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 Εισαγωγή 

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος 

Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστήμιου Πειραιώς: 

«Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» (ΟΕΣ), έχει 

ξεκινήσει από το 2004 και η διάρκεια σπουδών, είναι δύο έτη. 

Αδιαμφισβήτητα, κάποιοι από τους σκοπούς των φοιτητών που 

επιλέγουν ένα πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, είναι να 

βελτιώσουν την θέση τους στην αγορά εργασίας και να τους 

βοηθήσει στο να ανταπεξέλθουν καλύτερα στις ανάγκες της 

εργασίας τους. 

Αυτοί λοιπόν είναι και οι δύο κύριοι λόγοι αυτής της μελέτης, 

δηλαδή να εξετάσει σε τι βαθμό το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών ΟΕΣ, συνέβαλε στην εύρεση εργασίας  και κατά πόσο 

τους έχει βοηθήσει να ανταπεξέλθουν καλύτερα στις ανάγκες 

της εργασίας που ήδη έχουν. 

 Μεθοδολογία – Συλλογή Στοιχείων 

Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε μετά από μελέτη 

ερωτηματολόγιων τα όποια έχουν δημιουργηθεί για 

αποφοίτους ελληνικών πανεπιστήμιων. 

Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε ηλεκτρονικά σε όλους τους 

εισακτέους των ετών 2015-2020.  

Συνολικά από τους 185,καταφέραμε να αντλήσουμε 

πληροφορίες για τους 73 αποφοίτους του ΟΕΣ, σε διάστημα 

τριών εβδομάδων, επιτυγχάνοντας έτσι τριάντα εννιά τοις 

εκατό (39%) ποσοστό ανταπόκρισης. 
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Για την μέθοδο ανάλυσης των δεδομένων, συγκεντρώσαμε τις 
απαντήσεις σε ένα Google Spreadsheet. Έπειτα, 
δημιουργήσαμε pie charts και ραβδογραφήματα ανάλογα με 
το περιεχόμενο των ερωτημάτων 
 
 

 Δημογραφικά Στοιχεία 

Το 54,8% του δείγματος αποφοίτων είναι άντρες ενώ το 45,2% 

είναι γυναίκες. 

Όσον αφορά τις ηλικίες των αποφοίτων στην έρευνά μας, 

όπως παρουσιάζεται και στο παρακάτω διάγραμμα, φαίνεται 

ότι η πλειοψηφία (73,98%) είναι γεννημένοι μετά το 1990. 

 

Επίσης ένα ακόμα πολύ μεγάλο ποσοστό αποφοίτων (72,61%), 

έχουν ως έτος έναρξης του βασικού τους πτυχίο από το 2009 

και μετά. 

Τέλος ο μέσος όρος βαθμού απόκτησης του βασικού πτυχίου 

των αποφοίτων του ΟΕΣ, είναι 6,93. 
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 Επαγγελματική Κατάσταση πριν την 

Έναρξη του Μεταπτυχιακού 

Στην ερώτηση που έγινε για την επαγγελματική κατάσταση των 

αποφοίτων πριν αρχίσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους, 

διαπιστώθηκε ότι, οι μισοί σχεδόν φοιτητές (56,16%) είχαν ήδη 

αρχίσει κάποια εργασία, είτε αυτή ήταν συναφή με τις 

σπουδές τους, είτε όχι. 

Η συντριπτική πλειοψηφία (95,1%) των ερωτηθέντων 

ανέφεραν ότι εργαζόντουσαν στον ιδιωτικό τομέα. 

Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες που απασχολούνταν οι 

ερωτηθέντες, ήταν όπως φαίνεται και στο παρακάτω 

διάγραμμα, κατά 35% περίπου συναφή με τις οικονομικές 

σπουδές(Τράπεζες, λογιστήρια, βοηθός λογιστή). 
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Κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον, καθώς θα μπορέσουμε να 

καταλάβουμε καλύτερα,  πόσο βοήθησε το πρόγραμμα των 

Μεταπτυχιακών Σπουδών , ώστε οι απόφοιτοι να βρουν 

εργασία συναφή με το αντικείμενο σπουδών τους και κατά 

πόσοι οι απόφοιτοι που δεν εργάζονταν πριν το ΠΜΣ(43,84%), 

κατάφεραν να βρουν εργασία. 

