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ΣΣΤΤΑΑΤΤΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ    
ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ    ΤΤΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΠΠΟΟΥΥ∆∆ΩΩΝΝ  

ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΦΦΥΥΣΣΙΙΚΚΗΗΣΣ  ((ΡΡΑΑ∆∆ΙΙΟΟΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ))  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑ..ΠΠ..ΘΘ.. 
 

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η έρευνα για τη γνώµη των αποφοίτων του Π.Μ.Σ. Ηλεκτρονικής Φυσικής 
(Ραδιοηλεκτρολογίας) πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου «Αναµόρφωση 
Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Π.Θ.» που ήταν ενταγµένο στο πρόγραµµα 
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. – ΙΙ (Μέτρο 2.2, Ενέργεια 2.2.3, Κατηγ. Πράξ. 2.2.3α). Τα αποτελέσµατα που 
παρουσιάζονται στη συνέχεια, προκύπτουν από τις απαντήσεις σε ερωτηµατολόγιο που 
διανεµήθηκε το 2003 σε 420 αποφοίτους του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος. 

Η έρευνα είχε σαν στόχους  

α)  την καταγραφή της επαγγελµατικής κατάστασης των αποφοίτων και των ευκαιριών 
επαγγελµατικής απασχόλησης, 

β)  τη διαπίστωση της αποτελεσµατικότητας του Προγράµµατος να παράγει στελέχη 
ικανά να καλύψουν τη ζήτηση σε διάφορους επαγγελµατικούς τοµείς, 

γ)  την καταγραφή της άποψης των αποφοίτων για το πρόγραµµα µεταπτυχιακών 
σπουδών  και µε βάση την εµπειρία τους, την επάρκεια στα επιστηµονικά αντικείµενα 
που απαιτεί η αγορά εργασίας, 

δ)  την καταγραφή της γνώµης τους για την αναγκαιότητα της ύπαρξης ενός 
προγράµµατος συµπληρωµατικής εκπαίδευσης σε τοµείς των Τηλεπικοινωνιών και 
της Ηλεκτρονικής, καθώς και της επιθυµίας τους να συµµετέχουν σ’ αυτό. 

Οι ερωτήσεις οµαδοποιήθηκαν κατά τρόπο ώστε οι αντίστοιχες απαντήσεις να παρέχουν 
πληροφορίες για   

i) τις σπουδές των αποφοίτων, 

ii) τους τοµείς απασχόλησης, το χρόνο και το είδος της δραστηριότητας που ανέπτυξαν 
σε κάθε τοµέα καθώς και την ιδιότητα µε την οποία εργάστηκαν (ως Ηλεκτρονικοί - 
Ραδιοηλεκτρολόγοι ή µή)  

iii) στοιχεία για τις αµοιβές τους, 

iv) τη γνώµη τους για το σηµερινό πρόγραµµα σπουδών και τα γνωστικά αντικείµενα που 
είναι απαραίτητο να περιλαµβάνει και  

v) την επιθυµία να παρακολουθήσουν προγράµµατα συµπληρωµατικής εκπαίδευσης. 
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2. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Το πρώτο από τα βασικά  ερωτήµατα στα οποία κλήθηκαν να απαντήσουν οι απόφοιτοι ήταν 
η χρονική διάρκεια των Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αποτελέσµατα φαίνονται στο 
διάγραµµα 1. Προκύπτει ότι ο µέσος χρόνος για την απόκτηση του τίτλου είναι τα 2.76 έτη. 
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∆ιάγραµµα 1.  Ποσοστιαία κατανοµή για τα έτη σπουδών που δαπανήθηκαν για την απόκτηση 
του τίτλου (διευκρινίζεται ότι στο παλιό πρόγραµµα σπουδών το πρόγραµµα 
ήταν µονοετές). 

 

3. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
Τα διαγράµµατα 2, 3 και 4 απεικονίζουν την κατανοµή των αποφοίτων του ΠΜΣ σε µια από 
τις τέσσερις επαγγελµατικές κατηγορίες (∆ηµόσιος Τοµέας και ∆ΕΚΟ, Εκπαίδευση, Ιδιωτική 
Εταιρεία, Ελεύθερο Επάγγελµα) καθώς και την ποσοστιαία κατανοµή της χρονικής 
διάρκειας που απασχολήθηκαν σε κάθε τοµέα. Στο διάγραµµα 2 παρουσιάζονται τα 
συνολικά ποσοστά ανά κατηγορία απασχόλησης καθώς και τα επί µέρους ποσοστά τα οποία 
δείχνουν την ιδιότητα µε την οποία απασχολήθηκαν στον αντίστοιχο τοµέα (ως 
Ηλεκτρονικοί-Ραδιοηλεκτρολόγοι ή όχι). Στα ποσοστά της κάθε κατηγορίας έχουν 
συµπεριληφθεί όλες οι δηλώσεις απασχόλησης σ’ αυτές, έστω και αν ήταν για περιορισµένο 
χρονικό διάστηµα. 
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∆ιάγραµµα 2. Κατανοµή απασχόλησης αποφοίτων ανά τοµέα απασχόλησης  
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Στο διάγραµµα 3 παρουσιάζεται η ποσοστιαία, ανά τοµέα, κατανοµή του χρόνου 
απασχόλησης µε βάση τη συνολική χρονική διάρκεια απασχόλησης, ανεξαρτήτως τοµέα, 
που δήλωσε το σύνολο των ερωτηθέντων. 
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∆ιάγραµµα 3: Κατανοµή χρόνου ανά τοµέα απασχόλησης µε αναφορά τη συνολική 

διάρκεια απασχόλησης όλων των ερωτηθέντων  
 

Τα επόµενα διαγράµµατα παρουσιάζουν το συνολικό ποσοστό αποφοίτων που εργάστηκαν σε 
οποιοδήποτε τοµέα µε την ιδιότητα του Ραδιοηλεκτρολόγου ή ως ετεροαπασχολούµενοι 
καθώς και το αντίστοιχο συνολικό ποσοστό µε αναφορά τον συνολικό χρόνο επαγγελµατικής 
απασχόλησης. 

 

Ως Ετερ.
27%

Ως Ρ/H
73%

   

Ως Ετερ.
24%

Ως Ρ/H
76%

 
                         (α)                                                                               (β) 
∆ιάγραµµα 4:  Εργασία µε την ιδιότητα του Ραδιοηλεκτρολόγου ή µη (α) επί του συνόλου των 

τοµέων απασχόλησης και (β) σαν ποσοστό επί του συνολικού χρόνου 
απασχόλησης. 

 

Aπό το διάγραµµα 2 φαίνεται πως η εκπαίδευση αποτελεί κύριο πόλο έλξης (58%) των Ρ/Η, 
µε τις υπόλοιπες κατηγορίες να απέχουν σηµαντικά. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι όλοι 
σχεδόν οι απόφοιτοι έχουν σα βασικό τίτλο σπουδών το πτυχίο Φυσικής το οποίο 
χρησιµοποιούν απασχολούµενοι πολλές φορές παροδικά σε κάποιο τοµέα εκπαίδευσης 
χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι διαχρονικά αποτελεί γι’ αυτούς ένα µόνιµο επάγγελµα. Αυτό 
τουλάχιστον αποδεικνύουν τα ποσοστά του ∆ιαγράµµατος 3. Στο διάγραµµα αυτό φαίνεται 
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ότι το ποσοστό χρόνου στην εκπαίδευση είναι  χαµηλότερο του ποσοστού απασχόλησης 
φτάνοντας στο 42.5%.  
Αξιοσηµείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι στην κατηγορία της εκπαίδευσης οι απόφοιτοι  
απασχολούνται ως ραδιοηλεκτρολόγοι σε ποσοστό διπλάσιο εκείνου µε άλλη ιδιότητα (π.χ. 
εκείνης του Πτυχιούχου Φυσικής). Φαίνεται λοιπόν ότι και στον τοµέα της εκπαίδευσης το 
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα παρέχει 100% µεγαλύτερη πιθανότητα απασχόλησης από το πτυχίο 
Φυσικής. 

Τρίτος σε σειρά προσφοράς εργασίας έρχεται ο τοµέας του ελεύθερου επαγγέλµατος µε 
µικρό αλλά όχι αµελητέο ποσοστό (10%) το οποίο δεν παρουσιάζει ουσιαστική διαφορά 
µεταξύ ποσοστού απασχόλησης και ποσοστού χρόνου εργασίας όπως στους δύο 
προηγούµενους τοµείς.  

Για την καταγραφή του είδους της δραστηριότητας σε διαφορετικές κατηγορίες εργασίας, 
υποβλήθηκε το αντίστοιχο ερώτηµα µε οµαδοποιηµένα τα είδη δραστηριοτήτων και την 
χρονική διάρκεια απασχόλησης. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο παρακάτω 
διάγραµµα 

Εκπαίδευση
44,9%

Άλλοι τοµείς
1,5%

Ηλεκτρονικές διατάξεις - 
Αυτοµατισµοί

0,6%
Τηλεπικοινωνίες

29,5%

∆ιοίκηση (Management)
5,7%

Έρευνα
8,3%

Μετρήσεις
1,9%

Παραγωγή - 
Συναρµολόγηση υλικού 

(hardware) Η/Υ
0,4%

Επισκευή - Συντήρηση  - 
Υποστήριξη Η/Υ και 

∆ικτύων Η/Υ
4,0%

Προγραµµατισµός Η/Υ - 
Παραγωγή λογισµικού

3,2%

 

