπουδών σας ; 

10. Ποιες είναι οι κύριες επιπτώσεις της ετεροαπασχόλησης για εσάς; 

11. Έχετε μετανιώσει για τις σπουδές σας; 

12. Θεωρείτε ότι το πρόγραμμα σπουδών που επιλέξατε σας παρείχε τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας; 

13. Οι αρχέτυπες προσδοκίες σας σχετικά με το αντικείμενο των σπουδών σας έχουν 

ικανοποιηθεί;  

14. Ποιες λύσεις θα δίνατε ώστε να μπορεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση να  συνδέεται 

αμεσότερα με την αγορά εργασίας; 

Β. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

ΑΤΟΜΙΚΑ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
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1.Φύλο: 

 Άνδρας ❏ Γυναίκα ❏  

2.Έτος γέννησης:…………… . 

3.Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος/η ❏ Έγγαμος/η ❏  

4.Βασικές Σπουδές:………  

5. Άλλες Σπουδές: ( σημειώστε ανάλογα) 

 α. Άλλο πτυχίο ΑΕΙ ❏ β. Μετεκπαίδευση ❏ γ. Θεματικές Ενότητες στο Ε.Α.Π ❏ ε. 

Μεταπτυχιακό (master) ❏ στ. Διδακτορικό ❏ ζ.  Άλλο (Τι 

ακριβώς)…………………………………………  

6. Γνώση Ξένων Γλωσσών 

 Αγγλικά ❏ Γαλλικά ❏ Γερμανικά ❏ Ιταλικά ❏ Ισπανικά ❏ Άλλη  

 Παρακαλώ αναφέρετε το επίπεδο γλωσσομάθειας (Πτυχίο) : 

7. Έτη προϋπηρεσίας: 

8.Γνώση Η/Υ :  

Καθόλου ❏ Λίγο ❏ Μέτρια ❏ Αρκετά καλή ❏ Πολύ καλή ❏  

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ  

1. Ποιο είναι το αντικείμενο σπουδών σας; Είστε απόφοιτος Πανεπιστημίου ή 

Τεχνολογικού Ιδρύματος; 

2. Ποιο ήταν το κριτήριο για την επιλογή των σπουδών σας; 

3. Ποια είναι η εργασία σας; 

4. Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε μέχρι να εργαστείτε σε συναφές αντικείμενο με 

αυτό των σπουδών σας; 

5. Είστε ικανοποιημένος από το επάγγελμά σας όσον αφορά το μισθό και την κοινωνική 

θέση που σας εξασφαλίζει; 

6. Θεωρείτε ότι το πρόγραμμα σπουδών που επιλέξατε σας παρείχε τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες που απαιτεί η θέση εργασίας σας; 

7. Οι αρχέτυπες προσδοκίες σας σχετικά με το αντικείμενο των σπουδών σας έχουν 

ικανοποιηθεί; 

8. Θα επιλέγατε κάποιου είδους μετεκπαίδευση; 

9. Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ώστε να  

προετοιμάζει καλύτερα τους αποφοίτους για την εξεύρεση εργασίας; 
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Γ.  ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  

ΑΤΟΜΙΚΑ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1.Φύλο: 

 Άνδρας ❏ Γυναίκα ❏  

2.Έτος γέννησης:…………… . 

3.Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος/η ❏ Έγγαμος/η ❏  

4.Βασικές Σπουδές:………  

5. Άλλες Σπουδές: ( σημειώστε ανάλογα) 

 α. Άλλο πτυχίο ΑΕΙ ❏ β. Μετεκπαίδευση ❏ γ. Θεματικές Ενότητες στο Ε.Α.Π ❏ ε. 

Μεταπτυχιακό (master) ❏ στ. Διδακτορικό ❏ ζ.  Άλλο (Τι 

ακριβώς)…………………………………………  

6. Γνώση Ξένων Γλωσσών 

 Αγγλικά ❏ Γαλλικά ❏ Γερμανικά ❏ Ιταλικά ❏ Ισπανικά ❏ Άλλη  

 Παρακαλώ αναφέρατε το επίπεδο γλωσσομάθειας (Πτυχίο) : 

7.Γνώση Η/Υ :  

Καθόλου ❏ Λίγο ❏ Μέτρια ❏ Αρκετά καλή ❏ Πολύ καλή ❏ 

 Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ  

1. Ποιο είναι το αντικείμενο σπουδών σας; Είστε απόφοιτος Πανεπιστημίου ή 

Τεχνολογικού Ιδρύματος; 

2. Ποιο ήταν το κριτήριο για την επιλογή των προπτυχιακών σας σπουδών; 

3. Ποια είναι η εργασίας σας; 

4. Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε μέχρι να βρείτε δουλειά; 

5. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο κύριος λόγος που δεν εξασκείτε το επάγγελμα το οποίο 

έχετε σπουδάσει; 

6. Είστε ικανοποιημένος από την εργασία σας όσον αφορά το μισθό σας και την 

κοινωνική θέση που σας εξασφαλίζει η δουλειά σας; 

7. Εάν εξασκούσατε το επάγγελμα που έχετε σπουδάσει θα ήσασταν περισσότερο 

ικανοποιημένος; 

8. Ποιες είναι οι κύριες επιπτώσεις της ετεροαπασχόλησης για εσάς; 
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9. Θεωρείτε ότι το πρόγραμμα σπουδών που επιλέξατε σας παρείχε τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας; 

10. Οι αρχέτυπες προσδοκίες σας σχετικά με το αντικείμενο των σπουδών σας έχουν 

ικανοποιηθεί; 

11. Για ποιο λόγο αποφασίσατε να συνεχίσετε τις σπουδές σας;  

12. Ποιες λύσεις θα δίνατε ώστε να μπορεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση να  συνδέεται 

αμεσότερα με την αγορά εργασίας; 

Δ. ΦΟΙΤΗΤΕΣ  

Α. ΑΤΟΜΙΚΑ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1.Φύλο: 

 Άνδρας ❏ Γυναίκα ❏  

2.Έτος γέννησης:  

3.Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος/η ❏ Έγγαμος/η ❏  

4.Βασικές Σπουδές:  

5. Άλλες Σπουδές: ( σημειώστε ανάλογα) 

 α. Άλλο πτυχίο ΑΕΙ ❏ β. Μετεκπαίδευση ❏ γ. Θεματικές Ενότητες στο Ε.Α.Π ❏ ε. 

Μεταπτυχιακό (master) ❏ στ. Διδακτορικό ❏ ζ.  Άλλο (Τι 

ακριβώς)…………………………………………  

6. Γνώση Ξένων Γλωσσών 

 Αγγλικά ❏ Γαλλικά ❏ Γερμανικά ❏ Ιταλικά ❏ Ισπανικά ❏ Άλλη  

 Παρακαλώ αναφέρατε το επίπεδο γλωσσομάθειας (Πτυχίο) :   

7..Γνώση Η/Υ :  

Καθόλου ❏ Λίγο ❏ Μέτρια ❏ Αρκετά καλή ❏ Πολύ καλή ❏ 

 

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ  

1. Ποιο είναι το αντικείμενο των σπουδών σας;  

2. Ποιο ήταν το κριτήριο για την επιλογή των σπουδών σας; 

3. Συμβουλευτήκατε κάποιον ώστε να επιλέξετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών; 

4. Οι αρχέτυπες προσδοκίες σας έχουν ικανοποιηθεί μέχρι αυτή τη στιγμή; 
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5. Έχετε σκεφτεί την επαγγελματική σας αποκατάσταση; Θεωρείτε ότι θα είναι άμεση; 

6. Εάν δυσκολευτείτε έχετε σκεφτεί πιθανές διεξόδους που μπορεί να σας προσφέρει το 

πτυχίο σας; 

7. Σε περίπτωση που η ετεροαπασχόληση είναι η μόνη λύση για να εργαστείτε, πιστεύετε 

πως οι προπτυχιακές σας σπουδές θα σας έχουν δώσει γνώσεις και δεξιότητες και για 

άλλα επαγγέλματα πέραν αυτού που εκπαιδεύεστε; 

8. Ποιες αλλαγές θα προτείνατε στο περιεχόμενο σπουδών, ώστε να προετοιμάζει 

καλύτερα τους αποφοίτους για την αγορά εργασίας;  

9. Ποιες δυσκολίες πιστεύετε ότι θα συναντήσετε όταν ως κάτοχος του πτυχίου σας θα 

ξεκινήσετε να αναζητάτε εργασία; 

10. Ποιες προτάσεις θα κάνατε ώστε η τριτοβάθμια εκπαίδευση να συνδέεται αμεσότερα 

με την αγορά εργασίας; 

11. Ποιες υποχωρήσεις θα κάνατε ώστε να δουλεύετε στο αντικείμενο των σπουδών σας; 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Χρωματική Κωδικοποίηση 

 

 

1. Ποιο είναι το αντικείμενο 

σπουδών σας; Είστε απόφοιτος 

Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού 

Ιδρύματος; 

Είμαι απόφοιτη Πολιτικών 

Επιστημών από το Πανεπιστήμιο 

Κρήτης. Επίσης και έχω κάνει ένα 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα πάνω 

στην Ευρωπαϊκή Πολιτική από το 

ίδιο το πανεπιστήμιο. 

