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Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου διεξήγαγε έρευνα με στόχο την 

παρακολούθηση και μελέτη της σταδιοδρομίας των αποφοίτων του σε επαγγελματικό και 

ακαδημαϊκό επίπεδο, αποσκοπώντας στη διασφάλιση ποιότητας και τη συνεχή βελτίωση και 

αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Η παρούσα έρευνα υλοποιεί τη στρατηγική 

επιλογή του Ιδρύματος για συστηματική διάδραση με τους/τις αποφοίτους.  Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε με την αποστολή του ερωτηματολογίου σε απόφοιτους-ες όλων των 

Τμημάτων του Ιδρύματος κατά το διάστημα 10-12/2020. 

Συγκεκριμένα, ζητήθηκε η άποψη των αποφοίτων για μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με 

τη σταδιοδρομία τους και την ποιότητα των προσφερόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών του 

Πανεπιστημίου. Η συμμετοχή των αποφοίτων στην έρευνα ήταν εθελοντική και έγινε μέσω 

αποστολής ανωνυμοποιημένου ερωτηματολογίου.  

Στο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκαν διχοτομικές, ανοικτές και ερωτήσεις που ζητούσαν 

από τους συμμετέχοντες/ουσες να απαντήσουν στην κλίμακα Likert 1 έως 5.   

1 2 3 4 5 Χ 

Καθόλου    Λίγο    Μέτρια  Αρκετά    Πολύ   
Καμία 

απάντηση 

   

 

Ερωτήσεις Α.1.- Α.4. Φύλο, Ηλικία, τόπος κατοικίας συμμετεχόντων/ουσών στην 
έρευνα  

 
Στην έρευνα συμμετείχαν 2496 απόφοιτοι-ες, το 59.33% των οποίων ήταν γυναίκες, το 39.02% 
ήταν άνδρες, 1.48% δεν απάντησε, ενώ 0.16% απάντησε «άλλο». Από τον ανδρικό πληθυσμό, 
το 91,658% έχει ολοκληρώσει τη στρατιωτική του θητεία.  
 
Ως προς την ηλικία, το μεγαλύτερο ποσοστό προέρχεται από την ηλικιακή ομάδα 36-40, και 
στη συνέχεια 31-35 και 26-31.  
 
 

Α.1.Φύλο 
 
 

Answe r Count Percentage  

Άνδρας (A1) 974 39.02% 

Γυναίκα  (A2) 1481 59.33%  

Άλλο (A3) 4 0.16%  

No answer 37 1.48%  



 

 

 
 

 
 

Α.1.1 Στην περίπτωση που έχετε δηλώσει άνδρας, έχετε ολοκληρώσει τη 
στρατιωτική σας θητεία; 

 

Answer Count Percentage 

Ναι (A1) 892 91.68% 
Όχι (A2) 51 5.24% 
No answer 30 3.08% 

 
Α.2. Ηλικία 

 
 

Answer Count Percentage 

22-25 (A1)   196 7.85% 

26-30 (A2) 523 20.95% 
31-35 (A3)   582 23.32% 
36-40 (A4)   659 26.40% 
41-45 (A5)   245 9.82% 
46-50 (A6)   183 7.33% 
51 και άνω (A7)   85 3.41% 
No answer   23 0.92% 

 
Ως προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας, το 88% κατοικεί στην Ελλάδα και το 12% στο εξωτερικό.  
Από όσους-ες που κατοικούν στην Ελλάδα, η πλειοψηφία κατοικεί στην Αθήνα (42,8%), ενώ 
ακολουθεί η Θεσσαλονίκη (7,7%), η Ρόδος (4,8%), η Λέσβος (3,8%) και οι υπόλοιπες περιοχές 
που αποτυπώνονται στο παρακάτω διάγραμμα.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΡΟΔΟΣ; 
4,8%

ΧΙΟΣ; 3,2%
ΣΑΜΟΣ; 1,1%

ΛΕΣΒΟΣ; 3,8%

ΑΤΤΙΚΗ; 42,9%

ΘΕΣ 7,7%

ΗΡΑΚΛΕΙΟ; 2,2% ΛΑΡΙΣΑ ; 1,7%

Τόπος κατοικίας

ΡΟΔΟΣ ΧΙΟΣ ΣΑΜΟΣ ΛΕΣΒΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ 



 

 

 
Ως προς τους κατοίκους του εξωτερικού, η πλειοψηφία διαμένει στην Κύπρο (23,8%), ενώ 
ακολουθεί η Μεγάλη Βρετανία (21,2%), η Γερμανία (11,7%) , η Ολλανδία (5,1%), το Βέλγιο 
(4,7%) και οι υπόλοιπες χώρες που αποτυπώνονται στο παρακάτω διάγραμμα. 

