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Η Διεύθυνση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος 

Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστήμιου Πειραιώς: «Οικονομική και 

Επιχειρησιακή Στρατηγική» (ΟΕΣ) απέστειλε ερωτηματολόγιο σε όλους τους 

απόφοιτους του ΠΜΣ-ΟΕΣ με σκοπό  να καταγράψει την επαγγελματική κατάσταση 

των αποφοίτων του. Στείλαμε το ερωτηματολόγιο σε  όλους τους εισακτέους των 

ετών 2004-2010. Η αποστολή και συγκομιδή ερωτηματολογίων διήρκησε από τον 

Δεκέμβριο του 2013 έως τον Μάρτιο του 2014. Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 

εξήντα οχτώ τοις εκατό (68%). Τα κύρια αποτελέσματα της μελέτης είναι τα εξής: 

 

- Το 37% των εισακτέων στο ΠΜΣ-ΟΕΣ που δήλωσαν ότι τελείωσαν το λύκειο 

σε τόπο εκτός νομού Αττικής (Διάγραμμα 1) (το οποίο συνεπάγεται ότι η 

οικογένεια τους βρίσκεται εκτός νομού Αττικής) τώρα δηλώνουν ότι ζουν 

μόνιμα εντός νομού Αττικής. Αυτή η παρατήρηση μας οδηγεί στο να 

συμπεράνουμε ότι αυτό το ποσοστό έχει πλέον μετακομίσει εντός νομού 

Αττικής.  

 

- Ενώ ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων (79%) απάντησαν ότι είχαν 

κάποιου είδους εργασία πριν την έναρξη του ΠΜΣ-ΟΕΣ, ένα σημαντικό 

ποσοστό (39%) από τους αποφοίτους που εργάζονταν στον Ιδιωτικό τομέα, 

εργάζονταν σε δουλειές μη συναφείς με το αντικείμενο σπουδών τους.  

 

- Από τους ερωτηθέντες οι οποίοι δεν εργάζονταν πριν την έναρξη του 

μεταπτυχιακού, το 71% απέκτησαν εργασία μετά την λήξη του ΠΜΣ-ΟΕΣ. 

 

- Αυτή τη χρονική περίοδο, συνολικά το 84% των αποφοίτων εργάζονται: 

78,5% στον Ιδιωτικό τομέα, 11,3% στο Δημόσιο τομέα ενώ το 10,2% είναι 

Ελεύθεροι Επαγγελματίες (Διάγραμμα 2). Εν αντιθέσει με την περίπτωση 

εργασίας πριν την έναρξη του ΠΜΣ-ΟΕΣ, από τους αποφοίτους που 

εργάζονται στον Ιδιωτικό τομέα, τώρα μόνο το 10% έχουν εργασία μη 

συναφή με το αντικείμενο σπουδών τους. 

 

- Όλοι οι απόφοιτοι, ανεξάρτητα από τον τομέα που εργάζονται, αναγνώρισαν 

την εμπειρία που αποκόμισαν από το Μεταπτυχιακό ως αρκετά χρήσιμη στον 

τόπο εργασίας τους. Ως εμπειρία του ΠΜΣ-ΟΕΣ αποτελούν, μεταξύ άλλων, η 

τριβή και συναντήσεις που οι απόφοιτοι έχουν με ανθρώπους της αγοράς κατά 

την διάρκεια του Μεταπτυχιακού, τα ταξίδια που οργανώνονται για τους 

αποφοίτους ώστε να δουν από κοντά πως μεγάλες ή/και καινοτόμες 

επιχειρήσεις ξεκίνησαν και συνεχίζουν να  αναπτύσσονται, η εργασία πάνω σε 

projects και μετέπειτα επίσημες παρουσιάσεις τις οποίες κάνουν μπροστά σε 

συμφοιτητές και καθηγητές τους και τα σχόλια που αποκομίζουν. 

 

- Ο μέσος όρος των αμοιβών των αποφοίτων που δουλεύουν στον Ιδιωτικό 

τομέα είναι μεγαλύτερος από τον μέσο όρο αμοιβών των αποφοίτων που 

δουλεύουν στον Δημόσιο τομέα ή εργάζονται ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες.  

 

- Τέλος, στην ερώτηση, αν οι απόφοιτοι θα σύστηναν το Μεταπτυχιακό σε 

συνάδελφο ή φίλο, ο οποίος εξερευνά την αγορά για Μεταπτυχιακά σε αυτό 

το πεδίο σπουδών, το 85.5% απάντησαν ότι θα το σύστηναν (Διάγραμμα 3). 
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Διάγραμμα 1. Αριθμός εισακτέων κατά νομό όπου αποφοίτησαν από το λύκειο. 

 
 

Διάγραμμα 2. Επαγγελματική κατάσταση και τομέας εργασίας. Συχνότητα 

απαντήσεων. 

 

Διάγραμμα 3. Θα συστήνατε αυτό το Μεταπτυχιακό σε συνάδελφο ή φίλο ο 

οποίος εξερευνά την αγορά για Μεταπτυχιακά σε αυτό το πεδίο σπουδών; 

Συχνότητα Απαντήσεων. 

 

85.52%

14.48%
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