 

 

 

2. Ποιο ήταν το κριτήριο για την 

επιλογή των σπουδών σας; 

Η συγκεκριμένη σχολή ήταν κάπως 
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διαφορετική στο μυαλό μου. Νόμιζα 

ότι θα έχει άμεση επαγγελματική 

αποκατάσταση σε κάποια δημόσια 

υπηρεσία και γι’ αυτό την επέλεξα. 

Όμως, δεν έπεσα έξω στις 

εκτιμήσεις μου, καθώς είναι κι αυτό 

μια προοπτική. 

 

Κριτήριο επιλογής σπουδών 

3. Ποια είναι η εργασίας σας; 

Είμαι υπάλληλος σε ένα σουπερ 

μάρκετ.  

 

 

4. Προσπαθήσατε να βρείτε 

δουλειά στο αντικείμενό σας; 

Φυσικά! Κι ακόμη προσπαθώ! 

Είναι αρκετά δύσκολο! Κυνηγάω 

προκηρύξεις για τον δημόσιο τομέα, 

αλλά και σχετικές θέσεις στον 

ιδιωτικό. 

 

 

5. Ποιες δυσκολίες 

αντιμετωπίσατε μέχρι να βρείτε 

δουλειά; 

Δε γίνονται προσλήψεις σε 

δημόσιους φορείς και στον ιδιωτικό 

θεωρώ δεν έχουν σε μεγάλη 

εκτίμηση το πτυχίο της σχολής μου. 

Όλοι το συνδέουν με την πολιτική, 

ενώ δε σχετίζεται μόνο με αυτό. 

Θεωρούν ότι οι γνώσεις μας δεν 

έχουν εφαρμογή. Ακόμη, όταν 

εργάστηκα για λίγο ως πολιτικός 

συντάκτης σε μία τοπική εφημερίδα, 

δεν είχα αρκετές απολαβές ενώ μου 

    

 

 

Δυσκολίες εύρεσης εργασίας   

 

 

 

 

 

 

 

 

Δυσκολίες εύρεσης εργασίας   

 

 

 

 

 

Δυσκολίες εύρεσης εργασίας   
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ζήτησαν να δουλέψω και χωρίς 

ένσημα. Άρα είναι πολύ δύσκολο να 

βρω δουλειά στο αντικείμενό μου. 

 

6. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο 

κύριος λόγος που δεν εξασκείτε 

το επάγγελμα το οποίο έχετε 

σπουδάσει; 

Ίσως η οικονομική κρίση στη χώρα 

μου, που δεν κάνει προσλήψεις σε 

κάποιο από τους τομείς που μπορώ 

να δουλέψω, οι πελατειακές 

σχέσεις, που αν δεν έχεις κάποιον 

γνωστό δεν μπορείς να διεκδικήσεις 

τα αυτονόητα. Αυτά θα έλεγα. Η 

οικονομική κρίση και η 

αναξιοκρατία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λόγοι ετεροαπασχόλησης 

7. Είστε ικανοποιημένος από την 

εργασία σας όσον αφορά το 

μισθό σας και την κοινωνική 

θέση που σας εξασφαλίζει; 

Όσον αφορά τον μισθό, ναι, είμαι! 

Σχετικά με τη κοινωνική θέση, δεν 

ξέρω. Δεν αισθάνομαι ότι κάποια 

δουλειά είναι ανώτερη από την 

άλλη, όμως σίγουρα το «εγώ» μου 

δεν ικανοποιείται με την τωρινή 

μου δουλειά! Θα ήθελα να δουλεύω 

στο αντικείμενό μου, για να έχω και 

περισσότερη όρεξη για δουλειά, 

αλλά και ευκαιρίες εξέλιξης. 

 

 

 

 

 

 

 

Ικανοποίηση από τον μισθό 

 

 

 

 

 

Ικανοποίηση από την κοινωνική θέση 
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8. Εάν εξασκούσατε το επάγγελμα 

που έχετε σπουδάσει θα 

ήσασταν περισσότερο 

ικανοποιημένος; 

Σαφέστατα, θα ήμουν αρκετά 

καλύτερα. Θα αισθανόμουν πιο 

χρήσιμος, πιο λειτουργικός, αλλά 

νομίζω το πιο σημαντικό ότι είμαι 

δημιουργικός και δε λιμνάζω.  

 

 

 

 

 

 

Ικανοποίηση από την εργασία 

9. Θα κάνατε κάποιου είδους 

υποχωρήσεις ή συμβιβασμούς 

προκειμένου να εργαστείτε σε 

συναφές αντικείμενο με αυτό 

των σπουδών σας ; 

Έκανα στις αρχές. Τώρα όμως 

σκέφτομαι και το μέλλον μου. Εάν 

αλλάξω, για παράδειγμα, τόπο 

κατοικίας θα έπρεπε να ήταν πολύ 

σημαντική η θέση εργασίας. Άλλες 

υποχωρήσεις εξαρτάται. Αν 

πρόκειται για λιγότερα χρήματα, 

μειωμένη ασφάλιση ή πολλές ώρες 

εργασίας, όχι. Μετά από κάποιο 

σημείο χάνεται ο σεβασμός. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμβιβασμοί –υποχωρήσεις  

10. Ποιες είναι οι κύριες επιπτώσεις 

της ετεροαπασχόλησης για 

εσάς; 

Κυρίως ψυχολογικές. Είναι άσχημο 

να μην εξασκείς το επάγγελμά σου. 

 

 

 

 

Επιπτώσεις  ετεροαπασχόλησης 

11. Έχετε μετανιώσει για τις  
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σπουδές σας; 

Όχι φυσικά! Οι σπουδές δε σου 

προσφέρουν μόνο επαγγελματική 

αποκατάσταση, αλλά διευρύνεις 

τους ορίζοντές σου, σκέφτεσαι 

διαφορετικά. 

 

 

Ικανοποίηση από τις σπουδές 

12. Θεωρείτε ότι το πρόγραμμα 

σπουδών που επιλέξατε σας 

παρείχε τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες που απαιτεί η αγορά 

εργασίας; 

Παρείχε πάρα πολλές γενικές 

γνώσεις. Θεωρώ ότι αυτό βοηθάει 

όταν θες να ασχοληθείς με κάτι 

γενικά. Η εξειδίκευση ίσως να μας 

έδινε τη δυνατότητα να 

διεκδικήσουμε κάτι πιο σαφές και 

συγκεκριμένο. 

 

 

 

 

 

 

 

Ικανοποίηση από τις σπουδές-όσον 

αφορά τις παρεχόμενες γνώσεις και 

δεξιότητες 

13. Οι αρχέτυπες προσδοκίες σας 

σχετικά με το αντικείμενο των 

σπουδών σας έχουν 

ικανοποιηθεί;  

Σε ένα ικανοποιητικό βαθμό. Θα 

ήθελα μια καλύτερη δομή στο 

πρόγραμμα σπουδών και μια 

επεξήγηση στο τι σου προσφέρει το 

καθετί, ώστε να γνωρίζουμε κι 

εμείς καλύτερα το αντικείμενό μας. 

