Π ΡΟΛΟΓΟΣ
Το κείμενο αυτό αποτελεί την περίληψη των αποτελεσμάτων έρευνας που διεξήγαγε το
Τμήμα Στατιστικής, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Στατιστικής Τεκμηρίωσης
Ανάλυσης και Έρευνας του Τμήματος, για την απασχόληση και την επαγγελματική
αποκατάσταση των πτυχιούχων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνα
αυτή έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος Νέων Μορφών Συμπληρωματικής
Εκπαίδευσης (ΝΟΡΜΑ) και χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ). Τα αναλυτικά
πορίσματα της συγκεκριμένης έρευνας περιέχονται στον πρώτο μέρος με τον ίδιο τίτλο,
(ISBN:9607929-53-5) μιας έκδοσης που αποτελείται από τέσσερις εκτενείς τόμους με
γενικό τίτλο «Έρευνα για την Επαγγελματική Αποκατάσταση των Πτυχιούχων των
Ελληνικών Πανεπιστημίων με έμφαση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (ISBN
set: 960-7929-56-x).
Η έκδοση της παρούσης περίληψης κρίθηκε απαραίτητη για να εξυπηρετήσει όσους
ενδιαφέρονται για μία συνοπτική εικόνα των αποτελεσμάτων του πρώτου μέρους της
έρευνας που αναφέρεται στους πτυχιούχους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το δεύτερο και το τρίτο μέρος της έκδοσης περιέχουν τα αποτελέσματα δύο άλλων
ερευνών που αφορούν, η μεν πρώτη, την διερεύνηση των απόψεων των ίδιων των
πτυχιούχων σε ορισμένα κρίσιμα για την ελληνική οικονομία αντικείμενα, η δε δεύτερη
τις απόψεις της εργοδοσίας για το ίδιο θέμα.
Οι δημοσιεύσεις είναι οι εξής:
Μέρος Β: Προοπτικές που Δημιουργεί η Συμπληρωματική Εκπαίδευση σε ό,τι Αφορά
την Επαγγελματική Αποκατάσταση των Πτυχιούχων ΑΕΙ: Οι Απόψεις των
Πτυχιούχων Τμημάτων Οικονομικών, Πολυτεχνικών και Πληροφορικής.
(ISBN: 960-7929-54-3).
Μέρος Γ: Σημερινές και Μελλοντικές Ανάγκες της Αγοράς Εργασίας σε
Συμπληρωματική Εκπαίδευση των Πτυχιούχων των Ελληνικών ΑΕΙ: Οι
Απόψεις της Εργοδοσίας. (ISBN: 960-7929-55-1).
Τέλος, τα αποτελέσματα που αφορούν το Τμήμα Στατιστικής έχουν περιληφθεί σε
χωριστή έκδοση με τίτλο «Απασχόληση, Επαγγελματική Αποκατάσταση
και
Μεταπτυχιακές Δραστηριότητες των Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» (ISBN: 960-7929-62-4).
Οι σημαντικότερες, ίσως, διαπιστώσεις που προκύπτουν από το κείμενο που ακολουθεί
είναι ότι το 82% των πτυχιούχων του ΟΠΑ εργάζονται και από αυτούς περισσότεροι από
τους μισούς βρήκαν την πρώτη τους δουλειά αμέσως μετά την απόκτηση του πτυχίου
τους ή το πολύ σε διάστημα τριών μηνών από την απόκτησή του. Αυτό επιβεβαιώνει την
αξιοπιστία του πτυχίου του ΟΠΑ στην αγορά εργασίας και εξηγεί την μεγάλη
ελκυστικότητα του Πανεπιστημίου στους υποψηφίους των πανελληνίων εξετάσεων.
Εξίσου σημαντικό είναι το εύρημα ότι το 88% περίπου των εργαζομένων πτυχιούχων του
Ο.Π.Α. απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα.
Όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες λεπτομέρειες της έρευνας μπορούν να τις
αναζητούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Στατιστικής (www.stat-athens.aueb.gr) ή να
απευθύνονται στο Εργαστήριο Στατιστικής (Πατησίων 76 και Αντωνιάδου, 3ος όροφος,
τηλ. 8203162).
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