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1. Σκοπός της Έρευνας 

Αντικείµενο του υπό ανάθεση έργου αποτελεί η ανάπτυξη µηχανισµού παρακολούθησης της 

απορρόφησης των αποφοίτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., συγκεκριµένα ο προσδιορισµός της 

διαδικασίας που θα πρέπει να ακολουθείται για τη διαρκή καταγραφή της εργασιακής 

κατάστασης των αποφοίτων. Η παρακολούθηση της απορρόφησης των αποφοίτων στην  

αγορά εργασίας αποτελεί µία διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από όλα τα 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ανώτατης εκπαίδευσης. Κεντρικό στόχο του µηχανισµού 

παρακολούθησης αποτελεί η αξιόπιστη καταγραφή της επαγγελµατικής κατάστασης των 

αποφοίτων σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Οι αποδέκτες των ευρηµάτων είναι πολλαπλοί και 

τα αντίστοιχα οφέλη αναµφισβήτητα:  

- Οι ίδιοι οι απόφοιτοι που θα ενηµερωθούν για την επαγγελµατική ‘τύχη’ των συναδέλφων 

τους και θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν πιο αποτελεσµατικά την καριέρα τους  

- Όλοι οι αρµόδιοι φορείς του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα που θα βοηθηθούν στη 

χάραξη πιο ορθολογικής πολιτικής 

- Οι Σχολές και τα Τµήµατα της ανώτατης εκπαίδευσης για την υλοποίηση διορθωτικών 

παρεµβάσεων στα προσφερόµενα προγράµµατα σπουδών µε ευµενή αποτελέσµατα στη 

βελτίωση του επαγγελµατικού προφίλ των αποφοίτων. 

 

Ο µηχανισµός παρακολούθησης της απορρόφησης των αποφοίτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

περιλαµβάνει µία σειρά προτεινόµενων ενεργειών και αποφάσεων που θα πρέπει να 

υλοποιηθούν και να ληφθούν αντίστοιχα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητά 

της και η αξιοπιστία των ευρηµάτων της. 

 

2. Συνιστώσες του µηχανισµού παρακολούθησης 

Οι κύριες συνιστώσες της προτεινόµενης συνολικής διαδικασίας είναι οι ακόλουθες: 

 
Πρόσβαση Αποφοίτων (Βάση ∆εδοµένων – Προσωπικό – Ανανέωση ∆εδοµένων) 

 
Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. διαθέτει ολοκληρωµένη βάση δεδοµένων, στην οποία αποθηκεύονται τα 

στοιχεία των φοιτητών, όπως επίσης και προσωπικό που έχει την εµπειρία διενέργειας 

συνεντεύξεων µε χρήση ερωτηµατολογίων. Συµπληρωµατικά, θα πρέπει να αναπτυχθεί 

µηχανισµός ανανέωσης των στοιχείων επικοινωνίας των αποφοίτων, όπως είναι η διεύθυνση 

κατοικίας, το τηλέφωνο επικοινωνίας και η ηλεκτρονική διεύθυνση. 

Προσδιορισµός Πληθυσµού-Στόχου 

 
Ο προσδιορισµός του πληθυσµού των αποφοίτων που θα µελετάται κάθε φορά  εξαρτάται 

από τους στόχους της εκάστοτε έρευνας, την οικονοµική κατάσταση του ιδρύµατος και όλης 
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της χώρας, τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και το ύψος της δαπάνης που απαιτεί η 

διενέργεια µίας τέτοιας έρευνας. Επιπλέον θα πρέπει να αποφασιστεί η χρονική περίοδος 

που θα εξεταστεί (έτη αποφοίτησης των αποφοίτων που θα λάβουν µέρος σε αυτήν).  

 
Μία προσέγγιση στο παραπάνω ζήτηµα αποτελεί η επιλογή εκείνων των ατόµων που 

αποφοίτησαν από δύο (2) έως τέσσερα (4) έτη πριν από τη διενέργεια της έρευνας. Η 

προσέγγιση αυτή λαµβάνει υπόψη διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν τη χρονική 

στιγµή που ένα άτοµο ξεκινά την αναζήτηση εργασίας µετά την αποφοίτησή του. Καταρχήν, 

υπάρχει ένα ποσοστό ατόµων που επιλέγουν συµπληρωµατική κατάρτιση είτε µέσω της 

παρακολούθησης ενός προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών είτε µέσω σεµιναρίων. 

Ακόµη, σε ότι αφορά στους άνδρες, αυτοί έχουν τη δυνατότητα να εκπληρώσουν τις 

υποχρεωτικές στρατιωτικές τους υποχρεώσεις προτού ξεκινήσουν την αναζήτηση εργασίας.  