 Επαγγελματική Κατάσταση μετά την 

Έναρξη του Μεταπτυχιακού 

Στην ερώτηση που αφορά την επαγγελματική κατάσταση του 

αποφοίτου βλέπουμε από το παρακάτω διάγραμμα, ότι το 

89,04% των αποφοίτων εργάζονται. Επιπλέον, το 76,71% των 

αποφοίτων εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, το 5,48% στο 

Δημόσιο τομέα ενώ το 6,85% είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. 

 

 

 

Όπως είναι πολύ λογικό, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο σε αυτή 

την ερώτηση είναι, πως το ποσοστό των ερωτηθέντων που δεν 

δεν είχαν εργασία πριν το ΠΜΣ, συγκριτικά με αυτό που δεν 

έχουν εργασία μετά την αποφοίτηση από το πρόγραμμα του 

ΟΕΣ είναι μειωμένο κατά 33% περίπου. 
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5.Α. Εργασία στο Δημόσιο Τομέα 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, πολλοί λίγοι 

απόφοιτοι απασχολούνται στο δημόσιο τομέα( 5,48%), κάτι 

που δείχνει πλέον ότι οι περισσότεροι απόφοιτοι προσπαθούν 

ή είναι πιο εύκολο να βρουν εργασία στον ιδιωτικό τομέα. 

Από εκεί και πέρα από τους μισούς απόφοιτους, οι οποίοι 

δουλεύουν στον Δημόσιο τομέα, απάντησαν ότι 

απασχολούνται σε κάποιον οικονομικό φορέα του δημοσίου, 

με την θέση όμως που κατέχουν, να μην είναι πάντα πάνω στις 

οικονομικές σπουδές πχ(Διοικητικός υπάλληλος, βοηθός 

διευθυντή). 

 

Οι τρεις σημαντικότερες ερωτήσεις που έγιναν στους 

απόφοιτους και αφορούσαν την χρησιμότητα του 

Μεταπτυχιακού στην καριέρα τους ήταν οι εξής: 

 

 Κατά πόσο το μεταπτυχιακό βοήθησε στο να 

προσληφθείτε (αυξημένα μόρια και/ή σας ξεχώρισε από 

άλλους υποψηφίους); 

 Κατά πόσο χρησιμοποιείτε γνώσεις του μεταπτυχιακού 

στην εργασία σας; 

 Κατά πόσο η εμπειρία του μεταπτυχιακού σας έχει 

βοηθήσει να είστε πιο αποτελεσματικός στην δουλειά 

σας; 

 

Όπως λοιπόν φαίνεται στα παρακάτω διαγράμματα με τις 

απαντήσεις τους, το Μεταπτυχιακό βοήθησε πολύ και στην 

πρόσληψη τους αλλά και στις γνώσεις και την 

αποτελεσματικότητα της εργασίας τους. 
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Επομένως καταλαβαίνουμε ότι εκτός από τα μόρια που δίνει 

στους απόφοιτους η απόκτηση του Μεταπτυχιακού ΟΕΣ, 

αποκτούν και τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να μπορούν να 

ανταποκριθούν στις αρμοδιότητες του δημοσίου τομέα. 
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Επίσης, ρωτήσαμε τους αποφοίτους για τις ετήσιες καθαρές 

απολαβές τους. Συγκεκριμένα τους ρωτήσαμε αν λαμβάνουν 

κάτω από δέκα χιλιάδες (0-10,000), μεταξύ δέκα και δεκαπέντε 

χιλιάδων (10,000-15,000), μεταξύ δεκαπέντε και είκοσι 

χιλιάδων (15,000-20,000) και άνω των είκοσι χιλιάδων Ευρώ. 

Το 75% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι ο ετήσιος μισθός 

κυμαίνεται μεταξύ 10,000-15,000 ευρώ και για το 25%  

κυμαίνεται άνω των 20,000 ευρώ. 