 

 

 

 

 

 

Ικανοποίηση από τις σπουδές- 

ικανοποίηση αρχέτυπων προσδοκιών  

14. Ποιες λύσεις θα δίνατε ώστε να 

μπορεί η τριτοβάθμια 

 

 

 



133 
 

εκπαίδευση να  συνδέεται 

αμεσότερα με την αγορά 

εργασίας; 

Αυτό που ως φοιτητής δεν 

καταλάβαινα τόσο την αξία του. 

Πρακτική άσκηση ώστε μέσω αυτής 

να γνωρίζουμε το επάγγελμά μας, 

τα δικαιώματά μας και γενικότερα 

τις δυνατότητές μας. Νομίζω θα 

έπρεπε να υπάρχει κι αυτό που 

γίνεται στο εξωτερικό, τα 

πανεπιστήμια να είναι ανοιχτά στις 

εταιρίες. Έτσι κι αυτοί θα μας 

γνώριζαν, αλλά κι εμείς εκείνους. 

Θα ήταν πολύ σωστό να 

ενημερώνονται οι υποψήφιοι 

εργοδότες μας για τις ικανότητές 

μας, να μας απορροφούν σε 

αντίστοιχες θέσεις εργασίας και να 

είμαστε πιο προετοιμασμένοι για το 

μέλλον. Ίσως αυτό να περιλαμβάνει 

και τον εκσυγχρονισμό κάποιον 

προγραμμάτων σπουδών, την 

κατάργησή τους εάν δεν έχουν 

πλέον εφαρμογή ή και τη 

δημιουργία νέων. Έτσι θα γίνει η 

πραγματική σύνδεση της 

τριτοβάθμιας με την αγορά 

εργασίας.  

 

 

 

 

Προτάσεις για την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

 

 

 

 

 

 

Προτάσεις για την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνδεση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 

την αγορά εργασίας 
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Συγκέντρωση αποσπασμάτων σχετικών με τους κωδικούς 

ΚΩΔΙΚΟΙ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ  

Δυσκολίες εύρεσης εργασίας   

 

«Για να βρω δουλειά στο αντικείμενό μου 

δυσκολεύτηκα αρκετά […]Δεν υπάρχουν οι 

κατάλληλες θέσεις ώστε να εργαστώ στο επάγγελμα 

των σπουδών που έχω κάνει, οπότε δεν 

απορροφήθηκα εύκολα σε αυτόν τον κλάδο» (Σ.3), 

«Οι δουλειές είχαν λιγοστέψει, θέσεις εργασίας δεν 

υπήρχαν ούτε σε Δήμους ούτε σε ιδιώτες και εν 

τέλει στράφηκα σε άλλη κατηγορία επαγγέλματος» 

(Σ.4), «Δε βρίσκεις εύκολα δουλειά στις μέρες μας 

[…] οι θέσεις πολλές και τα συνεργεία (τόπος 

εργασίας) είναι λίγα» (Σ.1), «ο ανταγωνισμός και 

μικρό το πεδίο εργασίας που είχαμε, με μεγάλη 

ανεργία κι αναγκάστηκα να εργαστώ στην 

οικογενειακή επιχείρηση» (Σ.7), «Έχω κάνει 

μερικές σκέψεις, αλλά δεν είναι σίγουρο τι θα κάνω 

μετά […]Δεν ξέρω αν θα είναι άμεση όμως. 

Αναλόγως τι καιροί θα είναι, αν θα είναι εύκολα τα 

πράγματα» (Σ.33), «Την επαγγελματική μου 

κατάσταση εννοείται ότι την έχω σκεφτεί. Γι 'αυτήν 

εξάλλου πασχίζω, αν και δε θεωρώ ότι θα είναι 

κάτι εύκολο εξαιτίας των συγκυριών που 

επικρατούν στην οικονομία της χώρας μας» (Σ.34), 

«Έχω σκεφτεί την επαγγελματική μου 

αποκατάσταση, ναι! Θεωρώ, όμως, ότι θα είναι 

χρονοβόρα και με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια» 

(Σ.37), «Θεωρώ ότι δεν θα έχω άμεση 

αποκατάσταση καθώς θα πρέπει να εξειδικεύσω τις 

γνώσεις μου με κάποιο μεταπτυχιακό τίτλο ώστε να 

βρω με ποιο κλάδο της ψυχολογίας θα ασχοληθώ. 

Πιστεύω η εύρεση εργασίας θα  είναι δύσκολη διότι 

ακούω ότι ο κλάδος μας διέρχεται κρίση» (Σ.38). 

Λόγοι ετεροαπασχόλησης   «Θεωρώ ότι έχουν τελειώσει πάρα πολλοί τη σχολή 

αυτή και για τις θέσεις εργασίας αφενός στο 

δημόσιο, δε γίνονται προσλήψεις και στον ιδιωτικό 

οι προσλήψεις γίνονται με βάση την προϋπηρεσία, 

που εγώ δεν έχω αποκτήσει ακόμα γιατί δε μου έχει 

δοθεί η ευκαιρία», ενώ το ίδιο πιστεύει ο Σ.9. Από 

τις δηλώσεις του Σ.6 διακρίνεται ένας ακόμη 

λόγος, η έλλειψη εμπειρίας, γεγονός που 

υποστηρίζει και ο Σ.10: «Δε μου έχει δοθεί η 

ευκαιρία, αλλά θα το επιδιώξω. Για να βρω δουλειά 

στο αντικείμενό μου δεν είναι εύκολο, γιατί δεν έχω 

εμπειρία. Ούτε το να αποκτήσεις εμπειρία (είναι 

εύκολο)». 

Αιτίες ετεροαπασχόλησης «η οικονομική κρίση στη χώρα μου, που δε γίνονται 

προσλήψεις σε κάποιο από τους τομείς που μπορώ 

να δουλέψω» (Σ.2), «Θεωρώ ότι φταίει το κράτος, 
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όσο υπερβολικό κι ας ακούγεται. Το κράτος και η 

οικονομική κρίση στη χώρα μας» (Σ.12), «θεωρώ 

ότι είναι η αυξημένη πρόσφορα (εργασίας) που 

υπάρχει στις μέρες μας σε σχέση με παλιότερα αλλά 

και στην μηδαμινή προϋπηρεσία  την οποία έχω» 

(Σ.14), «Όταν αποφοίτησα ήταν έντονα τα 

αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης, γίνονταν 

πολλές απολύσεις και δεν υπήρχαν θέσεις εργασίας» 

(Σ.16). 

Ικανοποίησης από τον μισθό «ο μισθός δεν είναι ικανοποιητικός»(Σ.8), «δε μου 

αποδίδει αυτά που πιστεύω θα έπρεπε. (Σ.10). 

Ικανοποίηση από την 

κοινωνική θέση 

«Σχετικά με τη κοινωνική θέση, δεν ξέρω. Δεν 

αισθάνομαι ότι κάποια δουλειά είναι ανώτερη από 

την άλλη, όμως σίγουρα το «εγώ» μου δεν 

ικανοποιείται με την τωρινή μου δουλειά!»(Σ.2), 

«δεν είμαι ικανοποιημένη από την κοινωνική θέση 

που μου εξασφαλίζει μιας και είναι ένα επάγγελμα 

που δεν θεωρώ ότι αντιπροσωπεύει την 

προσωπικότητα μου.»(Σ.5). 

Ικανοποίηση από την εργασία  «Για την τωρινή εργασία, ναι, είμαι περισσότερο 

από ότι να ήμουν μηχανικός […] δεν άξιζε να 

στραφώ στο επάγγελμα που έχω σπουδάσει.» (Σ.1), 

Συμβιβασμοί-υποχωρήσεις «Έκανα στις αρχές. Τώρα όμως σκέφτομαι και το 

μέλλον μου. Εάν αλλάξω, για παράδειγμα, τόπο 

κατοικίας θα έπρεπε να ήταν πολύ σημαντική η 

θέση εργασίας. Άλλες υποχωρήσεις εξαρτάται. Αν 

πρόκειται για λιγότερα χρήματα, μειωμένη 

ασφάλιση ή πολλές ώρες εργασίας, όχι» (Σ.2), «Εάν 

ήμουν πιο νέα, ναι. Είναι δύσκολο όμως όταν έχεις 

οικογένεια να εγκαταλείπεις τη μόνιμή σου 

κατοικία, για να πας σε άλλη πόλη ή στο εξωτερικό. 