∆ιάγραµµα 5 :  Κατανοµή του χρόνου ανά δραστηριότητα απασχόλησης σαν ποσοστό επί του 
συνολικού χρόνου επαγγελµατικής απασχόλησης όλων των αποφοίτων 

 

Το ∆ιάγραµµα 6  απεικονίζει  την τάση απορρόφησης των αποφοίτων στους διάφορους 
τοµείς απασχόλησης. Τα µεγέθη παρουσιάζουν την κατανοµή του χρόνου εργασίας (επί του 
συνολικού χρόνου απασχόλησης όλων των αποφοίτων) ανά τοµέα απασχόλησης σαν 
συνάρτηση των ετών που πέρασαν από τη λήψη του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών.  

Οι αλλαγές που συµβαίνουν ανά πενταετία είναι αξιοσηµείωτες.  Στους αποφοίτους που 
έχουν λάβει το δίπλωµα πριν από τουλάχιστον 30 χρόνια ο χρόνος απασχόλησης στην 
εκπαίδευση αντιστοιχεί στο ~28%, ενώ στην κατηγορία ∆ηµόσιος Τοµέας – ∆ΕΚΟ στο ~68%. 
Το ιδιαίτερα αυξηµένο ποσοστό της κατηγορίας αυτής οφείλεται στο γεγονός ότι ο κύριος 
όγκος των αποφοίτων της αντίστοιχης οµάδας περιλαµβάνει εκείνους που απασχολούνται 
στον Οργανισµό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. 
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∆ιάγραµµα 6.  Κατανοµή του χρόνου εργασίας (επί του συνολικού χρόνου απασχόλησης όλων 
των αποφοίτων της αντίστοιχης οµάδας) ανά τοµέα απασχόλησης σαν 
συνάρτηση των ετών που πέρασαν από τη λήψη του Μεταπτυχιακού Τίτλου 
Σπουδών. 

 

Το ποσοστό απασχόλησης στην εκπαίδευση αυξάνεται φθάνοντας σε ένα µέγιστο 67.7% για 
εκείνους που τελείωσαν πριν από 11-15 έτη και µειώνεται εκ νέου φθάνοντας το 41.9% για 
τους αποφοίτους που τελείωσαν την τελευταία πενταετία. Συγχρόνως µειώνεται µε ταχύ 
ρυθµό η απασχόληση στην κατηγορία ∆ηµόσιος Τοµέας – ∆ΕΚΟ, γεγονός που οφείλεται σε 
αντίστοιχη µείωση απορρόφησης των αποφοίτων από τον ΟΤΕ. Παράλληλα αυξάνει το 
ποσοστό απασχόλησης στο ελεύθερο επάγγελµα και στις ιδιωτικές εταιρείες ξεπερνώντας το 
50% για εκείνους που αποφοίτησαν την τελευταία πενταετία.  

Σηµειώνεται ότι το ποσοστό που αντιστοιχεί στις ιδιωτικές εταιρείες και αυξάνεται σταδιακά 
τις τελευταίες πενταετίες, οφείλεται σε απασχόληση σε εταιρείες του ιδιωτικού τοµέα εκτός 
εκείνης του ΟΤΕ. 

Στο διάγραµµα 7 έχει καταγραφεί η απάντηση στο ερώτηµα 'Πόσο συνολικά χρονικό 
διάστηµα παραµείνατε άνεργος από τη λήψη του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος έως σήµερα'. 
Ένα ποσοστό 8% δεν έδωσε απάντηση ενώ ένα σηµαντικά µεγάλο ποσοστό 68% απάντησε 
πως το χρονικό αυτό διάστηµα ήταν µηδενικό. Λαµβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό ποσοστό 
εκείνων που δήλωσαν έλλειψη απασχόλησης για διάστηµα ίσο ή µικρότερο από ένα χρόνο 
ανέρχεται σε ποσοστό ~18% το αποτέλεσµα φαίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικό. 
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∆ιάγραµµα 7 :  Συνολικός χρόνος ανεργίας από την λήψη του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος έως 

σήµερα. 

 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ 
Τα διαγράµµατα που ακολουθούν απεικονίζουν οικονοµικά µεγέθη για την επαγγελµατική 
απασχόληση των αποφοίτων του ΠΜΣ.  