 

 

 

 

Τέλος, στην ερώτηση που έγινε στους απόφοιτους που 

εργάζονται στον Δημόσιο τομέα, αν θα συνέστηναν το ΠΜΣ 

του ΟΕΣ σε κάποιο συνάδελφο ή φίλο, η απάντηση που 

έδωσαν όλοι, ήταν Ναι. Αυτό προφανώς αποδεικνύει το πόσο 

ευχαριστημένοι είναι με την απόκτηση του Μεταπτυχιακού της 

Οικονομικής και Επιχειρησιακής Στρατηγικής. 
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5.Β. Εργασία στον Ιδιωτικό Τομέα 

Η συντριπτική πλειοψηφία από τους εργαζόμενους 

αποφοίτους ( 86,15%), δήλωσαν πως εργάζονται στον ιδιωτικό 

τομέα. Ένα στοιχείο που παρατηρούμε μόνο σε αυτή την  

κατηγορία εργαζομένων, είναι ότι δεν εργάζονται 

αποκλειστικά στην Ελλάδα αλλά υπάρχουν και μερικοί 

απόφοιτοι (7,14%), οι οποίοι απασχολούνται σε χώρες όπως 

Πολωνία, Κύπρος και ΗΠΑ. 

Οι απόφοιτοι απάντησαν επιπλέον, ποιο είναι το αντικείμενο 

της εταιρείας στην οποία εργάζονται και όπως φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα με τις απαντήσεις τους, οι πλειοψηφία 

εργάζεται σε εταιρίες που σχετίζονται με τις σπουδές τους( 

λογιστικά γραφεία, παροχή οικονομικών υπηρεσιών, 

τράπεζες). 
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Επίσης, όπως στην περίπτωση των εργαζομένων στο Δημόσιο 

τομέα οι απόφοιτοι ρωτήθηκαν σε τρεις ερωτήσεις όσον 

αφορά την χρησιμότητα του Μεταπτυχιακού στην καριέρα 

τους.  

Αναλυτικά οι ερωτήσεις ήταν οι έξης: 

 Κατά πόσο το μεταπτυχιακό βοήθησε στο να 

προσληφθείτε (ξεχωρίσετε από άλλους υποψηφίους); 

 Κατά πόσο χρησιμοποιείτε γνώσεις του μεταπτυχιακού 

στην εργασία σας; 

 Κατά πόσο η εμπειρία του μεταπτυχιακού σας έχει 

βοηθήσει να είστε πιο αποτελεσματικός στην δουλειά 

σας; 

 Οι απαντήσεις ακολουθούν στα επόμενα διαγράμματα. 
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Όπως παρατηρούμε από τις απαντήσεις των απόφοιτων, ένα 

πολύ μεγάλο ποσοστό 82%, θεωρεί ότι το ΠΜΣ-ΟΕΣ βοήθησε, 

ώστε να προσληφθεί. Επίσης οι πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

θεωρεί ότι το ΠΜΣ-ΟΕΣ τους έκανε πιο αποτελεσματικούς στην 

εργασία του και ότι οι γνώσεις που έλαβαν μετά την απόκτησή 

του είναι ακόμα και τώρα αρκετά σημαντικές. 

Διαφορετικές απαντήσεις είχαμε και στην ερώτηση που αφορά 

τις ετήσιες αποδοχές των ερωτηθέντων, που εργάζονται στον 

ιδιωτικό τομέα, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό αυτών έχουν 

ετήσιες αποδοχές κάτω από 10,000 ευρώ ή ανάμεσα σε 10,000 

και 15,000 ευρώ. 
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Τέλος και στην περίπτωση των απόφοιτων που εργάζονται 

στον ιδιωτικό τομέα, φαίνεται ότι είναι ευχαριστημένοι με το 

ΠΜΣ-ΟΕΣ, καθώς απάντησαν κατά 76,8% πως θα σύστηναν το 

πρόγραμμα του Μεταπτυχιακού ΟΕΣ σε κάποιο συνάδελφο ή 

φίλο τους. 

 

 

5.Γ. Ελεύθεροι Επαγγελματίες 

Το ποσοστό των ερωτηθέντων που εργάζονται αυτή την στιγμή 

ως ελεύθεροι επαγγελματίες είναι μόλις 6,85%.Η έναρξη της 

πρώτης εταιρίες από τους αποφοίτους μας είναι το 1997, ενώ 

η πιο πρόσφατη είναι το 2021. 