Θα δούλευα με λιγότερα χρήματα στο αντικείμενό 

μου, αλλά δε θα ήθελα να εργάζομαι μακριά από το 

σπίτι μου» (Σ.6), «Τώρα πια όχι. Είμαι 

ικανοποιημένος με το επάγγελμά μου»(Σ.1), «Θα 

δούλευα και με λιγότερα χρήματα στον τομέα μου, 

αλλά δεν υπήρχε τίποτα. Όμως, αυτό εμένα μου 

βγήκε σε καλό, άρα τώρα πια όχι»(Σ.4), «Όχι, εκτός 

κι αν μου γινόταν κάποια πρόταση στα πρώτα 

χρόνια αποφοίτησής μου. Τώρα πλέον δε θέλω να 

ξαναρχίσω από το μηδέν και να ζω σε ένα αβέβαιο 

μέλλον» (Σ.7). 

 

Επιπτώσεις 

ετεροαπασχόλησης 

«Κυρίως ψυχολογικές. Είναι άσχημο να μην 

εξασκείς το επάγγελμά σου» (Σ.2), «Θα έλεγα πως 

είναι κυρίως ψυχολογικές καθώς ο 

ετεροαπασχολούμενος επί της ουσίας ″αναγκάζεται‶ 

να απασχολείται με ένα επάγγελμα που πολλές 

φορές ίσως δεν του αρέσει για να μπορεί να έχει τα 

ως προς το ζην» (Σ.5), «είναι λίγο στενάχωρο να 
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έχεις σπουδάσει κάτι και να μην το εξασκείς» (Σ.7), 

«Ψυχολογικές και σωματικές, καθότι η δουλειά σε 

ένα τουριστικό κατάστημα είναι δύσκολη και 

επίπονη» (Σ.8), «Είναι κυρίως ψυχολογικές, γιατί 

σε αναγκάζει να ασχολείσαι με κάτι άλλο από αυτό 

που έχεις σπουδάσει για ξεκάθαρα οικονομικούς 

λόγους. Με την ετεροαπασχόληση μένεις πίσω και 

δεν υπάρχει πρόοδος, εξέλιξη στη ζωή.» (Σ.10), 

«Καμία επίπτωση δεν έχω. Θα μπορούσα να είχα 

δουλέψω ακόμα νωρίτερα σε αυτό που κάνω τώρα, 

να ήταν οι αποδοχές μου πολύ νωρίτερα καλύτερες» 

(Σ.1), «Ψυχολογικές κυρίως. Δεν εξασκώ αυτό που 

έχω σπουδάσει και με στενοχωρεί […] Επίσης, 

είναι πολύ οδυνηρό το ότι δεν έχω κάτι σίγουρο! Η 

εργασιακή αβεβαιότητα είναι πολύ ψυχοφθόρα. 

Θεωρώ ότι θα ξεχάσω όλα όσα έμαθα κι είχα όρεξη 

να κάνω» (Σ.12), «Πιστεύω ότι η πιο κυρία 

επίπτωση είναι ότι φεύγω από το αντικείμενο μου 

και αυτό που με αγχώνει είναι ότι όταν κληθώ να 

δουλέψω σε ένα σχολείο  θα έχω ξεχάσει όσα έχω 

μάθει. Επιπλέον κάποιες φορές υπάρχει και η 

απογοήτευση που νιώθεις  για το μέλλον σου για το 

ποτέ θα κάνεις αυτό το οποίο έχεις σπουδάσει» 

(Σ.14), «Θεωρώ ότι θα είχα καλύτερες οικονομικές 

απολαβές και θα ήμουν πιο χαρούμενη με την 

εργασία μου» (Σ.15), «Κυρίως ψυχολογικές. Ότι 

πασχίζω, δηλαδή, χωρίς να έχω άμεσα 

αποτελέσματα.» (Σ.18). 

Κριτήριο για την επιλογή των 

σπουδών 

«επέλεξα να κάνω κάτι που μου αρέσει» (Σ.1), 

«Τότε ήταν η επαγγελματική αποκατάσταση. 

Δεδομένου των εποχών προ κρίσης, σκεπτόμενος 

ότι αν αποκτήσω πτυχίο Δομικών Έργων θα έχω 

μια θέση σαν μηχανικός, καλές απολαβές και ένα 

σίγουρο μέλλον.» (Σ.4), «Το γενικότερο ενδιαφέρον 

μου για την Ιστορία και μετέπειτα η πόλη.» (Σ.5), 

«Μου άρεσε η δημιουργικότητα, καθώς και 

επαγγελματική αποκατάσταση αυτής της σχολής» 

(Σ.10), : «Όταν σπουδάζεις κάτι δε μετανιώνεις 

ποτέ. Σε κάποια φάση μπορεί όλα να πάνε στραβά 

στη ζωή μου, ξέρω κάποιο επάγγελμα που είναι 

υπέρ μου» (Σ.1), «Όχι, δεν έχω μετανιώσει γιατί 

έμαθα πολλά πράγματα που με βοηθούν στην 

τωρινή μου ζωή αλλά και στο τωρινό μου 

επάγγελμα.»(Σ.4), «Όχι, διότι εφαρμόζω πολλά από 

αυτά που έμαθα στην τωρινή μου δουλειά.» (Σ.7), 

«Είμαι σίγουρη ότι και εκείνες με την σειρά τους θα 

συμβάλλουν, γιατί θα μου έχουν ήδη προσφέρει 

ανάπτυξη των προσωπικών μου ικανοτήτων» 

(Σ.34), «Ναι, φυσικά. Έχω αναπτύξει διάφορες 

δεξιότητες οι οποίες θα με καταστήσουν έτοιμο και 
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για άλλες εργασίες» (Σ.35), «Ναι, γιατί εκτός από 

το γνωστικό κομμάτι έχω εξελίξει και τον 

χαρακτήρα μου. Έχω κάνει νέες γνωριμίες που 

ίσως με βοηθήσουν, έχω μάθει να συνεργάζομαι, να 

διεκπεραιώνω πολλές δύσκολες καταστάσεις και το 

πιο σημαντικό έχω μάθει να δουλεύω με στόχους.» 

(Σ.36), «Πιστεύω ότι οι σπουδές μου προσφέρουν 

πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες ώστε να εργαστώ 

σε οποιοδήποτε κλάδο μέχρι να ασχοληθώ 

επαγγελματικά με την επιστήμη μου.» (Σ.38), 

«Θεωρώ πως ναι, διότι εξελίχθηκαν μέσω των 

μαθημάτων και οι γνώσεις μου στα ηλεκτρονικά 

μέσα, η ικανότητα μου να οργανώνομαι και κυρίως 

η συνεργασία και η συνεννόηση με ένα εργασιακό 

περιβάλλον» (Σ.39). 

 

Ικανοποίηση από  

τις παρεχόμενες 

 γνώσεις και δεξιότητες 

«κάναμε πολλά χρόνια πρακτική, είχαμε πολύ 

δομημένο πρόγραμμα. Ήτανε κι οι καθηγητές πολύ 

βοηθητικοί. Πήρα πολλές πληροφορίες και γνώσεις 

κατά τη διάρκεια των σπουδών μου» (Σ.6), 

«Παρείχε πάρα πολλές γενικές γνώσεις. Θεωρώ ότι 

αυτό βοηθάει όταν θες να ασχοληθείς με κάτι 

γενικά.» (Σ.2). Παράλληλα, όμως, αρκετοί από 

αυτούς προβάλουν κάποιο δισταγμό, καθώς όπως 

λένε: «ο καθένας πρέπει να καταρτίζεται περαιτέρω 

από τις σπουδές που έχει κάνει» (Σ.3), «το 

συγκεκριμένο επάγγελμα χρειάζεται εξέλιξη μετά το 

πέρας των σπουδών όσον αφορά την απορρόφηση 

του από την αγορά εργασίας.»(Σ.5), «Ως επί το 

πλείστον μπορώ να απαντήσω, ναι. Όχι βέβαια στο 

100%» (Σ.9). «Όχι, σε πλήρη βαθμό, αλλά 

γενικότερα, ναι. Έμαθα γενικά κάποια πράγματα τα 

οποία με βοηθούν» (Σ.8), : «Πιστεύω ότι οι 

σπουδές μου σε συνδυασμό με την πρακτική μου 

άσκηση με βοήθησαν στο να μάθω αρκετά 

πράγματα.» (Σ.22), «θεωρώ ότι το πρόγραμμα των 

σπουδών μου ήταν πολύ σωστά δομημένο και με 

βοήθησε πάρα πολύ στη δουλειά που έχω επιλέξει» 

(Σ.25), «Οι γνώσεις μου θεωρώ είναι πολλές 

παραπάνω από αυτές που χρειάζεται η εργασία μου. 