Στην ερώτηση 'Με ποια ιδιότητα απασχολούµενος είχατε κατά µέσο όρο υψηλότερες 
αποδοχές' δεν απάντησε ένα ποσοστό 25% ενώ, όπως φαίνεται και στο διάγραµµα 8, το 52% 
απάντησε ότι αµείφθηκαν καλύτερα εργαζόµενοι ως Ραδιοηλεκτρολόγοι και το 23% ως 
ετεροαπασχολούµενοι. 

Ως 
Ραδιοηλεκτρολόγος

52%

Ως Ετεροαπ/µενος
23%

∆εν απαντώ
25%

 
∆ιάγραµµα 8:  Κατανοµή αποφοίτων µε κριτήριο την ιδιότητα, µε την οποία εργαζόµενοι, 

είχαν  υψηλότερες αποδοχές 

 
Οι απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση για τις µηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές (του έτους 
2003) απεικονίζονται οµαδοποιηµένες στο διάγραµµα 9. Ένα 14% δεν έδωσε απάντηση. Θα 
πρέπει ιδιαίτερα να επισηµανθεί ότι µόνο ένα πολύ µικρό ποσοστό ~2.5% δήλωσε εισόδηµα  
µικρότερο από 1000€. Το 50% περίπου δήλωσε ένα ικανοποιητικό εισόδηµα της τάξης των 
1000€-2000€ και ένα σηµαντικά υψηλό ποσοστό ( 28%) δήλωσε απολαβές µεγαλύτερες από 
2000€.  
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∆ιάγραµµα 9 :  Ποσοστιαία κατανοµή των αποφοίτων µε βάση τις µηνιαίες ακαθάριστες 

αποδοχές κατά το έτος 2003. 

 

Το διάγραµµα 10 παρουσιάζει το µέσο όρο των µηνιαίων ακαθάριστων αποδοχών σε σχέση 
µε τα έτη που πέρασαν από τη λήψη του διπλώµατος έως το χρόνο που πραγµατοποιήθηκε 
η έρευνα. Το διάστηµα αυτό, αν ληφθούν υπόψη οι απαντήσεις για το χρόνο ανεργίας 
(διάγραµµα 7), είναι ουσιαστικά ίδιο µε το συνολικό χρόνο της επαγγελµατικής τους 
απασχόλησης. 

Η µεταβολή του ύψους των αποδοχών σε σχέση µε τα έτη εµφανίζεται αύξουσα  ενώ είναι 
ιδιαίτερα αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι ο µέσος όρος για τους νεότερους αποφοίτους της 
τελευταίας πενταετίας ή δεκαετίας βρίσκεται στο επίπεδο των 1300€ -1500€ . Το γεγονός 
επίσης ότι ο µέσος όρος που αντιστοιχεί σε διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ετών εµφανίζεται 
µικρότερος από εκείνον για το διάστηµα αποφοίτησης από 20 έως 30 χρόνια είναι 
ενδεικτικό ότι τις τελευταίες δεκαετίες, γενικά, η αµοιβή της επαγγελµατικής απασχόλησης 
των αποφοίτων είναι καλύτερη (το ποσοστό δεν επηρεάστηκε ουσιαστικά από πιθανόν 
µειωµένες αποδοχές λόγω συνταξιοδότησης δεδοµένου ότι οι απαντήσεις των 
συνταξιοδοτηθέντων ήταν µόνο 2). 
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∆ιάγραµµα 10:  Κατανοµή του µέσου όρου των ακαθάριστων αποδοχών σαν συνάρτηση του 

πλήθους των ετών  που πέρασαν από τη λήψη του Μεταπτυχιακού 
∆ιπλώµατος έως το έτος 2003. 
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5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Τα διαγράµµατα 11 και 12 απεικονίζουν τη γνώµη των αποφοίτων σχετικά µε τα 
επαγγελµατικά εφόδια που παρέχει το ΠΜΣ καθώς και τα αντικείµενα τα οποία θα έπρεπε 
να περιλαµβάνει  το πρόγραµµα. Στο ερώτηµα αν τα εφόδια που προσφέρει το πρόγραµµα 
είναι πολλά, ένα ποσοστό 5% δεν απάντησε ενώ το σύνολο σχεδόν των ερωτηθέντων (85%) 
έχει τη γνώµη πως τα εφόδια είναι πολλά ή αρκετά (διάγραµµα 11). 
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∆ιάγραµµα 11:  Κατανοµή των απόψεων των αποφοίτων για τα επαγγελµατικά εφόδια που 
τους πρόσφερε το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