Το 40% το επιχειρήσεων σχετίζονται με τον οικονομικό κλάδο, 

όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα. 
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Σε αντίθεση με τους προηγούμενους ερωτηθέντες ( 

Εργαζόμενοι σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα), οι ερωτήσεις που 

τέθηκαν στους ελευθέρους επαγγελματίες είναι οι εξής: 

 

 Κατά πόσο χρησιμοποιείτε γνώσεις του μεταπτυχιακού 

στην εργασία σας; 

 Κατά πόσο η εμπειρία του μεταπτυχιακού σας έχει 

βοηθήσει να είστε πιο αποτελεσματικός στην δουλειά 

σας; 

 

Οι απαντήσεις παρατίθενται στα παρακάτω διαγράμματα. 

Βλέπουμε ότι οι γνώσεις που αποκόμισαν οι απόφοιτοι από το 

ΠΜΣ-ΟΕΣ είναι ελαφρώς πιο χρήσιμη από την εμπειρία του 

μεταπτυχιακού. Επίσης σε σύγκριση με του απόφοιτους που 

εργάζονται στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα, 

παρατηρείται ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θεωρούν ότι 

χρησιμοποιούν λιγότερο τις γνώσεις που προσκόμισαν από το 

ΠΜΣ-ΟΕΣ σε σχέση με τους υπόλοιπους. Το ίδιο ισχύει και για 

την αποτελεσματικότητα της εργασίας τους λόγω του 

μεταπτυχιακού. 
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Όπως και προηγουμένως οι απόφοιτοι ρωτήθηκαν για τις 

απολαβές τους. Εδώ όμως λόγω του ότι οι απόφοιτοι είναι 

ελεύθεροι επαγγελματίες τους ρωτήσαμε και για τα ετήσια 

έσοδα της εταιρείας τους. 

Στα διαγράμματα των απαντήσεων βλέπουμε πως, η 

πλειοψηφία( 80%) των ερωτηθέντων απάντησε ότι τα έσοδα 

της εταιρείας τους το τελευταίο έτος είναι κάτω από 50,000. 
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Τέλος και σε αυτή την κατηγορία η τελευταία ερώτηση, αφορά 

το κατά πόσο οι απόφοιτοι θα σύστηναν σε κάποιο συνάδελφο 

ή φίλο το μεταπτυχιακό ΟΕΣ, με τα ποσοστά να ανέρχονται σε 

60% για το Ναι και 40% για το Όχι. 

 

5.Δ. Ανεργία 

Οι άνεργοι απόφοιτοι έχουν ένα σημαντικό ποσοστό (10,96%)  

στην έρευνα μας. Μέσα λοιπόν από τις ερωτήσεις μας, 

προσπαθήσαμε να βρούμε ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι που δεν 

εργάζονται αυτή την περίοδο. 

Αρχικά στο παρακάτω διάγραμμα θα δούμε την χρονική 

διάρκεια(σε μήνες) που οι απόφοιτοι είναι άνεργοι. 
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Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, ένα μεγάλο ποσοστό (50%) 

είναι άνεργοι από δύο χρόνια και πάνω. 

Επιπλέον θέσαμε στους αποφοίτους συγκεκριμένες ερωτήσεις 

για τους λόγους στους οποίους μπορεί να οφείλεται η έλλειψη 

εργασίας.  

Συγκεκριμένα τους θέσαμε τις εξής ερωτήσεις: 

 Δεν εργάζεστε λόγω παραγόντων της αγοράς; 

 Δεν εργάζεστε λόγω μη προτίμησης τομέα; 

 Δεν εργάζεστε διότι οι διαθέσιμες δουλειές δεν έχουν 

σχέση με το αντικείμενο σπουδών; 

 Δεν εργάζεστε λόγω παραπάνω προσόντων: (Δηλαδή οι 

εταιρείες δεν είναι διαθέσιμες να πληρώσουν τα 

παραπάνω προσόντα). 