 

 
 

 
 
Ερωτήσεις Β.1.- Β.4. Τμήμα Φοίτησης, έτος εισαγωγής και αποφοίτησης 
συμμετεχόντων /ουσών στην έρευνα 

 
Στην έρευνα συμμετείχαν απόφοιτοι/ες από όλα τα τμήματα του Ιδρύματος, με μεγαλύτερη 
συμμετοχή από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (11,26%), ΤΕΠΑΕΣ (10,26%), ΤΠΤΕ (9,42%), 
Περιβάλλον (8,29%). 
 
Ως προς το έτος εισαγωγής, συμμετείχαν απόφοιτοι/ες από όλα τα έτη εισαγωγής από την 
ίδρυση του Ιδρύματος, 1985-2016 , με το μέσο όρο να κυμαίνεται στο 2004. Μεγαλύτερη 
συμμετοχή υπήρχε από τα Τμήματα Διοίκησης επιχειρήσεων (281 απόφοιτοι), ΤΕΠΑΕΣ (256 
απόφοιτοι), ΤΠΤΕ (235 απόφοιτοι) και Περιβάλλοντος (207 απόφοιτοι).  
 
Ως προς το έτος αποφοίτησης, ο Μ.Ο. των συμμετεχόντων/ουσών στην έρευνα αποφοίτησε 
το 2009, οπότε κατά Μ.Ο., ενώ οι συμμετέχοντες/ουσες απόφοιτοι στην έρευνα αποφοίτησαν 
5 χρόνια μετά την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο.  
 
Ως προς τον βαθμό πτυχίου των συμμετεχόντων/ουσών, η πλειοψηφία τους (69,03%) έχει 
λάβει πτυχίο με χαρακτηρισμό «λίαν καλώς», το 19,59% «καλώς» και το 9,54% «άριστα».   
 

  
Β.1.Τμήμα  Φοίτησης 

 
Answer Count Percentage 

Περιβάλλοντος (A1) 207 8.29% 

Ωκεανογραφίας & Θαλάσσιων 

Επιστημών (Επιστημών της 

93 3.73% 

ΚΥΠΡΟΣ; 23,80%

ΜΕΓ ΒΡΕΤΑΝΙΑ; 
21,20%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ; 
11,70%

ΟΛΛΑΝΔΙΑ; 
5,10%

ΒΕΛΓΙΟ; 4,70%

ΔΑΝΙΑ; 4,40%
ΕΛΒΕΤΙΑ; 3,30%

Τόπος κατοικίας (εξωτερικό)



 

 

Θάλασσας) (A2)  

Επιστήμης Τροφίμων και 

Διατροφής (A3) 

42 1.68% 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 

και Ιστορίας (A4)  

179 7.17% 

Γεωγραφίας (A5)                                                                                                                                       49 1.96% 

Κοινωνιολογίας (A6)                                                                                        105 4.21% 

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας (A7)                                                                       

235 9.42% 

Διοίκησης Επιχειρήσεων (A8)

                  

281 11.26% 

Ναυτιλίας και 

Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 

(A9)                                                                          

86 3.45% 

 Μηχανικών Οικονομίας και 

Διοίκησης (A10)                                                                       

106 4.25% 

Τουρισμού (A11)                                                                                                                                                       7 0.28% 

 Μαθηματικών (A12)  201 8.05% 

Στατιστική & Αναλογιστικών-

Χρηματοοικονομικών 

Μαθηματικών (A13)                             

108 4.33% 

Μηχανικών Πληροφοριακών 

και Επικοινωνιακών 

Συστημάτων (A14)                                     

107 4.29% 

Μηχανικών Σχεδίασης 

Προϊόντων και Συστημάτων 

(A15)                                                        

136 5.45% 

Παιδαγωγικό Δημοτικής 

Εκπαίδευσης (A16)  

130 5.21% 

Επιστημών Προσχολικής 

Αγωγής και Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού (A17)                                

256 10.26% 

Μεσογειακών Σπουδών (A18)                                                                                              124 4.97% 

No answer                                                                                                                                           

  

44 1.76% 

 
 
Β.4. Βαθμός πτυχίου 

 
 

Answer Count Percentage 

Καλώς (5 - 6,49) (A1) 489 19.59% 
Λίαν Καλώς (6,50 - 8,49) (A2) 1723 69.03% 
Άριστα  (8,50 - 10) (A3) 238 9.54% 

No answer 46 1.84% 

 
 
 

 
Ερωτήσεις Β.5.1 - Β.5.7. Πορεία μετά την αποφοίτηση   

 
Διερευνώντας την πορεία των αποφοίτων μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους στο 
Ίδρυμα, το 35.66% δεν συνέχισε τις σπουδές του, ενώ από τους/τις υπόλοιπους/ες, η 
πλειοψηφία συνέχισε σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε άλλο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα 
(26.12%), το 15.26% συνέχισε τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, ενώ το 15,99% συνέχισε τις σπουδές του, εκπονώντας  μεταπτυχιακά προγράμματα 



 

 

στο εξωτερικό.  
 