Από την άλλη µεριά, τα δύο µε τέσσερα έτη παρέχουν την δυνατότητα να µελετηθεί και η 

εργασιακή πορεία εκείνων που εισήλθαν στην αγορά εργασίας µετά από ένα σύντοµο 

διάστηµα από την αποφοίτησή τους. Τέλος, τη συγκεκριµένη περίοδο, το ιδιαίτερα υψηλό  

επίπεδο ανεργίας έχει ως αποτέλεσµα να αυξάνεται ο χρόνος εύρεσης εργασίας από την 

στιγµή που ξεκινά η αναζήτησή της. 

 
Ταυτόχρονα στην φάση αυτή, θα πρέπει να προσδιοριστεί και η συχνότητα διενέργειας της 

έρευνας αυτής. ∆εδοµένου ότι προτείνεται να επιλέγονται τα άτοµα εκείνα που έχουν 

αποφοιτήσει από 2 έως 4 έτη, η συχνότητα διενέργειας της έρευνας προτείνεται να είναι 

ετήσια ή κάθε δύο έτη ανάλογα µε το διαθέσιµο προϋπολογισµό. Ο λόγος είναι ότι θα 

επιθυµούσαµε να έχουµε επαρκή δεδοµένα για την εργασιακή κατάσταση µέρους των 

αποφοίτων µεταξύ δύο διαδοχικών ερευνών.   

 
Από τη στιγµή που θα έχουν προσδιοριστεί τα έτη αποφοίτησης βάσει των οποίων θα 

επιλεγούν τα άτοµα, ο πληθυσµός-στόχος είναι το σύνολο των ατόµων αυτών. 

 

Μέθοδος Συλλογής ∆εδοµένων 

 
Έως και σήµερα, οι έρευνες έχουν διεξαχθεί µε τη µέθοδο της τηλεφωνικής συνέντευξης. 

Γενικά, η µέθοδος συλλογής των δεδοµένων µέσω των ερωτηµατολογίων είναι η συνέντευξη, 

η οποία θα µπορούσε να διενεργηθεί µε προσωπική συνάντηση, ταχυδροµικά, τηλεφωνικά ή  

ηλεκτρονικά. Η επιλογή του µέσου συλλογής των δεδοµένων εξαρτάται από το ύψος της 

οικονοµικής υποστήριξης της έρευνας, από το διαθέσιµο χρόνο διεξαγωγής της και από την 

αποτελεσµατικότητά της. Με βάση τα δεδοµένα αυτά, θεωρούµε ότι οι εναλλακτικές επιλογές 

είναι οι ακόλουθες: 
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1. Τηλεφωνική συνέντευξη 

2. Ηλεκτρονική αποστολή του ερωτηµατολογίου 

3. Ηλεκτρονική συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου µέσω ειδικής πλατφόρµας  

  
Μία προτεινόµενη επιλογή αποτελεί η δηµιουργία µίας ιστοσελίδας, στην οποία θα είναι 

αναρτηµένο το ερωτηµατολόγιο και θα προσκαλούνται οι απόφοιτοι, µέσω ηλεκτρονικών 

µηνυµάτων, να το συµπληρώσουν παρέχοντάς τους ένα κωδικό πρόσβασης. Σε δεύτερη 

φάση, θα µπορούσαν να διενεργηθούν τηλεφωνικές συνεντεύξεις για τις περιπτώσεις των 

αποφοίτων που δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της ηλεκτρονικής συµπλήρωσής του 

ερωτηµατολογίου. Η επιλογή αυτή αποτελεί ένα συνδυασµό των παραπάνω επιλογών 1 και 

3. 

 

Μέθοδος Επιλογής Αποφοίτων 

 
Στη φάση αυτή υπάρχουν οι επιλογές της απογραφής και της δειγµατοληψίας. Η απογραφή 

αποτελεί την πρώτη επιλογή εφόσον το επιτρέπει το ύψος του διαθέσιµου προϋπολογισµού 

και των ανθρωπίνων πόρων. Από την άλλη µεριά, ο περιορισµός των παραπάνω πόρων 

ενδέχεται να χαλαρώσει σηµαντικά σε σχέση µε τη µέθοδο συλλογής των δεδοµένων (για 

παράδειγµα, µε την ηλεκτρονική συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων). 

 
Παρόλο που η δειγµατοληψία αποτελεί τη δεύτερη επιλογή, µπορεί να είναι αποτελεσµατική 

και αξιόπιστη δεδοµένου ότι θα είναι τυχαία. Συγκεκριµένα, η µέθοδος δειγµατοληψίας 

µπορεί να είναι, αρχικά, η στρωµατοποιηµένη τυχαία δειγµατοληψία µε βάση τις ειδικότητες 

που προσφέρονται από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και το έτος αποφοίτησης, και στη συνέχεια η 

συστηµατική τυχαία δειγµατοληψία µε βάση τις ονοµαστικές καταστάσεις των αποφοίτων. 