 Δεν εργάζεστε λόγω προσωπικών/οικογενειακών λόγων; 

 Ποιος από τους παρακάτω λόγους εκφράζουν καλύτερα 

τον λόγο για τον οποίο δεν εργάζεστε;(Αγορά εργασίας, 

οικονομική κρίση, Συνέχιση σπουδών κτλ) 

 

Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων εμφανίζονται στα παρακάτω 

διαγράμματα: 
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Από τις απαντήσεις, βλέπουμε ότι η πλειοψηφία των 

αποφοίτων (62,5%) αναγνωρίζει τις σημερινές συνθήκες της 

αγοράς ως ένα σημαντικό παράγοντα για την έλλειψη 

εργασίας. 

 

Ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα που βγαίνει από αυτή την 

ερώτηση, είναι ότι των 37,5% των ανέργων αποφοίτων δεν 

εργάζεται λόγω μη προτίμησης του τομέα. 

 

Κάτι που διατυπώνεται ακριβώς και στην επόμενη ερώτηση. 
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Στην ερώτηση αυτή βλέπουμε, ότι η έλλειψη εργασίας 

οφείλεται σε ένα μέτριο βαθμό στο γεγονός ότι οι εργοδότες 

δεν διατίθενται να πληρώσουν μισθό λόγω πρόσθετων 

προσόντων των αποφοίτων. 

 

 

 

Από τις απαντήσεις των αποφοίτων σε αυτή την ερώτηση 

φαίνεται ότι δεν επηρεάζεται η εύρεση εργασίας, από 

προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους των ερωτηθέντων. 
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Στην επόμενη ερώτηση αφήσαμε τους απόφοιτους να 

επιλέξουν τον κυριότερο λόγο, για τον οποίο είναι άνεργοι. 

 

 

Είναι εμφανέστατο ότι θεωρούν τον σημαντικότερο λόγο της 

ανεργίας, την χαμηλή αγορά εργασίας (62,5%). 

 

Τέλος, όπως σε κάθε κατηγορία αποφοίτων, ρωτήσαμε αν θα 

σύστηναν το ΠΜΣ-ΟΕΣ σε κάποιο γνωστό ή φίλο και όπως και 

στις προηγούμενες περιπτώσεις, η απάντηση Ναι είχε το 

μεγαλύτερο ποσοστό (62,5%). 

 

6. Θα συστήνατε το Μεταπτυχιακό; 

Στο τέλος από κάθε κατηγορία απόφοιτου του ΠΜΣ-ΟΕΣ, 

υπήρχε η εξής ερώτηση: 

 Θα συστήνατε αυτό το Μεταπτυχιακό σε συνάδελφο ή 

φίλο ο οποίος εξερευνά την αγορά για Μεταπτυχιακά σε 

αυτό το πεδίο σπουδών; 
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Ο σκοπός της ερώτησης αυτής είναι να αξιολογήσουμε τα 

συνολικά οφέλη που ο κάθε απόφοιτος αποκόμισε από τις 

σπουδές του στο ΠΜΣ-ΟΕΣ ανεξάρτητα από την εργασιακή του 

κατάσταση. Όπως είδαμε αναλυτικά προηγουμένως, σε όλες 

τις κατηγορίες, το ποσοστό της θετικής απάντησης (Ναι) είχε 

την πλειοψηφία στις απαντήσεις. 

Συγκριτικά βλέπουμε ότι οι Δημόσιοι και Ιδιωτικοί υπάλληλοι 

έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά της θετικής απάντησης(100% 

και 76,8% αντίστοιχα), ενώ ελεύθεροι επαγγελματίες και 

άνεργοι τα σχετικά μικρότερα ποσοστά (60% και 62,5%). 

Συνολικά όμως, όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω 

διάγραμμα, βλέπουμε ότι το 75,34% των αποφοίτων θα 

σύστηνε το Μεταπτυχιακό. 
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7.Σύγκιση με παλαιότερη Έρευνα 2013 

Το 2013 είχε διενεργηθεί αντίστοιχη έρευνα σε όλους τους 

εισακτέους του ΠΜΣ-ΟΕΣ των ετών 2004-2010. 