Στην ερώτηση που αφορά στο λόγο που συνέχισαν τις σπουδές τους, οι συμμετέχοντες/ουσες 
στην έρευνα, διαπιστώνεται ότι για το 66,69% η αιτία είναι διότι ήθελαν να συνεχίσουν την 
ακαδημαϊκή τους πορεία και να ενισχύσουν τις γνώσεις τους, το 35.65%  προκειμένου να 
βρουν ευκολότερα εργασία στο αντικείμενο των σπουδών τους ή γενικά ν βρουν ευκολότερα 
εργασία (27.82%).   
 
Από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες που συνέχισαν τις σπουδές τους, το 72,32% έχει 
ολοκληρώσει το δεύτερο πτυχίο, το 78,59% έχει ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό και το 51,45% 
το διδακτορικό δίπλωμα.  
 
Στις επόμενες ερωτήσεις ζητήθηκε από τους/τις συμμετέχοντες-ουσες να απαντήσουν εάν 
εργάζονταν κατά την περίοδο που συνέχισαν τις σπουδές τους και κατά τις απαντήσεις τους 
το 57.58% εργαζόταν κατά τη διάρκεια φοίτησης του δεύτερου πτυχίου, το 48,42% στο ΠΜΣ 
και το 64.49% κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής.  

 
 

B.5. Συνεχίσατε τις σπουδές σας μετά την απόκτηση του πτυχίου σας; 
 

 
Answer Count Percentage 

Όχι                                                                                                                                 890 35.66% 
Ναι, για 2ο πτυχίο στο ΠΑ  49 1.96% 
Ναι, για 2ο πτυχίο στο εξωτερικό  32 1.28% 

Ναι, για 2ο πτυχίο σε άλλο Πανεπιστήμιο στην 
Ελλάδα  

120 4.81% 

Ναι, για ΠΜΣ στο ΠΑ  381 15.26% 

Ναι, για ΠΜΣ σε άλλο Πανεπιστήμιο στην 
Ελλάδα 

652 26.12% 

Ναι, για μεταπτυχιακό στο εξωτερικό 399 15.99% 
Ναι, για ΔΔ στο ΠΑ 36 1.44% 
Ναι, για ΔΔ σε άλλο Πανεπιστήμιο στην 
Ελλάδα (SQ009) 

67 2.68% 

Ναι, για ΔΔ στο εξωτερικό (SQ010) 36           1.44% 

 
 

Β.5.1. Εάν συνεχίσατε τις σπουδές, ποιος ήταν ο βασικός λόγος που σας 

ώθησε προς  αυτήν την κατεύθυνση; (μπορείτε να σημειώσετε παραπάνω  

από 1 επιλογές) 

 

 

Answer Count Percentage 
Ήθελα να συνεχίσω την ακαδημαϊκή μου πορεία και να 
ενισχύσω τις γνώσεις μου  

1057 66.69% 

Πίστευα ότι θα μπορούσα να βρω ευκολότερα εργασία  441 27.82% 
Πίστευα ότι θα μπορούσα να βρω ευκολότερα εργασία 
σχετική με το αντικείμενο σπουδών  

565 35.65% 

Πίεση από οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον  20 1.26% 
Για να βελτιωθεί ο μισθός μου στη δουλειά που έχω ήδη  129 8.14% 

Για να ενισχυθεί η κοινωνική μου καταξίωση  129 8.14% 
Other 78 4.92% 

 

 
 
 



 

 

Β.5.2. Εάν συνεχίσατε τις σπουδές σας, έχετε ολοκληρώσει το 2ο πτυχίο; 
 

Answer Count Percentage 
Ναι (A1) 144 72.73% 

Όχι (A2) 51 25.76% 
No answer 3 1.52% 

 

   Β.5.3. Εάν συνεχίσατε τις σπουδές σας, έχετε ολοκληρώσει το ΠΜΣ; 
 

Answer Count Percentage 
Ναι (A1) 1094 78.59% 
Όχι (A2) 253 18.18% 
No answer 3 3.23% 

 

  Β.5.4. Εάν συνεχίσατε τις σπουδές σας, έχετε ολοκληρώσει το ΔΔ; 
 

Answer Count Percentage 
Ναι (A1) 71 51.45% 
Όχι (A2) 65 47.10% 
No answer 2 1.45% 

 

` 

 

Ερωτήσεις Γ.1 - Γ.3.2. Απασχόληση – Εργασία 
 
Στις επόμενες ερωτήσεις διερευνάται η επαγγελματική πορεία των συμμετεχόντων/ουσών 
μετά την αποφοίτησή τους. 
 
Το 75,64% των συμμετεχόντων/ουσών είναι εργαζόμενοι/ες πλήρους απασχόλησης, το 8,49% 
μερικής απασχόλησης και το 11,18% άνεργοι και αναζητούν εργασία.  
 