Όμως, αισθάνομαι ασφάλεια γιατί ότι κι αν μου 

τύχει θα μπορώ να το γνωρίζω καλύτερα» (Σ.27), 

«Στην Αμερική νομίζω το λένε over qualified, 

νομίζω παραπάνω από ότι χρειάζεται για έναν 

καθηγητή λυκείου» (Σ.29), «Το πρόγραμμα 

σπουδών μου, θεωρώ μου παρείχε όλα αυτά που 

έπρεπε ώστε να είμαι σε μια διοικητική θέση ενός 

δημοσίου φορέα.» (Σ.11), «Εκτός από το επάγγελμά 

μου έχω μάθει πολλά περισσότερα που με βοηθούν 

μέχρι και στην τωρινή μου δουλειά. Σίγουρα οι 
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γνώσεις μου για αυτήν τη δουλειά είναι πολύ 

περισσότερες, αλλά στις συνθήκες που ζούμε δεν 

αλλάζει εύκολα.» (Σ.12), «Ναι, άσχετα που δεν τις 

εφαρμόζω ακόμα σε κάποια δουλειά» (Σ.15), 

«Σίγουρα εάν το εξασκούσα θα χρειαζόμουν 

συνεχής επιμόρφωση» (Σ.17), «Θεωρώ ότι οι 

προπτυχιακές μου σπουδές μου παρείχαν γνώσεις. 

Δηλαδή, ναι μεν γενικές γνώσεις, αλλά σε βοηθούν 

στη μετέπειτα ζωή» (Σ.18). 

Ικανοποίηση αρχέτυπων 

προσδοκιών από τις σπουδές 

«Στο ξεκίνημα της επαγγελματικής μου πορείας οι 

αρχικές μου προσδοκίες σχετικά με το αντικείμενο 

των σπουδών μου είχαν μερικώς ικανοποιηθεί. 

Πλέον στο δημόσιο σχολείο οι προσδοκίες μου 

έχουν ικανοποιηθεί.» (Σ. 23), «Ναι , έχουν 

ικανοποιηθεί. Πιστεύω ότι έχω πάρει παρά πολλά 

πράγματα και έχει αλλάξει τελείως ο τρόπος σκέψης 

μου» (Σ.28), «Οι προσδοκίες που είχα θέσει από το 

επάγγελμα που επέλεξα έχουν ικανοποιηθεί καθώς 

μου προσφέρει ενδιαφέρον και κάθε εμπειρία που 

βιώνω από αυτό είναι πρωτόγνωρη.» (Σ.30), «Ναι, 

σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το πρόγραμμα σπουδών και 

οι καθηγητές μου θεωρώ με βοήθησαν να 

ολοκληρωθώ σαν προσωπικότητα» (Σ.12), 

«Πιστεύω ότι έχω πάρει παρά πολλά πράγματα και 

έχει αλλάξει τελείως ο τρόπος σκέψης μου» (Σ.14), 

«Ναι, σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Το περιεχόμενο των 

σπουδών, οι καθηγητές και γενικότερα η δομή και η 

λειτουργία της σχολής μου με κάλυψαν γνωστικά, 

κοινωνικά και απέκτησα αρκετά.» (Σ. 15), «Ναι, 

αλλά θα ήθελα με κάποιον τρόπο να μη σταματήσει 

η επιμόρφωση μου.» (Σ.19), «Η δομή και 

γενικότερα το πρόγραμμα σπουδών της σχολής μου 

είναι αρκετά ενδιαφέρον» (Σ.31), «Μέχρι αυτή τη 

στιγμή είμαι ικανοποιημένος και από τη σχολή και 

από τα μαθήματα.» (Σ.32), «Μπορώ να πω αρκετά 

και ίσως λίγο παραπάνω από αυτό που 

περίμενα.»(Σ.39). 

Προτάσεις για την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 

«Καθαρά το πρακτικό κομμάτι να εξασκείται πολύ 

περισσότερο από ότι το θεωρητικό-το πρακτικό σε 

πραγματικές συνθήκες» (Σ.1), «Πρακτική άσκηση, 

ώστε μέσω αυτής να γνωρίζουμε το επάγγελμά μας, 

τα δικαιώματά μας και γενικότερα τις δυνατότητές 

μας.» (Σ.2), «Χρειάζεται περισσότερη πρακτική 

θεωρώ.  Πρακτική να μπορέσω να γνωρίσω το 

επάγγελμα, να δω τι μπορώ να κάνω αργότερα.» 

(Σ.6), «Θα χρειαζότανε να μην έχει τόσο θεωρητικό 

επίπεδο, αλλά να έχει πιο πολύ πρακτική άσκηση, 

όπως κάνουμε κάτω 3 τρεις έως 6 μήνες. Να έχει 

περισσότερη πρακτική άσκηση, περισσότερη 

εξειδίκευση έτσι ώστε να βγαίνουνε οι σημερινοί 
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απόφοιτοι με περισσότερη εμπειρία.»(Σ.24), «καλό 

θα ήταν να υπάρχει αμειβόμενη πρακτική άσκηση 

και καθοδήγηση από το κάθε πανεπιστήμιο, για να 

ξέρουμε τι θα κάνουμε όταν αποφοιτήσουμε.» 

(Σ.12), «Γενικότερα καλό θα ήταν να υπάρχει 

πρακτική ώστε να γνωρίσεις και να σε γνωρίσουν 

στον χώρο που θες να εργαστείς» (Σ.18), «Θα 

πρέπει να υπάρχει πολλή πρακτική, μια σύνδεση 

δηλαδή με την πραγματικότητα της αγοράς 

εργασίας. Στη θεωρία είναι όλα καλά, στην πράξη 

όμως πολλά αλλάζουν. Επίσης, καλό θα ήταν η 

πρακτική να είναι γόνιμη» (Σ.19), «Ίσως να 

υπάρξουν κάποιες διαλέξεις για επαγγελματική 

αποκατάσταση και τα λοιπά. Να ξεδιαλύνεται στο 

μυαλό σου πως γίνεται αυτό το πράγμα και ποιες 

διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσεις» (Σ.31), «Μια 

πρόταση νομίζω είναι να ενημερώνονται οι 

φοιτητές από τους υπεύθυνους κάθε τμήματος για τα 

εργασιακά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις. 

Ακόμη, θα πρέπει να υπάρχει πρακτική, ώστε να 

ερχόμαστε σε επαφή με το αντικείμενο»(Σ.35). 

Σύνδεση της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης με την αγορά 

εργασίας 

«Νομίζω θα έπρεπε να υπάρχει κι αυτό που γίνεται 

στο εξωτερικό, τα πανεπιστήμια να είναι ανοιχτά 

στις εταιρείες […] Θα ήταν πολύ σωστό να 

ενημερώνονται οι υποψήφιοι εργοδότες μας για τις 

ικανότητές μας, να μας απορροφούν σε αντίστοιχες 

θέσεις εργασίας και να είμαστε πιο 

προετοιμασμένοι για το μέλλον. Ίσως αυτό να 

περιλαμβάνει και τον εκσυγχρονισμό κάποιον 

προγραμμάτων σπουδών, την κατάργησή τους εάν 

δεν έχουν πλέον εφαρμογή ή και τη δημιουργία 

νέων» «Θεωρώ πως χρειάζεται περισσότερη 

πρακτική, μαθήματα όπως η επιχειρηματικότητα, να 

καλλιεργούν γενικότερα στους νέους τη σκέψη έτσι 

ώστε να δουν τι θα κάνουν στο μέλλον, να 

γνωρίζουν τα δικαιώματα που τους προσφέρονται, 

πως μπορούν να τα διεκδικήσουν και να δουν όλα 

αυτά που τους προσφέρει το πτυχίο τους» (Σ.25), 

«Όλα αυτά που μαθαίνουμε είναι πολύ θεωρητικά. 

