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Στόχος της έρευνας και μεθοδολογία
 Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα 
 Η επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων κατά τις 

χρονικές περιόδους 2010, 2014, 2018
 Ο ρυθμός απορρόφησης και η επαγγελματική εξέλιξη 

των αποφοίτων διαχρονικά

Δειγματοληπτική έρευνα με τηλεφωνικές 
συνεντεύξεις των αποφοίτων βασισμένες σε  
προσαρμοσμένο ερωτηματολόγιο με 

 242 πλήρεις απαντήσεις για το 2010
  289 για το 2014 και 
 496 για το 2018



Στόχος της έρευνας και μεθοδολογία

Στοιχεία αποφοίτων
 Μαθησιακά χαρακτηριστικά (βαθμός, μεταπτυχιακό) 
Επαγγελματική κατάσταση
Μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι
 Δραστηριότητα/ θέση 
 Είδος απασχόλησης (πλήρης/ μερική)
Άνεργοι
 Χρονικό διάστημα ανεργίας, αίτια και ενέργειες 

αναζήτησης
Άεργοι
 Πιθανά αίτια



Πίνακας 1. Φύλο και μαθησιακά χαρακτηριστικά των 
αποφοίτων.



Σχήμα 1. Κατανομή του δείγματος των αποφοίτων στις 
συνεντεύξεις του 2018.



Σχήμα 2. Διάρκεια σπουδών των αποφοίτων 
συνολικά στις συνεντεύξεις.



Πίνακας 2. Επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων 
στα τρία έτη υλοποίησης της έρευνας. 



Σχήμα 3. Ποσοστά απασχόλησης ή μη των αποφοίτων κατά τη 
συνέντευξη του 2018.



Πίνακας 3. Εργασιακή εξέλιξη διαχρονικά των κοινών 
αποφοίτων.



Μισθωτοί
Πίνακας 4. Γεωγραφική κατανομή των μισθωτών 

στην επικράτεια. 



Σχήμα 4. Δραστηριότητα επιχείρησης μισθωτών αποφοίτων για 
τις συνεντεύξεις 2010, 2014, 2018.



Πίνακας 5. Κατανομή των τρόπων αναζήτησης 
απασχόλησης των μισθωτών αποφοίτων 



Σχήμα 5. Χρόνος άνευ απασχόλησης από τη λήψη πτυχίου 
μισθωτών στη συνέντευξη του 2018.



Πίνακας 6. Πεδίο δραστηριότητας των μισθωτών. 



Πίνακας 7. Είδος απασχόλησης και συσχέτιση 
επαγγέλματος με το πτυχίο.



Σχήμα 6. Ταύτιση απασχόλησης μισθωτών με το πτυχίο για 
το δείγμα του 2018.



Πίνακας 8. Βαθμός ικανοποίησης απασχόλησης και ύψος 
αμοιβής μισθωτών.



Σχήμα 7. Απεικόνιση συσχέτισης ύψους αμοιβής μισθωτών στα 
τρία έτη συνεντεύξεων.



Πίνακας 9. Αίτια αναζήτησης νέας απασχόλησης. 



Σχήμα 8. Αίτια αναζήτησης νέας απασχόλησης μισθωτών 
αποφοίτων στα έτη των συνεντεύξεων.



Αυτοαπασχολούμενοι
Πίνακας 10. Στατιστικά αποτελέσματα των 

αυτοαπασχολούμενων αποφοίτων. 



Σχήμα 9. Πηγές οικονομικής ενίσχυσης για την ίδρυση 
επιχειρήσεων αυτοαπασχολούμενων.



Πίνακας 11. Συσχέτιση επαγγελματικής δραστηριότητας 
της επιχείρησης με το πτυχίο και γεωγραφική τοποθεσία 
των αυτοαπασχολούμενων.



Άνεργοι
Πίνακας 12. Στατιστικά αποτελέσματα των άνεργων 

αποφοίτων. 



Σχήμα 10. Προγενέστερη εργασία των ανέργων αποφοίτων κατά τη 
συνέντευξη του 2018.



Πίνακας 13. Τρόποι αναζήτησης εργασίας ανέργων.



Σχήμα 11. Τρόποι αναζήτησης εργασίας διαχρονικά των ανέργων 
αποφοίτων.



Σχήμα 12. Χρόνος ανεργίας αποφοίτων από τη λήψη πτυχίου 
κατά τη συνέντευξη του 2018.



Άεργοι
Πίνακας 14. Λόγοι μη αναζήτησης απασχόλησης άεργων.



Συμπεράσματα
Στις εσωτερικές μεταπτυχιακές σπουδές σημειώνεται αύξηση 3,2%.

Μισθωτοί
 Η απορρόφηση των αποφοίτων του Τμήματος Τεχνολογίας 

Τροφίμων είναι διαχρονικά σταθερή και μικρότερη του 1 έτους από 
τη λήψη πτυχίου.

 Η σχετικότητα της απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών έχει 
αυξηθεί με την πάροδο των χρόνων και ανέρχεται σε 73%.

 Ο βαθμός ικανοποίησης των εργαζομένων από την εργασία τους 
είναι 75,4% (μείωση 4,3%).

 Οι αμοιβές για το 50% των απασχολούμενων κυμαίνονται κάτω από 
800€ (αύξηση 17,1%).

 Οι κυριότεροι λόγοι αναζήτησης νέας εργασίας είναι οι χαμηλές 
αποδοχές σε ποσοστό 38,5% (μείωση 1,2%), οι δυσμενείς συνθήκες 
απασχόλησης (σταθερά στο 17,6%) και οι υψηλότερες φιλοδοξίες  
σε ποσοστό 10,1% (αύξηση 0,8%).



Συμπεράσματα
Αυτοαπασχολούμενοι
Το 50% εργάζεται σε οικογενειακή επιχείρηση (αύξηση 12,1%).
Το 66,7% ενισχύθηκε οικονομικά από οικογενειακό κεφάλαιο (αύξηση 
27,3%).
Το 86,5% των επιχειρήσεων απασχολεί λιγότερο από 10 άτομα (μείωση 
9,3%).
Το 40,6% των επιχειρήσεων σχετίζεται με το αντικείμενο σπουδών 
(μείωση 11,1%).

   Άνεργοι- Άεργοι
Το 67,3% έχει εργαστεί στο παρελθόν σε ομοειδές αντικείμενο (αύξηση 
4,1%).
Η αναζήτηση για εργασία πραγματοποιείται μέσω αγγελιών και 
αποστολής βιογραφικών (περίπου 70% για το έτος 2018).
Το μέσο διάστημα ανεργίας είναι λιγότερο από 1 έτος διαχρονικά.
Το 7,9% των αποφοίτων είναι άεργοι λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικής 
θητείας, εγκυμοσύνης, μεταπτυχιακών σπουδών (αύξηση 2,3%).



Ευχαριστούμε για την 
προσοχή σας ! ! !
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