Από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες το 45.28% είναι μισθωτοί/ές πλήρους απασχόλησης στον 
ιδιωτικό τομέα, το 17.73% μόνιμοι/ες υπάλληλοι Δημοσίου τομέα, το 11.20% 
συμβασιούχοι/ες έργου/ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης στο δημόσιο τομέα και το 
8.15% ελεύθεροι/ες επαγγελματίες με δική τους επιχείρηση.  
 
Από τους ελεύθερους/ες επαγγελματίες με δική τους επιχείρηση, το 12.28% ξεκίνησαν την 
επιχείρηση τους τον τελευταίο χρόνο και το 86.55% παλιότερα, ενώ για 2 από τους/τις 
συμμετέχοντες//ουσες, οι επιχειρήσεις τους ανήκουν στην κατηγορία των τεχνοβλαστών 
(Spin off).  
 
Από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, το 86.65% εργάζονται στην Ελλάδα και το 12.87% στο 
εξωτερικό. 
 
Στις επόμενες ερωτήσεις, διερευνάται η συνάφεια της απασχόλησης των 
συμμετεχόντων/ουσών με το αντικείμενο των σπουδών τους. Το 45.66% αναφέρει ότι η 
απασχόληση τους έχει «μεγάλη» συνάφεια με το αντικείμενο των σπουδών τους, το 16.78& 
«αρκετή», το 17.92% «καμία», το 11.34% «μέτρια» και το 7.15% «μικρή».     
   
Στη συνέχεια διερευνάται πόσο χρόνο μετά  την αποφοίτηση τους οι συμμετέχοντες/σες 
βρήκαν τη σημερινή τους απασχόληση. Το 48.71% τη βρήκαν σε χρονικό διάστημα πάνω από 
24 μήνες, το 15.35% μετά από 6 μήνες, το 10.77% από  12-24 μήνες, το 8.58% κατά τη διάρκεια 



 

 

των σπουδών τους και το 8.39% 6- 12 μήνες μετά.  
 
Στην επόμενη ερώτηση, διερευνάται με ποιο τρόπο βρήκαν εργασία όσοι/ες εργάζονται. Το 
29.31% βρήκαν εργασία μέσω κοινωνικού περιβάλλοντος (οικογένεια/φίλοι, networking), το 
19.73% μέσω ΑΣΕΠ ή άλλου διαγωνισμού, το 15.97% μέσω διαδικτύου και το 11.77% μέσω 
αγγελιών σε εφημερίδες/ μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  
 
Στην επόμενη ερώτηση, ζητείται από όσους/ες εργάζονται σήμερα να καταγράψουν πόσο 
καιρό μετά την αποφοίτηση τους εργάστηκαν για πρώτη φορά σε οποιαδήποτε θέση 
εργασίας. Η πλειοψηφία τους (46.66%) εργάστηκε πρώτη φορά έως 6 μήνες μετά την 
αποφοίτηση τους, το 16.63% πάνω από 24 μήνες, το 13.39% 6-12 μήνες και το 12.77% 12 έως 
24 μήνες μετά.   
   
Στις επόμενες ερωτήσεις διερευνάται η κατάσταση όσων δεν εργάζονται σήμερα.  Η 
πλειοψηφία τους (30.23%) είναι έως 6 μήνες έκτος αγοράς εργασίας, το 21.8% πάνω από 24 
μήνες, το 24.71% από 6 έως 12 μήνες και το 15.99% από 12 έως 24 μήνες.  
 
Αναζητώντας το βασικό λόγο για τον οποίο πιστεύουν οι ερωτώμενοι-/εςς ότι είναι εκτός 
αγοράς εργασίας, προκύπτει ότι το 28.2% δηλώνει ότι δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας 
για την ειδικότητα του/της, το 23.26% επειδή οι εργοδότες προτιμούν να προσλάβουν 
ανθρώπους με περισσότερη εμπειρία, το 21.8% εξαιτίας της οικονομικής κρίσης/πανδημίας, 
ενώ το 10.17% των ερωτώμενων είναι απορροφημένοι/ες στη συνέχιση των σπουδών τους.    
 
 
     

Γ.1. Ποια είναι η τωρινή σας κατάσταση σε σχέση με την εργασία; 
 

Answer Count Percentage 

Εργαζόμενος/η πλήρως (A1) 1888 75.64% 
Εργαζόμενος/η με μερική απασχόληση 
(A2) 

212 8.49% 

Άνεργος/η και ψάχνω για  εργασία (A3) 279 11.18% 
Άνεργος/η, αλλά  δεν ψάχνω εργασία  (A4) 65 2.60% 

No answer 52 2.08% 

 

 

    Γ.2.1. Εάν εργάζεστε σήμερα, επιλέξτε το καθεστώς εργασίας: 
 

Answer Count Percentage 

Μόνιμος /η Δημόσιος Υπάλληλος (ΝΠΔΔ  & 
ΝΠΙΔ) (A1) 