Στο ∆ιάγραµµα 12 απεικονίζεται η άποψη των αποφοίτων σχετικά µε γνωστικά αντικείµενα 
που πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνει το πρόγραµµα σπουδών. Η κατηγορία '∆ιάφορα' 
περιλαµβάνει µια σειρά γνωστικών αντικειµένων που συγκέντρωναν λιγότερες προτιµήσεις 
από τα υπόλοιπα. Τα σηµαντικότερα από αυτά είναι: Οπτικές ίνες, Συστήµατα 
Τηλεκπαίδευσης, Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση Επικοινωνιών, 
Πρωτόκολλα Επικοινωνίας, Επεξεργασία σήµατος ήχου - εικόνας και Τηλεπικοινωνιακά 
Συστήµατα. Επίσης ο όρος 'πληροφορική' αναφέρεται σε µια σειρά γνωστικών αντικειµένων 
που έχουν σχέση µε τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών όπως η εκµάθηση γλωσσών 
προγραµµατισµού και εµπορικών πακέτων, η χρήση βάσεων δεδοµένων, το Internet κ.ά. Θα 
πρέπει να σηµειωθεί ότι όλα τα παραπάνω αντικείµενα αποτελούν ήδη µέρος του 
αναµορφωµένου προγράµµατος. 

ΣΑΕ
4%

Πληροφορική
29%

∆ιοίκηση - Οικονοµία
11%

∆ιάφορα
31%

Κινητές Επικοινωνίες
10%

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
7%

∆ίκτυα Επικοινωνιών και 
Υπολογιστών

8%
 

∆ιάγραµµα 12:  Κατανοµή της άποψης των αποφοίτων για τα γνωστικά αντικείµενα που θα 
πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνει το πρόγραµµα σπουδών. 
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6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  
Στους αποφοίτους του ΠΜΣ τέθηκαν ερωτήµατα που αφορούν στη συµπληρωµατική 
εκπαίδευση. Οι απαντήσεις τους καταγράφονται στα διαγράµµατα 13, 14, 15 και 16 και 
απηχούν όχι µόνο τις προσωπικές τους επιθυµίες αλλά υποδεικνύουν έµµεσα και τα 
γνωστικά αντικείµενα που  χρειάζονται στην επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. 

 

ΟΧΙ
41%

ΝΑΙ
56%

∆/Α
3%

 
∆ιάγραµµα 13:  Aπαντήσεις των αποφοίτων στο ερώτηµα αν επιθυµούν να παρακολουθήσουν 

ένα πρόγραµµα συµπληρωµατικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης 

 

Οι απαντήσεις στο ερώτηµα για την αναγκαιότητα της ύπαρξης ενός τέτοιου προγράµµατος, 
ανεξάρτητα από την πρόθεσή τους να το παρακολουθήσουν, φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 14. 

 

ΝΑΙ
93%

ΟΧΙ
4%

∆/Α
3%

 
∆ιάγραµµα 14:  Ποσοστιαία κατανοµή των απαντήσεων των αποφοίτων στο ερώτηµα αν 

κρίνουν χρήσιµη ή και αναγκαία την ύπαρξη ενός προγράµµατος 
επιµόρφωσης ανεξάρτητα από την  πρόθεσή τους να το παρακολουθήσουν.  

 

Το ∆ιάγραµµα 15  αναφέρεται στα αντικείµενα που οι ερωτηθέντες επιθυµούν ή πιστεύουν 
ότι θα πρέπει να περιλαµβάνει ένα πρόγραµµα επιµόρφωσης. Ο όρος διάφορα περιλαµβάνει 
το σύνολο των αντικειµένων µε τα µικρότερα ποσοστά. Ενδεικτικά µερικά από αυτά είναι τα 
πρωτόκολλα επικοινωνίας, η επεξεργασία σήµατος εικόνας και ήχου και οι κεραίες. 
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∆ορυφορικά Συστήµατα
4%

∆ίκτυα Επικοινωνίας και 
Υπολογιστών

22%

Πληροφορική
17%

∆ιοίκηση - Οικονοµία
4%

∆ιάφορα
23%

Κινητές Επικοινωνίες
15%Οπτικές Ίνες

4%

Τηλεπικοινωνιακά 
Συστήµατα

11%

 
∆ιάγραµµα 15:  Ποσοστιαία κατανοµή των απαντήσεων των αποφοίτων για τα γνωστικά 

αντικείµενα  που θα πρέπει να περιλαµβάνει ένα πρόγραµµα συµπληρωµατικής 
εκπαίδευσης. 

 

Το τελευταίο διάγραµµα περιλαµβάνει την κατανοµή των απαντήσεων στην ερώτηση της 
θεσµοθέτησης διδάκτρων. 

