
H επαγγελματική ένταξη των 
αποφοίτων του ΤΜΟΔ 

(2005-2009) 



Η ταυτότητα της έρευνας 

 Η έρευνα πεδίου διεξήχθη το φθινόπωρο του 2011 κι αφορούσε στους 

αποφοίτους της περιόδου 2005-2009.  

 Η συλλογή των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε από το φοιτητή του 

ΤΜΟΔ Γιώργο Διαμάντη με την υποστήριξη του Πανελληνίου Συλλόγου 

Διπλωματούχων Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης  (ΠΑ.Σ.ΔΙ.Μ.Ο.Δ.)  

 Η επεξεργασία και ανάλυση των ερωτηματολογίων έγινε υπό την επιστημονική 

καθοδήγηση και επιμέλεια του Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος, κ. Γιώργου 

Λιάγκουρα. 

 Από τους 141 απόφοιτους συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο οι 120 (βαθμός 

ανταπόκρισης 85%).  

 Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε μέσω Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

ή/και τηλεφωνικής συνέντευξης  
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Το ΤΜΟΔ ‘κέρδισε’ τους φοιτητές του! 

Ενδιαφέρον για το 
αντικείμενο του 
ΤΜΟΔ 

Πριν το εισαγωγή 
στο ΤΜΟΔ 

Μετά την 
αποφοίτηση  από 

το ΤΜΟΔ  

Καθόλου 5,3% 0,0% 

Λίγο 12,4% 6,8% 

Αρκετά 36,3% 27,1% 

Πολύ 25,7% 40,7% 

Πάρα πολύ 20,4% 25,4% 
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… και τους προετοίμασε πολύ καλά και για τις 
μεταπτυχιακές τους σπουδές 

 2 στους 3 αποφοίτους επέλεξαν να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές 

σπουδές 

 Οι φοιτητές μας έγιναν δεκτοί σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα 

Σπουδών (ΜΠΣ) Κεντρικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα (ΕΜΠ, ΟΠΑ, 

ΠΑΠΕΙ) και σε δημοφιλή πανεπιστήμια του εξωτερικού (Warwick, City, 

Cranfield, Delft). 

 Η συντριπτική πλειοψηφία (82%) όσων συνέχισαν σε μεταπτυχιακές 

σπουδές αξιολόγησαν τη προετοιμασία τους από το πρόγραμμα 

σπουδών του ΤΜΟΔ από αρκετά έως πάρα πολύ καλή.  
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Απασχόληση – Είδος εργασίας 

 Η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζόμενων αποφοίτων (73%) 

απασχολείται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ενώ 18% δηλώνουν 

αυτο-απασχολούμενοι. 

 1 στους 2 εργαζομένους αποφοίτους απασχολείται στους κλάδους των 

Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Εταιρίες πληροφορικής, συμβουλευτικής, 

διαφήμισης, τεχνικά γραφεία, κλπ) και του Εμπορίου-Μεταφορών-

Αποθηκεύσεων. 

 Η μέση μηνιαία αμοιβή των αποφοίτων μας  ήταν 1.125 Ευρώ.  

 Το ποσοστό ανεργίας ήταν 13,2% για τους αποφοίτους των ετών 2005-

2007. 
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Οι απόφοιτοι του ΤΜΟΔ βρήκαν άμεσα εργασία 
μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους  

51,30% 

26,90% 

18% 

3,80% 

Χρόνος ένταξης στην αγορά εργασίας 

<2 μήνες 

3-6 μήνες 

7-12 μήνες 

>12 μήνες 
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Σε τομείς αρμοδιοτήτων σχετικούς με το 
αντικείμενο του Τμήματος, και ειδικότερα σε… 
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…ή πιο συγκεντρωτικά 

32,80% 

17,70% 

32,90% 

16,40% 

Κατανομή αρμοδιοτήτων 

Διοίκηση έργων και 
λειτουργιών - Μηχανική 
της Διοίκησης 
Χρηματοοικονομική 
διαχείριση 

Προώθηση πωλήσεων 
και άλλες διοικητικές 
αρμοδιότητες  
Άλλες αρμοδιότητες  
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Οι απόφοιτοί μας 
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Αντιλήψεις - Στάσεις Μέσος όρος (με άριστα το 5) 

Ικανοποίηση από την εργασία 3,56  

Αξιοποίηση των γνώσεων και 
δεξιοτήτων 

3,00  

Προετοιμασία για την είσοδο στην 
αγορά εργασίας 

2,82  

•      είναι ικανοποιημένοι από την εργασία τους, 
•      αλλά και από την εκπαίδευση που τους παρείχε        
το ΤΜΟΔ! 



… και κρίνουν απολύτως επαρκείς τις παρεχόμενες γνώσεις 
και δεξιότητες  σε σχέση με τις απαιτήσεις της 

επαγγελματικής τους  σταδιοδρομίας 
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Γνώσεις & Δεξιότητες Μέσος όρος (με άριστα το 5) 
 

Γνώσεις οικονομίας και διοίκησης 3,64  

Επιστήμες παραδοσιακού μηχανικού 2,38 

Εξειδικευμένα προγράμματα Η/Υ 3,00 

Τεχνικές δεξιότητες 3,83 

Κοινωνικές (μη-τεχνικές) δεξιότητες 3,70 