372 17.73% 

Ε Δημόσιος Υπάλληλος Αορίστου Χρόνου-

Ι.Δ.Α.Χ. (ΝΠΔΔ  & ΝΠΙΔ) (A2) 

52 2.48% 

Συμβασιούχ ος Έργου / Ορισμένου Χρόνου 
πλήρους απασχόλησης σε Δημόσιο 

235 11.20% 

Άνεργος/η, αλλά  δεν ψάχνω εργασία  (A4) 24 2.60% 

Μισθωτός /τή πλήρους απασχόλησης στον 
ιδιωτικό τομέα  (A5 

950 45.28% 

Μισθωτός /τή μερικής απασχόλησης στον 
ιδιωτικό τομέα  (A6) 

131 6.24% 

Ελεύθερος/η επαγγελματίας, με δική μου 
επιχείρηση (A7) 

171 8.15% 

Ελεύθερος/η επαγγελμα τίας (A8) 94 4.48% 
Other 63 3.00% 

No answer 6 0.29% 

 



 

 

 

Γ.2.2. Εάν εργάζεστε σήμερα, καταγράψτε τον τόπο εργασίας σας 
 

Answer Count Percentage 

Ελλάδα  (A1) 1818 86.65% 
Έξωτερικό (A2) 270 12.87% 
No answer 10 0.48% 

 

Γ.2.3. Εάν εργάζεστε σήμερα, η απασχόλησή σας έχει άμεση συνάφεια με 

το αντικείμενο  των σπουδών σας; 

 
Answer Count Percentage 

Μεγάλη  958 45.66% 

Αρκετή 353 16.78% 
Μέτρια 238 11.34% 

Μικρή 150 7.15% 
Καμία  376 17.92% 

No answer 24 2.14% 

 
 
 
 
 

 
 

Γ.2.4. Εάν εργάζεστε, σε πόσο χρόνο μετά την αποφοίτησή σας από το 

Προπτυχιακό                 Πρόγραμμα Σπουδών βρήκατε τη σημερινή σας 

απασχόληση; 
 

Answer Count Percentage 

Κατά  τη διάρκεια  των προπτυχ ια κώ ν 
σπουδών (A1) 

180 8.58% 

Έως 6 μήνες μετά  (A2) 322 15.35% 

Από 6 έως 12 μήνες μετά  (A3) 176 8.39% 
Από 12 έως 24 μήνες μετά  (A4) 226 10.77% 

Πάνω από 24 μήνες (A5) 1022 48.71% 

No answer 172 8.20% 

 
 
 



 

 

 

 
 

Γ.2.5. Εάν εργάζεστε σήμερα, με ποιο τρόπο βρήκατε τη σημερινή σας 
απασχόληση; 

 
Answer Count Percentage 

Μέσα  από πρόγραμμα  πρακτικής άσκησης του Τμήματος 
(A1) 

25 1.19% 

Λόγω της πτυχιακής μου εργασίας (A2) 10 0.48% 
Μέσα  από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου (A3) 

1 0.05% 

Συστάσεις Διδακτικού προσωπικού του Τμήματος (A4) 22 1.05% 

Μέσω ΟΑΕΔ (A5) 47 2.24% 
Μέσω διαδικτύου 335 15.97% 
Μέσα από δημόσιο ή ιδιωτικό γραφείο απασχόλησης για 
εξεύρεση εργασίας (A7) 

26 1.24% 

Μέσω ΑΣΕΠ ή άλλου διαγωνισμού (A8 414 19.73% 

Μέσω αγγελιών σε εφημερίδες/ μέσα  κοινωνικής 
δικτύωσης (A9) 

247 11.77% 

Μέσω κοινωνικού περιβάλλοντος (οικογένεια /φ ίλοι-
networking) (A10) 

615 29.31% 

Other 257 12.25% 

No answer 99 4.72% 

 
 

 



 

 

Γ.2.6. Εάν εργάζεστε σήμερα, πόσο καιρό μετά την αποφοίτησή σας από 

το Προπτυχιακό   Πρόγραμμα Σπουδών εργαστήκατε για πρώτη φορά 

(οπουδήποτε); 

 
Answer Count Percentage 

Έως 6 μήνες μετά  (A1) 979 46.66% 

Από 6 έως 12 μήνες μετά  (A2) 281 13.39% 
Από 12 έως 24 μήνες μετά  (A3) 268 12.77% 

Πάνω από 24 μήνες (A4) 349 16.63% 
No answer 221 10.53% 

 
 

 
 
 

 
Γ.3.1. Εάν δεν εργάζεστε σήμερα, πόσο διάστημα είστε εκτός της αγοράς 

εργασίας; 
 

Answer Count Percentage 

Έως 6 μήνες μετά  (A1) 104 30.23% 

Από 6 έως 12 μήνες μετά  (A2) 85 24.71% 
Από 12 έως 24 μήνες μετά  (A3) 55 15.99% 
Πάνω από 24 μήνες (A4) 75 21.80% 
No answer 25 7.27% 