 

ΝΑ
35%

ΟΧΙ
44%

∆/Α
21%

 
∆ιάγραµµα 16: Κατανοµή της πρόθεσης των αποφοίτων να πληρώσουν δίδακτρα για µια  

συµπληρωµατική εκπαίδευση 
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ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  
 

Τα γενικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από την έρευνα για το Πρόγραµµα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) µπορούν να 

συνοψισθούν στα εξής: 

• To ΠΜΣ παρακολούθησαν σε ποσοστό 99.2% απόφοιτοι Τµηµάτων Φυσικής µε 

µέσο όρο πτυχίου 7.63 και µέση χρονική διάρκεια απόκτησης προπτυχιακού 

τίτλου 4.74 έτη έναντι των τεσσάρων που προβλέπονται από το πρόγραµµα 

σπουδών. 

• Η µέση χρονική διάρκεια που απαιτήθηκε για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος ήταν 2.76 έτη έναντι των δύο που προβλέπονται 

από το πρόγραµµα. Με βάση και τα διεθνή δεδοµένα η διάρκεια αυτή πρέπει να 

µειωθεί. Αυτό θα αποτελέσει στο µέλλον έναν από τους στόχους  του ΠΜΣ. 

• Το 73% δήλωσε πως, ανεξαρτήτως τοµέα απασχόλησης, εργάστηκε µε την 

ιδιότητα του Ραδιοηλεκτρολόγου και αντίστοιχα το 76% του συνολικού χρόνου 

επαγγελµατικής απασχόλησης όλων των αποφοίτων δαπανήθηκε για εργασία µε 

την ιδιότητα επίσης του Ραδιοηλεκτρολόγου. 

• Στην κατανοµή της απασχόλησης το µεγαλύτερο ποσοστό το κατέχει η εκπαίδευση 

(δηµόσια και ιδιωτική) (58%) και ακολουθεί η απασχόληση στην κατηγορία ∆ηµόσιος 

Τοµέας – ∆ΕΚΟ (~18%), το ελεύθερο επάγγελµα (16%) και η απασχόληση (~7%) σε 

ιδιωτικές εταιρείες. Όσον αφορά όµως την κατανοµή από την άποψη του χρόνου, 

το ποσοστό που αντιστοιχεί στην εκπαίδευση είναι (~42%), ενώ εκείνο των 

δραστηριοτήτων σε άλλους τοµείς συναφείς προς το αντικείµενο των 

µεταπτυχιακών σπουδών ανέρχεται στο 55.1%. Το γεγονός αυτό είναι 

ενδεικτικό του ότι οι απόφοιτοι, µπορεί µεν κατά ένα µεγάλο ποσοστό να 

απασχολούνται παροδικά σε κάποιο τοµέα εκπαίδευσης (ως κάτοχοι του 

πτυχίου Φυσικής), διαχρονικά όµως δεν αποτελεί γι’ αυτούς, κατά αντίστοιχο 

ποσοστό, ένα µόνιµο επάγγελµα.  

• Η  απορρόφηση στην αγορά εργασίας, παρουσιάζει ποσοστό (68%) για τους αποφοίτους 

πλέον των 30 ετών, για την κατηγορία ∆ηµόσιος Τοµέας – ∆ΕΚΟ (οφείλεται κυρίως στην 

απασχόλησή τους στον ΟΤΕ). Για εκείνους που αποφοίτησαν τα επόµενα χρόνια, 

σταδιακή αύξηση απορρόφησης εµφανίζεται στον τοµέα της εκπαίδευσης ενώ συγχρόνως 

παρατηρείται µια συνεχής µείωση του ποσοστού στην κατηγορία ∆ηµόσιος 

Τοµέας – ∆ΕΚΟ. Αυτό οφείλεται σε αντίστοιχη µείωση της απορρόφησης 

αποφοίτων από τον ΟΤΕ. Το ποσοστό της εκπαίδευσης έχει αρχίσει να 
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συρρικνώνεται εκ νέου, ενώ παράλληλα αυξάνει εκείνο της απορρόφησης στις 

ιδιωτικές εταιρείες και στο ελεύθερο επάγγελµα για τους αποφοίτους της 

τελευταίας πενταετίας, (φθάνει το 35.5% για το ελεύθερο επάγγελµα και 16.1% για τις 

ιδιωτικές εταιρείες). ∆ιευκρινίζεται ότι στο ποσοστό αυτό δεν συµπεριλαµβάνονται οι 

εργαζόµενοι στον ΟΤΕ, που αποτελεί πλέον ιδιωτική εταιρεία, ενώ στην κατηγορία του 

ελεύθερου επαγγέλµατος συµπεριλαµβάνεται η παράδοση των ιδιαιτέρων µαθηµάτων η 

οποία αποτελεί προσωρινή απασχόληση για πολλούς νέους αποφοίτους. 

• Αξιοσηµείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι στην κατηγορία της εκπαίδευσης οι απόφοιτοι 

δήλωσαν ότι απασχολούνται ως ραδιοηλεκτρολόγοι σε ποσοστό διπλάσιο εκείνου 

µε άλλη ιδιότητα (π.χ.  του Πτυχιούχου Φυσικής). Φαίνεται λοιπόν ότι και στον τοµέα 

αυτό το Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα παρέχει διπλάσια πιθανότητα απασχόλησης από το 

πτυχίο Φυσικής. 

• Στην κατανοµή χρόνου σε επί µέρους δραστηριότητες που αφορούν την 

ειδικότητα του Ραδιοηλεκτρολόγου το 29.5% το κατέχουν οι Τηλεπικοινωνίες, η 

έρευνα 8.3%, η ∆ιοίκηση 5.7%, η επισκευή και η συντήρηση δικτύων Η/Υ 4%, ο 

προγραµµατισµός ηλεκτρονικών υπολογιστών 3.2% και ακολουθούν µε µικρότερα 

ποσοστά δραστηριότητες όπως οι ηλεκτρονικές διατάξεις και οι αυτοµατισµοί, η 

συναρµολόγηση υλικού κ.ά. 

• Στο ερώτηµα ‘Πόσο συνολικά  χρονικό διάστηµα παραµείνατε άνεργος από τη 

λήψη του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος έως σήµερα’ το 68% απάντησε πως ήταν 

µηδενικό ενώ το 18% ότι ήταν µικρότερο ή ίσο του ενός έτους και ένα 3% πως 

ήταν 2-3χρόνια. Τα ποσοστά που δήλωσαν διάστηµα µεγαλύτερο των τριών ετών ή δεν 

απάντησαν στο ερώτηµα, ήταν 3% και 5% αντίστοιχα. 

• Το 52% των αποφοίτων δήλωσε πως είχαν υψηλότερες αποδοχές 

απασχολούµενοι ως Ραδιοηλεκτρολόγοι παρά ως ετεροαπασχολούµενοι (ένα 

σηµαντικό ποσοστό 25% δεν έδωσε απάντηση στο αντίστοιχο ερώτηµα). 

• Όσον αφορά τις µηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές (κατά τον χρόνο που 

πραγµατοποιήθηκε η έρευνα), το 50% δήλωσε εισόδηµα από 1000€ έως 2000€, 

το 32% αποδοχές µεγαλύτερες των 2000€ ενώ το 2% δήλωσε ποσό µικρότερο 

των 1000€. 

• Η µεταβολή του µέσου ύψους των σηµερινών αποδοχών σε σχέση µε τα έτη 

επαγγελµατικής απασχόλησης εµφανίζεται αύξουσα και είναι αξιοσηµείωτο το 

γεγονός ότι ο µέσος όρος για τους νεότερους αποφοίτους (της τελευταίας 

δεκαετίας) είναι 1300€-1500€. 
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• Το 30% των αποφοίτων δήλωσε ότι τα εφόδια που τους παρέχει το Πρόγραµµα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι πολλά και το 55% τα θεωρεί αρκετά. 

• Σαν απαραίτητα γνωστικά αντικείµενα που θα πρέπει να περιλαµβάνει το 

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών θεωρούν, µε ποσοστό (29%), διάφορα αντικείµενα 

που έχουν σχέση µε την πληροφορική (π.χ. γλώσσες προγραµµατισµού), τη ∆ιοίκηση 

και την Οικονοµία (11%), τις Κινητές Επικοινωνίες (10%), τα ∆ίκτυα 

Επικοινωνιών και Υπολογιστών (8%), τα Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (7%), τα ΣΑΕ (4%) 

και µε µικρότερα ποσοστά ορισµένα άλλα όπως οι Οπτικές Ινες, τα Συστήµατα 

Τηλεκπαίδευσης, η Ραδιοφωνία – Τηλεόραση η ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση Επικοινωνιών, 

τα Πρωτόκολλα Επικοινωνίας, η Επεξεργασία σήµατος ήχου - εικόνας και τα 

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα. Σχεδόν όλα τα αντικείµενα που προτείνονται 

περιλαµβάνονται στο νέο Πρόγραµµα Σπουδών. 

• Το 93% των αποφοίτων δήλωσε πως θεωρεί χρήσιµη ή και αναγκαία την 

ύπαρξη ενός µεταπτυχιακού προγράµµατος συµπληρωµατικής εκπαίδευσης ενώ 

το (53%) δήλωσε επιθυµία να το παρακολουθήσει. 

• Στο ερώτηµα αν θα έπρεπε να υπάρχουν δίδακτρα για ένα πρόγραµµα 

συµπληρωµατικής εκπαίδευσης το 35% επί του συνόλου των απαντήσεων ήταν 

καταφατικό. 