Συγκρίνοντας τις 2 αυτές έρευνες προκύπτουν οι εξής 

μεγαλύτερες διαφορές: 

 Εντυπωσιακή διαφορά βλέπουμε αρχικά στην 

ερώτηση, << Εργαζόσασταν πριν ξεκινήσει το 

Μεταπτυχιακό;>>.Το ποσοστό της απάντησης <<όχι>>, 

στην πρώτη έρευνα είναι 21,09%, ενώ της φετινής 

έρευνας έχει αυξηθεί κατά πολύ στο 43,84%.Σίγουρα 

αυτό αποδεικνύει τα πολύ καλύτερα οικονομικά 

δεδομένα που υπήρχαν στην χώρα μας εκείνα τα 

χρόνια, με πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες εύρεσης 

εργασίας, αλλά και ένα κοινωνικό φαινόμενο που 

δείχνει την νεολαία στην χώρα μας να αργεί ηλικιακά 

να αυτονομηθεί. 

 Αντιθέτως όμως με την προηγούμενη ερώτηση, 

παρατηρούμε ότι η ανεργία μετά το ΠΜΣ, έχει πολύ 

μεγαλύτερη μείωση στη νέα έρευνα, καθώς από 

43,84% μετά την απόκτηση του ΠΜΣ-ΟΕΣ καταλήγει 

στο 10,96%, αντίθετα με την παλιά έρευνα που από 

21,09% καταλήγει στο 15,83%, κάτι που δείχνει πόσο 

είναι σημαντικό πλέον στις μέρες μας η κατοχή ενός 

μεταπτυχιακού διπλώματος και πόσο πολύ οι 

εργοδότες αναζητούν τέτοια στοιχεία γνώσεως στους 

εργαζομένους τους. 

 Το τελευταίο φαινόμενο που αναφέραμε, φαίνεται 

επίσης ξεκάθαρα και στην ερώτηση <<Κατά πόσο το 

μεταπτυχιακό βοήθησε στο να προσληφθείτε 

(αυξημένα μόρια και/ή σας ξεχώρισε από άλλους 
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υποψηφίους)>>.Στην ερώτηση αυτή οι εργαζόμενοι 

στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα  

της παλιάς μελέτης, θεωρούν σε πολύ μικρό ποσοστό 

ότι το ΠΜΣ βοήθησε να προσληφθούν και 

συγκεκριμένα υπάρχουν πολύ μεγάλα ποσοστά (50% 

και 35% αντίστοιχα) στην επιλογή <<καθόλου>>.Το 

ακριβώς αντίθετο ισχύει στους απόφοιτους της νέας 

μελέτης, όπως αναλύσαμε και σε κάθε τομέα  

ξεχωριστά, τα συγκεκριμένα ποσοστά είναι πολύ 

μεγαλύτερα και συγκεκριμένα με σχεδόν μηδενικά 

ποσοστά(0% και 8,5%) στην επιλογή <<καθόλου>>. 

 

 Επίσης στην νεα μελέτη παρατηρείται μια μικρή 

μείωση στους μισθούς των εργαζομένων αποφοίτων, 

με ελάχιστους να απαντάνε ότι έχουν ετήσιο εισόδημα 

στις δυο υψηλότερες βαθμίδες (15.000 ευρώ και ανω). 

 

 Στην ερώτηση που έγινε και στις δυο μελέτες στους  

ιδιωτικούς υπάλληλους, σχετικά με το αντικείμενο της 

εταιρείας στην οποί εργάζονται, παρατηρούμε ότι 

πλέον στην τωρινή μελέτη έχουμε αρκετά μεγαλύτερη 

συνάφεια στις εργασίες των αποφοίτων με τις 

οικονομικές σπουδές( περίπου 43%), σε σχέση με την 

παλαιότερη έρευνα που το ποσοστό κυμαίνεται πιο 

χαμηλά( περίπου 31%).Αυτό οφείλεται στην τάση της 

αγοράς, που πλέον επιθυμεί εξειδικευμένους 

εργαζόμενους, με ειδικές γνώσεις πάνω στο 

αντικείμενο της εταιρείας, κάτι που παλαιότερα ήταν 

λιγότερο σύνηθες.  
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 Μια ακόμα διαφορά ανάμεσα στις δυο έρευνες, είναι 