 

 

 

 
Γ.3.2. Εάν δεν εργάζεστε σήμερα, ποιος είναι ο βασικός λόγος για τον 

οποίο πιστεύετε ότι               είστε εκτός της αγοράς εργασίας; 

 
 

Answer Count Percentage 

Δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για  την 
ειδικότητά  μου (A1) 

97 28.20% 

Είμαι απορροφημένος /η στη συνέχιση  των 
σπουδών μου (A2) 

35 10.17% 

Οι εργοδότες προτιμούν να  προσλάβουν 
ανθρώπους που έχουν περισσότερη εμπειρία  
από μένα  (A3 

80 23.26% 

Οι εργοδότες προσλαμβά νουν ανθρώπους με 

περισσότερη κατάρτιση ή δεξιότητες από μένα  

(A4) 

 

16 4.65% 

Οικονομική κρίση/ πανδημία 75 21.80% 
Noa answer 41 11.92% 

 
 
 

 

Αξιολόγηση σπουδών 

 
 
Ερωτήσεις Δ.1- Δ.5 ενίσχυση δεξιοτήτων φοιτητών/τριών 

 
 
Στη συνέχεια ζητείται να αξιολογήσουν οι ερωτώμενοι/ες τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου. 
 
Στην πρώτη ερώτηση ζητείται να αξιολογηθεί κατά πόσο κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών 
τους σπουδών, οι ερωτώμενοι/εες απέκτησαν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Το 39.22% των ερωτωμένων δηλώνει 
«πολύ», το 27.16% μέτρια, το 15.46% πολύ και το 11.98% λίγο.  
 
Στη συνέχεια συζητείται να εκτιμήσουν οι ερωτώμενοι/ες κατά πόσο το πρόγραμμα 



 

 

Πρακτικής Άσκησης τους/τις βοήθησε για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, όπου το 26.93% των ερωτωμένων δηλώνει «αρκετά», το 21.40% «πολύ», το 21.08% 
«μέτρια», το 17.38% «λίγο» και το 13.19% «καθόλου». 
 
Στη συνέχεια συζητείται να εκτιμήσουν οι ερωτώμενοι-ες σε ποιο βαθμό πιστεύουν ότι, κατά 
τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους, η   συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής 
Άσκησης συνέβαλε στην εύρεση εργασίας, όπου το 40.41% των ερωτωμένων δηλώνει 
«καθόλου», το 18.40% «λίγο», το 15.90% «μέτρια», το 14.48% «αρκετά» και το 10.78% 
«πολύ». 
 
Στην επόμενη ερώτηση ζητείται από τους/τις ερωτώμενους/ες να δηλώσουν κατά πόσο η 
ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών συνέβαλε στην εύρεση εργασίας, όπου το 36.10% 
δηλώνει «πολύ», το 25.68% «αρκετά», το 14.54% «μέτρια», το 10.14 «λίγο» και το 9.09% 
«καθόλου».   
 
Στην επόμενη ερώτηση ζητείται από τους/τις ερωτώμενους/ες να δηλώσουν κατά πόσο, 
γενικότερα, η ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών τους βοήθησε στη μετέπειτα 
σταδιοδρομία τους, όπου το 36.10% δηλώνει «πολύ», το 25.68% «αρκετά», το 14.54% 
«μέτρια», το 10.14 «λίγο» και το 9.09% «καθόλου».   
 
 
  

Δ.1. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι, κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών 
σπουδών σας, αποκτήσατε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να 

ανταποκριθείτε στις ανάγκες  της αγοράς εργασίας; 
 

 
 

Answer Count Percentage 

Καθόλου 94 3.77% 

Λίγο 299 11.98% 
Μέτρια 678 27.16% 

Αρκετά 979 39.22% 
Πολύ 386 16.46% 
No answer 60 2.40% 

 
 



 

 

 
 

Δ.2. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι, κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών 

σπουδών σας, η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 

σας βοήθησε για να ανταποκριθείτε   στις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας;  

 
Answer Count Percentage 

Καθόλου 246 13.19% 
Λίγο 324 17.38% 
Μέτρια 393 21.08% 

Αρκετά 502 26.93% 
Πολύ 399 21.40% 

 

 

 

 

Δ.3. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι, κατά τη διάρκεια των 

προπτυχιακών σπουδών σας, η  συμμετοχή σας στο πρόγραμμα 

Πρακτικής Άσκησης συνέβαλε στην εύρεση εργασίας; 

 
Answer Count Percentage 

Καθόλου 742 13.19% 
Λίγο 338 17.38% 
Μέτρια 292 21.08% 

Αρκετά 266 26.93% 
Πολύ 198 21.40% 

 
 

Δ.4. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η ολοκλήρωση των προπτυχιακών 

σπουδών σας  συνέβαλε στην εύρεση εργασίας; 