• Τα αντικείµενα στα οποία θα επιθυµούσαν ή χρειάζονται συµπληρωµατική 

εκπαίδευση,  κατά φθίνον ποσοστό προτίµησης, είναι: τα ∆ίκτυα Επικοινωνίας και 

Υπολογιστών, διάφορα γνωστικά αντικείµενα πληροφορικής, οι κινητές 

επικοινωνίες, τα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα, οι οπτικές ίνες, τα δορυφορικά 

συστήµατα, η διοίκηση και η οικονοµία. Τα γνωστικά αυτά αντικείµενα ουσιαστικά 

απηχούν όχι µόνο τις προσωπικές τους επιθυµίες αλλά δηλώνουν έµµεσα και τις 

γνώσεις τις οποίες χρειάστηκε να κατέχουν κατά τη διάρκεια της επαγγελµατικής τους 

απασχόλησης. 
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ΒΒΙΙΩΩΣΣΙΙΜΜΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΠΠΜΜΣΣ  ΡΡ//ΗΗ 
Οι δαπάνες λειτουργίας καθώς και ο χρόνος απόσβεσης του κόστους επένδυσης στις 
Μεταπτυχιακές Σπουδές αποτελούν δείκτες της βιωσιµότητας του ΠΜΣ. 

Για τον υπολογισµό των µεγεθών έχουν ληφθεί υπόψη τα εξής στοιχεία 

• Η µέση χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος είναι 
2.76 έτη. 

• Το µέσο ύψος των ακαθάριστων µηνιαίων αποδοχών των αποφοίτων ανέρχεται  σε 
1400€/µήνα για τα πέντε πρώτα έτη µετά τη λήψη του διπλώµατος και σε 
1500€/µήνα για τα επόµενα 10 έτη (σύµφωνα µε τις δηλώσεις των ερωτηθέντων). 

Έγιναν επίσης οι ακόλουθες παραδοχές: 

• H χρονική διάρκεια της ανεργίας είναι περίπου µηδενική (σύµφωνα µε τις 
δηλώσεις των ερωτηθέντων). 

• Το κόστος διαβίωσης υπολογίστηκε στις ελάχιστες τιµές 

• Η χρονική αξία του χρήµατος είναι σταθερή. ∆ηλαδή θεωρήθηκε ότι οποιαδήποτε 
ποσοστιαία µεταβολή των εξόδων θα καλύπτεται ισοτίµως από την αύξηση των  
αποδοχών. Πιθανή παράλληλη αύξηση των δύο ποσοτήτων οδηγεί σε χρόνο 
απόσβεσης ίδιο περίπου µε εκείνο που προκύπτει αν θεωρηθούν χρονικά 
σταθερές οι τιµές τους. 

• Το προβλεπόµενο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ προκύπτει από τις δαπάνες 
διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, τις µετακινήσεις, την προµήθεια 
εκπαιδευτικού υλικού κ.λ.π. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται 
αναλυτικά οι µεταβολές των τιµών για τις αντίστοιχες αξίες όπως υπολογίστηκαν 
µε βάση τα στοιχεία και τις παραδοχές που αναφέρθηκαν. 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΑΝΑ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΗ 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ (∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ)  550 € 
ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 520 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ  1070 € 
ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΘΑΡΟ  ΚΟΣΤΟΣ (∆ΑΠΑΝΗ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΗ)  6600€ 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΚΤΟ ΚΟΣΤΟΣ   12840 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ 2.76 ΕΤΩΝ 18216€ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ 2.76 ΕΤΩΝ      35438 € 

Η επεξεργασία των αποτελεσµάτων δείχνει ως ''Νεκρό Σηµείο'', όπου η καθαρή παρούσα 
αξία (NPV) αρχίζει να γίνεται θετική, τα 7 χρόνια µετά την αποφοίτηση για το καθαρό 
κόστος φοίτησης και τα 12 χρόνια για το µικτό. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζουν 
ικανοποιητική εικόνα η οποία µπορεί να βελτιωθεί αν ληφθούν υπόψη δύο ακόµη 
παράγοντες. Αυτοί είναι 

1. Η τάση µείωσης του χρόνου φοίτησης  

2. Οι εισροές προγραµµάτων που εξασφαλίζουν εισόδηµα στους σπουδαστές κατά τη 
διάρκεια φοίτησης. 

Συµπερασµατικά και από καθαρά οικονοµικής πλευράς το ΠΜΣ παρουσιάζει 
βιωσιµότητα η οποία µπορεί να έχει ιδιαίτερα ανταποδοτικό χαρακτήρα για το Τµήµα. 