Ιδιαίτερη µέριµνα θα πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις µη ανταπόκρισης από τους 

αποφοίτους, έτσι ώστε να διατηρείται η τυχαιότητα του δείγµατος.  

 
Ερευνητικό Εργαλείο 

 
Βασικό εργαλείο της έρευνας αποτελεί ένα δοµηµένο, ειδικά σχεδιασµένο γι αυτό το σκοπό, 

ερωτηµατολόγιο. Τα βασικά θέµατα που θα πρέπει να περιλαµβάνονται είναι τα παρακάτω:  

• Προσωπικά στοιχεία και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

• Στοιχεία εκπαίδευσης 

• Στοιχεία αναζήτησης εργασίας 

• Εργασιακή κατάσταση 

• Αντιστοίχιση εργασιακών απαιτήσεων και παρεχόµενης εκπαίδευσης 
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• Είδος απασχόλησης 

• Ικανοποίηση από την εργασία 

• Ύψος αµοιβών 

 
Το ερωτηµατολόγιο θα πρέπει να διαµορφωθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να απαιτούνται όσο το 

δυνατόν λιγότερες τροποποιήσεις σε µελλοντικές έρευνες για λόγους συγκρισιµότητας. 

Επίσης, το ερωτηµατολόγιο θα πρέπει να ελεγχθεί για την αξιοπιστία και την εγκυρότητά του. 

  
 
Ανάλυση ∆εδοµένων 

 
Στη φάση της ανάλυσης των δεδοµένων και της παραγωγής αποτελεσµάτων, θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται η συγκρισιµότητα των αποτελεσµάτων σε σχέση µε προηγούµενες έρευνες. 

Για τον σκοπό αυτό, προτείνεται: 

(α) η διατήρηση του αρχικού ερωτηµατολογίου σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο βαθµό µεταξύ 

διαδοχικών ερευνών 

(β) ο προσδιορισµός βασικών προδιαγραφών σχετικά µε τις µεθόδους ανάλυσης των 

δεδοµένων και τη µορφή παρουσίασης των αποτελεσµάτων 

(γ) η διατήρηση σταθερής µορφής καταγραφής και παρουσίασης των συµπερασµάτων τόσο 

για κάθε έρευνα, όσο και συγκριτικά µεταξύ διαδοχικών ερευνών. 

 
∆ιάχυση Αποτελεσµάτων 

 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας για την απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας θα 

πρέπει να δηµοσιοποιούνται για την ενηµέρωση όλων των ενδιαφεροµένων, όπως είναι οι 

απόφοιτοι, οι αρµόδιοι φορείς του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα και οι Σχολές και τα 

Τµήµατα της ανώτατης εκπαίδευσης. Η δηµοσιοποίηση αυτή µπορεί να πραγµατοποιείται µε 

την ανάρτηση των αποτελεσµάτων στον ιστοχώρο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και µε ανακοινώσεις σε 

συναφή συνέδρια.    
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3. ∆ιάγραµµα Ροής Ενεργειών 

 

 

Επιλογή υπεύθυνου 

διαχείρισης και ενηµέρωσης 

της βάσης δεδοµένων των 

αποφοίτων

Προσδιορισµός στόχων 

έρευνας

Πλήθος ετών 

αποφοίτησης  των 

αποφοίτων που θα 

λάβουν µέρος στην 

έρευνα;

Συχνότητα διενέργειας 

της έρευνας;

Επιλογή Μεθόδου 

Συνέντευξης

Επιλογή Αποφοίτων:

Απογραφή

∆ειγµατοληψία

Εκτίµηση διαθέσιµου 

προϋπολογισµού

Προσδιορισµός Πληθυσµού 

Στόχου

Σχεδιασµός Ερωτηµατολογίου -

Προδιαγραφές Ανάλυσης & 

Παρουσίασης Αποτελεσµάτων

Συλλογή ∆εδοµένων Ανάλυση ∆εδοµένων ∆ιάχυση Αποτελεσµάτων
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Η Πράξη «Γραφείο ∆ιασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» συγχρηµατοδοτείται στο πλαίσιο 

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» από την 

Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΣΠΑ 2007-2013). 

Το παρόν υποέργο αφορά στην υλοποίηση µελέτης απορρόφησης των αποφοίτων 

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στην αγορά εργασίας και στην ανάπτυξη µηχανισµού 

παρακολούθησης της απορρόφησης. 
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