 
 

Answer Count Percentage 

Καθόλου 227 9.09% 
Λίγο 253 10.14% 

Μέτρια 363 14.54% 
Αρκετά 641 25.68% 
Πολύ 901 36.10% 
No answer 111 4.45% 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

Δ.5. Γενικότερα, σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η ολοκλήρωση των 

προπτυχιακών σπουδών σας βοήθησε στη μετέπειτα σταδιοδρομία σας; 
 
 

Answer Count Percentage 

Καθόλου 118 4.73% 

Λίγο 220 8.81% 
Μέτρια 398 15.95% 
Αρκετά 701 28.08% 

Πολύ 984 39.42% 
No answer 75 3.00% 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
Δ.6. Σε ποιους άλλους τομείς, πέραν της εργασίας, πιστεύετε ότι σας βοήθησαν οι  

σπουδές σας; 
 
Στις επόμενες ερωτήσεις ζητείται από τους/τις ερωτώμενους/ες να δηλώσουν σε ποιους 
άλλους τομείς πέραν της εργασίας τους βοήθησαν οι σπουδές τους.  
 
Η πρώτη από αυτές αναφέρεται στην ικανότητα στη χρήση Η/Υ και νέων τεχνολογιών, όπου 
το 33.77% δηλώνει «αρκετά», το 28.41% «πολύ», το 17.39% «μέτρια», το 11.50% «λίγο» και 
το 6.93% «καθόλου».   
 
Η επόμενη ερώτηση αναφέρεται στην απόκτηση πολυπολιτισμικών εμπειριών, όπου το 
30.77% δηλώνει «αρκετά», το 23.28% «πολύ», το 20.75% «μέτρια», το 14.14% «λίγο» και το 
8.29% «καθόλου». 
 
Η επόμενη ερώτηση αναφέρεται στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, όπου το 26.00% δηλώνει 
«καθόλου», το 24.36% «λίγο», το 22.72% «μέτρια», το 15.87% «αρκετά» και το 8.93% «πολύ».   
 
Ως προς τις διαπροσωπικές σχέσεις το 38.90% δηλώνει «αρκετά», το 35.98% «πολύ», το 
15.46% «μέτρια», το 6.13% «λίγο» και το 1.64% «καθόλου».  
 
Η επόμενη ερώτηση αναφέρεται στο κατά πόσο βοηθήθηκαν οι ερωτώμενοι/ες μέσα από τις 
σπουδές τους στην ικανότητα διαχείρισης κρίσεων, όπου το 34.29% δηλώνει «αρκετά», το 
24.28% «μέτρια», το 17.99% «πολύ», το 12.58% «λίγο» και το 8.81% «καθόλου».   
 
Η επόμενη ερώτηση αναφέρεται στο κατά πόσο βοηθήθηκαν οι ερωτώμενοι/ες μέσα από τις 
σπουδές τους στην ικανότητα αναγνώρισης & διαχείρισης ηθικών ζητημάτων, όπου το 
35.42% δηλώνει «αρκετά», το 22.56% «μέτρια», το 20.27% «πολύ», το 12.54% «λίγο» και το 
7.13% «καθόλου».   
 
Στη συνέχεια διευρευνάται κατά πόσο βοηθήθηκαν οι ερωτώμενοι/ες μέσα από τις σπουδές 
τους στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, όπου το 40.18% δηλώνει «αρκετά», το 24.72% 
«πολύ», το 21.39% «μέτρια», το 8.49% «λίγο» και το 3.41% «καθόλου».   
 



 

 

Τέλος διερευνάται κατά πόσο βοηθήθηκαν οι ερωτώμενοι/ες μέσα από τις σπουδές τους 
στην ικανότητα ευελιξίας και προσαρμοστικότητας στις απαιτήσεις της αγοράς, όπου το 
33.25% δηλώνει «αρκετά», το 26.92% «μέτρια», το 16.07% «πολύ», το 12.06% «λίγο» και το 
9.33% «καθόλου».   
 
 
 

Δ.6.1. Ικανότητα στη χρήση Η/Υ και νέων τεχνολογιών  

 
Answer Count Percentage 

Καθόλου 173 6.93% 

Λίγο 287 11.50% 
Μέτρια 434 17.39% 
Αρκετά 843 33.77% 

Πολύ 709 28.41% 
No answer 50 2.00% 

 
 

Δ.6.2. Απόκτηση πολυπολιτισμικών εμπειριών 

 
Answer Count Percentage 

Καθόλου 207 8.29% 
Λίγο 353 14.14% 
Μέτρια 518 20.75% 

Αρκετά 768 30.77% 
Πολύ 581 23.28% 
No answer 69 2.76% 

 
Δ.6.3. Εκμάθηση ξένων γλωσσών 

 
Answer Count Percentage 

Καθόλου 649 26.00% 

Λίγο 608 24.36% 
Μέτρια 567 22.72% 

Αρκετά 396 15.87% 
Πολύ 223 8.93% 
No answer 53 2.12% 

 
 