Χρήσιμα μεν, όμως αν δεν τα δούμε στην πράξη δεν 

έχει κανένα νόημα. Άρα πρέπει τα πανεπιστήμια να 

είναι πιο ανοιχτά στην αγορά εργασίας, σε 

εταιρείες, δηλαδή, ή και στο δημόσιο τομέα ώστε να 

μαθαίνουμε στην πράξη πως λειτουργεί όλο αυτό» 

(Σ.27), «Επίσης να υπάρξει καλύτερη επικοινωνία 

μεταξύ των πανεπιστημίων και των εταιρειών, κάτι 

που δεν υπάρχει καθόλου στη χώρα μας.» (Σ.8), 

«Αν γνωρίζει το πανεπιστήμιο ποιες είναι οι 

ανάγκες της αγοράς εργασίας, θα ξέρει και πώς να 

διαμορφώσει τα μαθήματα. Να υπάρξει επικοινωνία 
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δηλαδή μεταξύ των πανεπιστημίων και των 

εταιριών ή των υπηρεσιών που θα δουλέψει ο 

μελλοντικός φοιτητής.»( Σ.9), «Αυτό που μπορεί να 

γίνει και ήδη συμβαίνει σε μερικές σχολές, όχι μόνο 

σε ΤΕΙ ή ΑΕΙ, είναι ότι οι σχολές έχουν συνεργασία 

με εταιρείες, οι οποίες άμεσα αποκαθιστούν άμεσα 

τους φοιτητές επαγγελματικά.» (Σ.10), Δηλαδή να 

είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα ώστε να 

ξέρουμε κι εμείς τι μπορούμε να διαλέξουμε και τι 

μπορεί να μας προσφέρει το κάθε επάγγελμα.» 

(Σ.37), «Να υπάρχει πιο μακροπρόθεσμη πρακτική 

και σεμινάρια για να ξέρουν οι υποψήφιοι ποιον 

κλάδο να διαλέξουν»(Σ.40). 

 

 

 

 

Παράρτημα Β 

  

                                Πίνακας 2: Ανάλυση Δημογραφικών στοιχείων 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΠΟΥΔΕΣ  
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ΦΥΛΟ Άνδρες:6  

Γυναίκες: 4 

Άνδρες:4  

Γυναίκες:6 

Άνδρες:4 

Γυναίκες:6 

Άνδρες:6  

Γυναίκες:4 

Άνδρες:20 

Γυναίκες:20 

ΗΛΙΚΙΑ 27 έως 36 

Μ.Ο.=30  

27 έως 37 

Μ.Ο.=30 

24 έως 37 

Μ.Ο.=30 

19 έως 25 

Μ.Ο.=21 

19 έως 37 

Μ.Ο.=28 

ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Άγαμοι:8 

Έγγαμοι:2 

Άγαμοι:9 

Έγγαμοι:1 

Άγαμοι:8 

Έγγαμοι:2 

Άγαμοι:10 

Έγγαμοι:0 

Άγαμοι:35 

Έγγαμοι:5 
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Πίνακας 2: Αιτίες ετεροαπασχόλησης 
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Ν
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 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΕΙ: 7  

ΤΕΙ: 3 

ΑΕΙ: 8  

ΤΕΙ: 2 

ΑΕΙ: 7  

ΤΕΙ: 3 

ΑΕΙ: 9  

ΤΕΙ: 1 

ΑΕΙ: 31  

ΤΕΙ: 9 

ΑΛΛΕΣ 

ΣΠΟΥΔΕΣ 

Master: 2 Master: 5 Master: 10  

(σε εξέλιξη) 

- Master:17 

ΞΕΝΕΣ 

ΓΛΩΣΣΕΣ 

1 ξένη 

γλώσσα: 8  

2 ξένες 

γλώσσες:1 

3 ξένες 

γλώσσες:1 

1 ξένη 

γλώσσα: 8  

2 ξένες 

γλώσσες:2 

 

1 ξένη 

γλώσσα:6 

2 ξένες 

γλώσσες:3 

3 ξένες 

γλώσσες:1 

1 ξένη 

γλώσσα: 5  

2 ξένες 

γλώσσες:4 

3 ξένες 

γλώσσες:1 

1 ξένη 

γλώσσα:27  

2 ξένες 

γλώσσες:10 

3 ξένες 

γλώσσες:3 

ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ Μέτρια: 1 

Αρκετά 

καλή:8 

Πολύ 

καλή:1 

 

Μέτρια: 1 

Αρκετά 

καλή:4 

Πολύ 

καλή:5 

 

Αρκετά 

καλή:5 

Πολύ καλή:5 

 

Μέτρια: 2 

Αρκετά 

καλή:8 

 

Μέτρια:4 

Αρκετά 

καλή:25 

Πολύ 

καλή:11 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ : ΑΙΤΙΕΣ ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΨΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΚΡΙΣΗ 

 

 

ΕΤΕΡΟΑΣΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 

(Σ.2, Σ.4, Σ.6, Σ.8, Σ.9) 

 μείωση 

προσλήψεων σε 

δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 

(Σ.11, Σ.12, Σ.13, Σ.14, Σ.16) 

 μειωμένες 

προσλήψεις 

 απολύσεις 

 κακή 

δημοσιονομική 

κατάσταση  
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  ΕΛΛΕΙΨΗ ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

 

ΕΤΕΡΟΑΣΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 

(Σ.3, Σ.5, Σ.6, Σ.7, Σ.10) 

 Ανταγωνισμός 

 Ανεργία 

 Μεγάλη προσφορά 

εργασίας  

 Κορεσμός 
επαγγελμάτων 

 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 

(Σ.14, Σ.15, Σ.17, Σ.19, Σ.20) 

 Μεγάλη προσφορά 
εργασίας και 

μειωμένη ζήτηση  
 Κορεσμός 

επαγγελμάτων  
 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΕΤΕΡΟΑΣΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 

(Σ.1, Σ.2, Σ.6, Σ.7, Σ.8) 
 Χαμηλοί μισθοί 

 Ανασφάλιστη 
εργασία 

 Έλλειψη εμπειρίας 

 Οι υπερβολικές 

απαιτήσεις των 

εργοδοτών 
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Πίνακας 3: Συνέπειες ετεροαπασχόλησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ      ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ 

 

ΕΤΕΡΟΑΣΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 

( Σ.2, Σ.3, Σ.4, Σ.5, Σ.6, Σ.7, Σ.8, 

Σ.9, Σ.10) 

 Αναγκαστική 

εργασία για τα προς 

το ζην  

 Δεν υπάρχει 

πρόοδος 

 Δεν υπάρχουν 

προοπτικές ανέλιξης 

 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 

(Σ.12, Σ.13, Σ.14, Σ.15, Σ.17, Σ.18, 

Σ.19, Σ.20) 

 Οικονομικές 

απολαβές  

 Απομάκρυνση από 

το επάγγελμα 

 Εργασιακή 

αβεβαιότητα  

 Ανεργία 

 Ανταγωνισμός  

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΤΕΡΟΑΣΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 

(Σ.8) 
 Επίπονη εργασία  

ΚΑΜΙΑ ΕΤΕΡΟΑΣΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 

(Σ.1) 
 Αυτοαπασχολού-

μενος 

 Καλύτερες 

απολαβές  

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 

(Σ.16) 

 Καλύτερες 

επαγγελματικές 

προοπτικές  
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Πίνακας 4: Επιλογή σπουδών 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΨΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 

 

προσωπική επιλογή  

 

 

Ετεροαπασχολούμενοι  

(Σ.1, Σ.3, Σ.5, Σ.7, Σ.8, Σ.9, 

Σ.10) 

 Ενδιαφέρον για 

το αντικείμενο 

σπουδών 

 

Εργαζόμενοι σε συναφές 

αντικείμενο 

 (Σ.21, Σ.23, Σ.25, Σ.28, 

Σ.29, Σ.30) 

 

 

Ετεροαπασχολούμενοι 

φοιτητές  

(Σ.13, Σ.14, Σ.15, Σ.16, Σ.17, 

Σ.18, Σ.19, Σ.20) 