το ποσοστό στην ερώτηση << Θα συστήνατε αυτό το 

Μεταπτυχιακό σε συνάδελφο ή φίλο ο οποίος 

εξερευνά την αγορά για Μεταπτυχιακά σε αυτό το 

πεδίο σπουδών;>>.Το ποσοστό των αποφοίτων που 

είχαν απαντήσει <<Ναι>>, στην έρευνα του 2013 ήταν 

85,52%, σε σύγκριση με την τωρινή έρευνα που το 

ποσοστό στην συγκεκριμένη απάντηση είναι 75,34%. 

 

Αυτό σίγουρα οφείλεται και στην οικονομική και 

κοινωνική κατάσταση που υπάρχει αυτή την στιγμή στην 

Ελλάδα, καθώς όπως είδαμε και παραπάνω οι απόφοιτοι 

εργάζονται μεν, σε εταιρείες που έχουν μεγαλύτερη συνάφεια 

με τις σπουδές τους, αλλά έχουν συγκριτικά χαμηλότερο 

ετήσιο εισόδημα και ίσως να μην έχουν καταφέρει ακόμα να 

αποσβέσουν το κόστος τους ΠΜΣ. Επίσης με δεδομένο ότι σε 

αυτή την έρευνα έγινε διαχωρισμός στην ερώτηση αυτή, σε 

κάθε ενότητα ξεχωριστά, μας δίνεται η δυνατότητα να 

διακρίνουμε ότι από τα χαμηλότερα ποσοστά που πήρε η 

απάντηση <<Ναι>>, ήταν στην ενότητα των άνεργων 

αποφοίτων (62,5%).Αν συνδυάσουμε αυτό το αποτέλεσμα με 

το αποτέλεσμα της ερώτησης που έγινε στην ενότητα αυτή 

<<Δεν εργάζεστε λόγω μη προτίμησης τομέα>>, βλέπουμε ότι  

το ποσοστό του <<Ναι>> σε αυτή την ερώτηση είναι 37,5%, 

ενώ στην αντίστοιχη ερώτηση στην έρευνα του 2013 το 

ποσοστό ήταν 0%.Επομένως άλλος ένας λόγος που οφείλεται 

στην μείωση του ποσοστού που θα σύστηναν το ΠΜΣ-ΟΕΣ σε 

κάποιο συνάδελφο ή φίλο, είναι ότι υπάρχουν μερικοί 

απόφοιτοι που αποφάσισαν ότι ο τομέας των σπουδών τους, 

δεν τους ενδιαφέρει πλέον. 
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8. Συνολική Αποτίμηση 

Από τις απαντήσεις των αποφοίτων, αντιλαμβανόμαστε ότι 

είναι ευχαριστημένοι με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών, Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική και κατά 

ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, θα το σύστηναν και σε κάποιο φίλο 

ή συνάδελφο. 

Επίσης σημαντική μείωση βλέπουμε στο ποσοστό της 

ανεργίας, καθώς όπως παρατηρείται, πριν την ενασχόληση με 

το Μεταπτυχιακό, οι φοιτητές που δεν εργάζονταν ήταν το 

43,8% και μετά την απόκτηση του πτυχίου του ΠΜΣ-ΟΕΣ 

βρίσκεται το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 10,96%.  

Οι συνολικές ετήσιες απολαβές κατά κύριο λόγο, βρίσκονται 

στα χαμηλότερα επίπεδα 0-15.000 και σπανίως βρίσκονται 

υψηλότερα, κάτι που αποτυπώνει την εικόνα της αγοράς 

μισθολογικά, στις μέρες μας. 

Τέλος, για την πλειοψηφία των ερωτηθέντων οι γνώσεις και η 

εμπειρία που αποκτούν μέσα από το μεταπτυχιακό, τους είναι 

χρήσιμες στην τωρινή τους εργασία και πολλές φορές η 

απόκτηση του συγκεκριμένου πτυχίου, ήταν ένα στοιχείο που 

βοήθησε αρκετά στην εύρεση εργασίας, σύμφωνα με τις 

απαντήσεις των αποφοίτων. 

 