Δ.6.4. Διαπροσωπικές σχέσεις 

 
Answer Count Percentage 

Καθόλου 41 1.64% 
Λίγο 153 6.13% 

Μέτρια 386 15.46% 
Αρκετά 971 38.90% 
Πολύ 898 35.98% 
No answer 47 1.88% 

 
 

Δ.6.5. Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων 

 
Answer Count Percentage 

Καθόλου 220 8.81% 

Λίγο 314 12.58% 
Μέτρια 606 24.28% 
Αρκετά 856 34.29% 



 

 

Πολύ 449 17.99% 
No answer 51 2.04% 

 
 

Δ.6.6. Ικανότητα αναγνώρισης & διαχείρισης ηθικών ζητημάτων 

 
Answer Count Percentage 

Καθόλου 178 7.13% 

Λίγο 313 12.54% 
Μέτρια 563 22.56% 
Αρκετά 884 35.42% 

Πολύ 506 20.27% 
No answer 52 2.08% 

 
 

Δ.6.7. Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 

 
Answer Count Percentage 

Καθόλου 85 3.41% 
Λίγο 212 8.49% 
Μέτρια 534 21.39% 

Αρκετά 1003 40.18% 
Πολύ 617 24.72% 
No answer 45 1.80% 

 
 

Δ.6.8. Ικανότητα ευελιξίας & προσαρμοστικότητα στις απαιτήσεις 

αγοράς 

 
Answer Count Percentage 

Καθόλου 233 9.33% 

Λίγο 301 12.06% 
Μέτρια 672 26.92% 
Αρκετά 830 33.25% 

Πολύ 401 16.07% 
No answer 59 2.36% 

 
 

 

 
Δ.7. Πόσο ικανοποιημένοι/ες είστε από τους παρακάτω τομείς: 

 
 

Στις επόμενες ερωτήσεις ζητείται από τους/τις ερωτώμενους/ες να δηλώσουν για ποιους από 
τους παρακάτω τομείς είναι ικανοποιημένοι/εες.  
 
Η πρώτη από αυτές αναφέρεται στη διδασκαλία των μαθημάτων, όπου το 48.68% δηλώνει 
«αρκετά», το 21.96% «πολύ», το 20.79% «μέτρια», το 5.33% «λίγο» και το 1.52% «καθόλου».   
 
Η επόμενη ερώτηση αναφέρεται στο επίπεδο επικοινωνίας με τους καθηγητές/καθηγήτριες, 
όπου το 40.87% δηλώνει «αρκετά», το 35.34% «πολύ», το 14.74% «μέτρια», το 5.77% «λίγο» 
και το 1.88% «καθόλου». 
 
Η επόμενη ερώτηση αναφέρεται στην ικανοποίηση από τις Διοικητικές Υπηρεσίες του 
Πανεπιστημίου, όπου το 40.26% δηλώνει «αρκετά», το 29.97% «πολύ», το 18.07% «μέτρια», 



 

 

το 6.73% «λίγο» και το 3.21% «καθόλου». 
 
Ως προς τις Εγκαταστάσεις και τον Εξοπλισμό του Πανεπιστημίου,  το 35.34% δηλώνει 
«αρκετά» ικανοποιούμενοι/ες, το 17.99% «πολύ», το 27.72% «μέτρια», το 12.90% «λίγο» και 
το 4.89% «καθόλου». 

 
 

 
Δ.7.1. Διδασκαλία των μαθημάτων 

 
 

Answer Count Percentage 

Καθόλου 38 1.52% 
Λίγο 133 5.33% 

Μέτρια 519 20.79% 
Αρκετά 1215 48.68% 
Πολύ 548 21.96% 
No answer 43 1.72% 

 
 

 
 

Δ.7.2. Επίπεδο επικοινωνίας με τους καθηγητές/καθηγήτριες  

 
 

Answer Count Percentage 

Καθόλου 47 1.88% 
Λίγο 144 5.77% 
Μέτρια 368 14.74% 

Αρκετά 1020 40.87% 
Πολύ 882 35.34% 
No answer 35 1.40% 

 
 



 

 

 

 
 

Δ.7.3. Διοικητικές Υπηρεσίες του  Πανεπιστημίου 

 
 

Answer Count Percentage 

Καθόλου 80 3.21% 
Λίγο 168 6.73% 

Μέτρια 451 18.07% 
Αρκετά 1005 40.26% 

Πολύ 748 29.97% 
No answer 44 1.76% 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Δ.7.4. Υποδομές, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός του Πανεπιστημίου 

 
 
 

Answer Count Percentage 

Καθόλου 122 4.89% 
Λίγο 322 12.90% 
Μέτρια 692 27.72% 

Αρκετά 882 35.34% 
Πολύ 449 17.99% 
No answer 29 1.16% 

 
 
 


