ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η παρούσα έρευνα έγινε από το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Στατιστικής Τεκμηρίωσης Ανάλυσης και
Έρευνας του Τμήματος και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι οι προοπτικές επαγγελματικής
αποκατάστασης των πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές.
Αυτό δείχνει

ότι

η ελληνική κοινωνία αλλά και η οικονομία έχουν αρχίσει να

αντιλαμβάνονται την χρησιμότητα της Στατιστικής ως επιστήμης αλλά και την ανάγκη
επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις Στατιστικής. Η σημερινή κατάσταση, όπως
αποτυπώνεται στα ευρήματα της έρευνας, αποτελεί μια μεγάλη βελτίωση σε σχέση με
αυτήν του 1989, έτος ίδρυσης του Τμήματος, όταν οι πτυχιούχοι του αντιμετώπιζαν
δυσκολίες στην αγορά εργασίας. Το γεγονός ότι το 55% των πτυχιούχων του
Τμήματος βρίσκει εργασία σε διάστημα 6 μηνών από την απόκτηση του πτυχίου του
(κάτι που συμβαίνει και με το σύνολο των αποφοίτων του μεταπτυχιακού προγράμματος,
πολλοί μάλιστα από τους οποίους εξασφαλίζουν απασχόληση πριν καν ολοκληρώσουν
τις σπουδές τους), αποτελεί ένδειξη ότι οι προσπάθειες που έγιναν στο διάστημα που
μεσολάβησε είχαν αποτέλεσμα. Μάλιστα, για τις γυναίκες πτυχιούχους (που δεν έχουν
στρατιωτικές υποχρεώσεις) παρατηρείται ότι το ποσοστό αυτών που βρίσκουν την πρώτη
απασχόληση σε διάστημα το πολύ 6 μηνών από την απόκτηση του πτυχίου, φθάνει το
67%.
Πρόθεση των μελών ΔΕΠ του Τμήματος είναι να συνεχίσουν την προσπάθεια τους για
συνεχή βελτίωση του προγράμματος σπουδών και για διαρκή ενημέρωση για τις
εξελίξεις της επιστήμης αλλά και τις ανάγκες της αγοράς, ώστε οι καλές προοπτικές για
τους πτυχιούχους του Τμήματος όχι μόνο να διατηρηθούν, αλλά και να βελτιώνονται.
Είναι βέβαιο ότι οι φοιτητές του τμήματος, αντιλαμβανόμενοι τις διαρκώς αυξανόμενες
απαιτήσεις της αγοράς, θα εντείνουν τις προσπάθειές τους για να ανταποκριθούν σε
απαιτήσεις που δημιουργούνται από την προσπάθεια που καταβάλλεται ώστε το Τμήμα
να βρίσκεται στην πρώτη σειρά των Τμημάτων Στατιστικής στην Ευρώπη και τον κόσμο.
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