 Αγάπη για το 

αντικείμενο των 

σπουδών τους 

Φοιτητές  

(Σ.31, Σ.33, Σ.34, Σ.35, Σ.36, 

Σ.37, Σ.38, Σ.39, Σ.40) 

 Επιρροή από το 

οικογενειακό ή το 

φιλικό 

περιβάλλον  

Λόγω της 

επαγγελματικής 

αποκατάστασης 

 

Ετεροαπασχολούμενοι  

( Σ.2, Σ.4, Σ.10) 
 Ευκαιρίες για 

γρήγορη 

επαγγελματική 

αποκατάσταση  

 Υψηλές αποδοχές 

Εργαζόμενοι σε συναφές 

αντικείμενο 

(Σ.22, Σ2.4, Σ.26, Σ.30) 

 

Ετεροαπασχολούμενοι  

φοιτητές 

(Σ.11, Σ.12, Σ.17, Σ.30) 

 

Φοιτητές  

Άλλοι λόγοι 

 

Ετεροαπασχολούμενοι  

(Σ.5, Σ.6) 
 Τοποθεσία 

σπουδών 

 Οικογενειακή 

επιρροή 

Εργαζόμενοι σε συναφές 

αντικείμενο 

(Σ.7) 

 

 επαγγελματικός 

προσανατολισμός 

Ετεροαπασχολούμενοι  

φοιτητές 
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-  

Φοιτητές 

 
 Ενημέρωση από 

την ιστοσελίδα 

του 

εκπαιδευτικού 

ιδρύματος 

Ικανοποίηση 

αρχέτυπων προσδοκιών  

Ετεροαπασχολούμενοι θετικοί 

(Σ.2, Σ.3, 

Σ.6, Σ.9, 

Σ.10) 

 

αρνητικοί 

(Σ.1, Σ.4, 

Σ.5, Σ.7, 

Σ.8), 

Δε 

μετανιώνουν 

για τις 

σπουδές τους 

Εργαζόμενοι σε συναφές 

αντικείμενο 

 

θετικοί 

(Σ.22, Σ.23, 

Σ.25, Σ.28, 

Σ.29, Σ.30), 

θετικές 

εμπειρίες 

 

αρνητικοί 

(Σ.21 , Σ. 

24, Σ.26, Σ. 

27 

άλλα 

σπουδάζεις κι 

άλλα 

αντιμετωπίζε

ις 

Ετεροαπασχολούμενοι  

φοιτητές 

 

θετικοί 

(Σ.11, Σ.12, 

Σ.14, Σ.15, 

Σ.18, Σ.19) 

προσωπική 

ευμάρεια, 

κοινωνικές 

και 

γνωστικές 

δεξιότητες 

αρνητικοί 

(Σ.17, Σ.20) 

μη πρακτική 

εφαρμογή 

των γνώσεων 

Φοιτητές 

 

θετικοί 

(Σ.31, Σ.32, 

Σ.33, Σ.35, 

Σ.36, Σ.37, 

Σ.38, Σ.39) 

ενδιαφέρον 

για το 

αντικείμενο 

σπουδών 

διστακτικοί 

(Σ.34,Σ.40) 

νωρίς να 

σχηματίσουν 

γνώμη  
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Πίνακας 5: Ικανοποίηση από τις γνώσεις και τις δεξιότητες  

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΨΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 

 

 

 

 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ 

 

Ετεροαπασχολούμενοι  

(Σ.2, Σ.3, Σ.5, Σ.6, Σ.8,Σ.9, 

Σ.10) 

 Πρακτική 

 Δομημένο πρόγραμμα 

 Βοήθεια από τους 

καθηγητές 

 

 

Εργαζόμενοι σε συναφές 

αντικείμενο 

 (Σ.22, Σ.23, Σ.25, Σ.27, 

Σ.28,Σ.29, Σ.30) 

 

 Γνώσεις σχετικές με 

τις απαιτήσεις της 

αγοράς εργασίας 

 Δομημένο πρόγραμμα  

 Πρακτική άσκηση 

Παραπάνω γνώσεις 

από αυτές που 

χρειάζονται –over 

qualified 

Ετεροαπασχολούμενοι 

φοιτητές  

(Σ.11, Σ.12, Σ.13, Σ.14, Σ.15, 

Σ.16, Σ.17,Σ.18, Σ.19) 

 Γενικές γνώσεις 

 Κοινωνικές και 

γνωστικές δεξιότητες  

 Εφαρμογή των 

γνώσεων και σε άλλες 

εργασίες 

 Περισσότερες 

γνώσεις από αυτές 

που χρειάζεται η 

εργασία τους 

Φοιτητές  

(Σ.31, Σ.32, Σ.33, Σ.34, Σ.35, 

Σ.36, Σ.37,Σ.38, Σ.39, Σ.40) 

 Ανάπτυξη 

προσωπικών 

ικανοτήτων  

 Κοινωνικές 

δεξιότητες  

 Διεύρυνση οριζόντων 

και γνωριμιών  

ΔΙΣΤΑΚΤΙΚΟΙ 

 

Ετεροαπασχολούμενοι  

(Σ.3, Σ.5, Σ.8, Σ.9) 

 ικανοποιημένοι αλλά 

χρειάζονται 

περισσότερη 

εξειδίκευση και 

κατάρτιση για την 

απορρόφηση από την 

αγορά εργασίας 

Εργαζόμενοι σε συναφές 

αντικείμενο 

- 

  

Ετεροαπασχολούμενοι  

φοιτητές 

- 

 

Φοιτητές 

- 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ  

 

Ετεροαπασχολούμενοι  

(Σ.1, Σ.4, Σ.7) 

 έλλειψη πρακτικών 

γνώσεων  

 μη ποιοτική 

πρακτική 
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Εργαζόμενοι σε συναφές 

αντικείμενο 

(Σ.21, Σ.24, Σ.26)   

 δεν υπάρχει σύνδεση 

της θεωρία με την 

πράξη  

Ετεροαπασχολούμενοι  

φοιτητές 

(Σ.17, Σ.20) 

 μη πρακτική 

εφαρμογή των 

γνώσεων 

Φοιτητές 

 

 

 

 

 

Πίνακας 6: Ικανοποίηση από την εργασία 

  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

ΜΙΣΘΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΨΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 

 

 

 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ 

 

 

Ετεροαπασχολούμενοι  

(Σ.1, Σ.2, Σ.3, Σ.4, Σ.5, Σ.6, 

Σ.7, Σ.9) 

 

  

 

 ικανοποιημένοι 

 μεγαλύτερες 

οικονομικές 

απολαβές από το να 

ασκούσαν το 

επάγγελμά τους 

 

 

(Σ.2, Σ.3, Σ.5, Σ.6, Σ.9, Σ.10) 

 

 

 

 θα ήταν περισσότερο 

ικανοποιημένοι εάν 

εξασκούσαν 

 ευκαιρίες ανέλιξης 

 λιγότερη σωματική 

κόπωση 

 

(Σ.1, Σ.7)  προτιμούν την 

εργασία στην 

ιδιόκτητη επιχείρησή 

τους λόγω της 

ρευστής 

κοινωνικοοικονομική

ς κατάστασης 

 

Εργαζόμενοι σε συναφές 

αντικείμενο 

(Σ.22, Σ.23, Σ.24, Σ.26, Σ.27, 

Σ.29) 

 

Ετεροαπασχολούμενοι 

φοιτητές  

 

(Σ.11, Σ.12, Σ.14, Σ.15, Σ.16, 

 ικανοποιημένοι 
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Σ.19) 

 

(Σ.11, Σ.12, Σ.13, Σ.14, Σ.15, 

Σ.16, Σ.17, Σ.18, Σ.19) 

 θα ήταν περισσότερο 

ικανοποιημένοι αν 

εξασκούσαν το 

επάγγελμά τους  

 ευκαιρίες εξέλιξης  

 πιο δημιουργικοί  

 πιο χρήσιμοι 

 

Φοιτητές  

- 

  

ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΙ 

 

Ετεροαπασχολούμενοι  

(Σ.8, Σ.10) 

 χαμηλός μισθός  

η εργασία δεν 

αποδίδει όσα θα 

έπρεπε 

Εργαζόμενοι σε συναφές 

αντικείμενο 

(Σ.21, Σ.24, Σ.28,  Σ.30) 

 δεν αμείβονται όσο 

θα έπρεπε 

Ετεροαπασχολούμενοι  

φοιτητές 

(Σ.13, Σ.17, Σ.18, Σ.20) 

 οι κόποι τους δεν 

αμείβονται 

Φοιτητές 

- 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΣΗ 

 

 

 

ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΗΣ 

ΣΤΑΣΗ  

 

Ετεροαπασχολούμενοι  

 

 η δουλειά που κάνουν 

δεν αντιπροσωπεύει 

τη θέση που θα 

ήθελαν να έχουν στην 

κοινωνία 

 

Εργαζόμενοι σε συναφές 

αντικείμενο 

(Σ.22, Σ.23, Σ.24, Σ.26, Σ.27, 

Σ.28) 

* (Σ.21, Σ.29, Σ.30) 

 

 ικανοποιημένοι 

 *απαξίωση του 

επαγγέλματός τους 

Ετεροαπασχολούμενοι  

φοιτητές 

(Σ.12, Σ.13, Σ.15,Σ.17, Σ.18, 

Σ.19, Σ.20), ) 

 δεν τους ικανοποιεί η 

κοινωνική τους θέση 

 

Φοιτητές 

- 
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Πίνακας 7: Προτάσεις για τη σύζευξη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΨΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

 

Ετεροαπασχολούμενοι  

(Σ.1, Σ.2, Σ.4, Σ.5, Σ.6, Σ.7, 

Σ.9) 

 
 άμεσος τρόπος 

γνωριμίας με το 

επάγγελμα –τις 

υποχρεώσεις και τα 

δικαιώματά τους  

 ένταξη ή ενίσχυση 

της πρακτικής 

άσκησης 

 

 

Εργαζόμενοι σε συναφές 

αντικείμενο 

(Σ 24, Σ.25, Σ.27, Σ.30) 

 

 επέκταση πρακτικής 

 εξειδίκευση για 

περισσότερη εμπειρία 

 

Ετεροαπασχολούμενοι 

φοιτητές  

(Σ.11, Σ.12, Σ.14, Σ.18, 

Σ.19) 

 αμειβόμενη πρακτική 

άσκηση  

 καθοδήγηση από το 

πανεπιστήμιο 

 βελτίωση και 

αναδιοργάνωση για 

ποιοτική πρακτική 

 κίνητρα στις 

επιχειρήσεις για να 

δέχονται φοιτητές 

 

 

Φοιτητές  

(Σ.35, Σ.36, Σ.37, Σ.39, 

Σ.40) 

 

  

 

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΗΣ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Ετεροαπασχολούμενοι  

(Σ.2, Σ.8, Σ.9, Σ.10) 

 Τα πανεπιστήμια να 

έχουν καλύτερη 

επικοινωνία με τις 

υπηρεσίες, τις 

εταιρείες ή τις δομές 

στις οποίες θα 

απευθυνθούν οι 

μελλοντικοί 

απόφοιτοί τους 

 Σύνδεση 

πανεπιστημίων με 

την αγορά εργασίας 

 Εκσυγχρονισμός ή 

κατάργηση 

προγραμμάτων 

σπουδών  

 Ύπαρξη μαθημάτων 

σχετικών με τις 

απαιτήσεις της 
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αγοράς εργασίας  

 Εξειδίκευση  

Εργαζόμενοι σε συναφές 

αντικείμενο 

(Σ.22, Σ.24, Σ.26,, Σ.27, Σ.29 

,Σ.30) 

 Αλλαγές στο 

περιεχόμενο σπουδών  

 Εκσυγχρονισμός 

μαθημάτων 

 Μαθήματα όπως η 

επιχειρηματικότητα 

 Σύνδεση και 

επικοινωνία των 

πανεπιστημίων με 

την αγορά εργασίας 

 Ύπαρξη μαθημάτων 

που θα σχετίζονται το 

μελλοντικό τους 

επάγγελμα  

 Ενημέρωση για τις 

υποχρεώσεις και τα 

δικαιώματα που 

έχουν μέσω του 

πτυχίου τους 

 Διασύνδεση 

πανεπιστημίων με το 

εξωτερικό όπου δεν 

υπάρχουν πρακτικές 

εφαρμογές στην 

Ελλάδα 

Ετεροαπασχολούμενοι  

φοιτητές 

(Σ.12,  Σ.13, Σ.15, Σ.19) 

 Εκσυγχρονισμός 

προγραμμάτων 

σπουδών και 

διαμόρφωσή τους με 

τις ανάγκες της 

αγοράς εργασίας 

 Κατάργηση ή 

εκσυγχρονισμός 

ορισμένων σχολών  
 ύπαρξη σχετικών 

εργαστηρίων με την 

αγορά εργασίας 

 εξειδίκευση 

Φοιτητές 

(Σ.31, Σ.35, Σ.37, Σ.40) 

 Ενημέρωση για την 

επαγγελματική 

αποκατάσταση στα 

πλαίσια της 

πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης   

 Καλύτερος 

επαγγελματικός 

προσανατολισμός 

 Ύπαρξη σεμιναρίων 

και μαθημάτων 

συναφών με το 

επάγγελμα που θα 

ακολουθήσουν  

 

 

ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ 

Ετεροαπασχολούμενοι  

(Σ.8) 

 μεγαλύτερη 

οικονομική ενίσχυση 

από το κράτος για 

περισσότερες 

ευκαιρίες στους νέους 



151 
 

εργαζόμενους 

Εργαζόμενοι σε συναφές 

αντικείμενο 

(Σ.22, Σ.23) 

 

 Κατάργηση 

πανελλαδικών 

εξετάσεων για να μην 

επιλέγονται σχολές με 

κριτήριο την 

επαγγελματική 

αποκατάσταση και 

να μην τις 

ολοκληρώνουν ποτέ 

 Ενίσχυση 

τεχνολογικού τομέα 

και πολυτεχνικών 

σχολών ώστε να μην 

επιλέγονται μόνο οι 

θεωρητικές σπουδές 

 

Ετεροαπασχολούμενοι  

φοιτητές 

(Σ.16, Σ.17) 

 αξιοποίηση του 

Σχολικού 

Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού 

(ΣΕΠ) 

 Εκπόνηση μελετών 

για επαγγέλματα που 

θα γνωρίσουν άνθιση 

και που θα μειωθεί η 

ζήτησή τους  

Φοιτητές 

(Σ.38) 

 η ύπαρξη 

περισσοτέρων 

μεταπτυχιακών με 

βάση την αγορά 

εργασίας και την 

προσφορά θέσεων 

κάθε έτους 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ 

ΕΚΡΟΩΝ ΤΗΣ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ετεροαπασχολούμενοι  

(Σ.1, Σ.3) 

 

 Μείωση εισακτέων 

 Αξιολόγηση των 

δυνατοτήτων και της 

πορείας των 

σπουδαστών για την 

καταλληλότητα σε 

ένα επάγγελμα 

Εργαζόμενοι σε συναφές 

αντικείμενο 

 

 

Ετεροαπασχολούμενοι  

φοιτητές 

(Σ.12, Σ.13) 

 Όριο στους 

εισακτέους  

 Να μην υπάρχουν 

τόσες διαφορετικές 

σχολές που να 

οδηγούν στο ίδιο 

επάγγελμα 

  

Φοιτητές 

(Σ.32, Σ.33, Σ.34) 

 η μείωση των 

εισακτέων και ιδίως 

σε επαγγέλματα 

κορεσμού 

 ενημέρωση από το 

λύκειο για τα 



152 
 

επαγγέλματα με 

μέλλον μέσω του 

επαγγελματικού 

προσανατολισμού 

 

 

Πίνακας 8: Κωδικοποίηση συμμετεχόντων  

ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Σ1 Σ11 Σ21 Σ31 

Σ2 Σ12 Σ22 Σ32 

Σ3 Σ13 Σ23 Σ33 

Σ4 Σ14 Σ24 Σ34 

Σ5 Σ15 Σ25 Σ35 

Σ6 Σ16 Σ26 Σ36 

Σ7 Σ17 Σ27 Σ37 

Σ8 Σ18 Σ28 Σ38 

Σ9 Σ19 Σ29 Σ39 

Σ10 Σ20 Σ30 Σ40 
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