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Ισχυρό διαβατήριο το πτυχίο ΑΕΙ

07/03/2012

Οι κάτοχοί του βρίσκουν γρηγορότερα εργασία σε σχέση με τους αποφοίτους λυκείου ή
γυμνασίου
Καθημερινή - Του Αποστολου Λακασα

Ο 26χρονος Δημήτρης αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών
και συνέχισε σε μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σήμερα δουλεύει στο λογιστήριο
γνωστής εταιρείας και ως διορθωτής κειμένων.

Είναι ευχαριστημένος που, εν μέσω οξύτατης, οικονομικής κρίσης έχει καλή δουλειά, όμως
τα τυπικά προσόντα του είναι υψηλότερα από εκείνα που απαιτεί το αντικείμενό και ο
τύπος της απασχόλησής του. Ολο και περισσότεροι νέοι έχουν πιο πολλά τυπικά προσόντα
από αυτά που χρειάζεται η θέση εργασίας τους. Και αυτό δεν παρατηρείται μόνο στην
Ελλάδα. Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή τάση, όπως αποδεικνύει η τελευταία έκθεση
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«Αριθμοί-Κλειδιά της Εκπαίδευσης 2012» της υπηρεσίας εκπαιδευτικών πληροφοριών
«Ευρυδίκη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από την άλλη, το πτυχίο ΑΕΙ εξακολουθεί να είναι
το ισχυρότερο «διαβατήριο» για την αγορά εργασίας, αφού οι κάτοχοί του βρίσκουν
γρηγορότερα εργασία από τους αποφοίτους λυκείου.

Ειδικότερα, στην Ευρώπη οι απόφοιτοι ΑΕΙ ενσωματώνονται στην αγορά εργασίας δύο
φορές πιο γρήγορα σε σχέση με τα άτομα με κατώτερα προσόντα. Συγκεκριμένα, με βάση
τα στοιχεία του Ιουλίου του 2011, οι απόφοιτοι γυμνασίου περιμένουν κατά μέσο όρο 9,8
μήνες για την πρώτη τους σημαντική θέση εργασίας, οι απόφοιτοι λυκείου 7,4 μήνες και
εκείνοι των ΑΕΙ 5,1 μήνες. Βέβαια, στην Ελλάδα, λόγω της οικονομικής κρίσης, η περίοδος
αναζήτησης είναι μεγαλύτερη: 15,1 μήνες, 13,9 μήνες και 12,2 μήνες αντιστοίχως για τους
αποφοίτους κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας. Σε αυτό συμβάλλει η οξύτατη οικονομική κρίση
στην Ελλάδα, που έχει «παγώσει» την αγορά εργασίας.

Το γεγονός ότι η διαφορά στον χρόνο αναζήτησης δουλειάς ανάμεσα σε έναν απόφοιτο
γυμνασίου και σε ένα απόφοιτο ΑΕΙ στην Ελλάδα (15,1-12,2 μήνες αντιστοίχως) είναι
μικρότερη σε σχέση με τη διπλάσια διαφορά, που παρατηρείται στην Ε.Ε. (9,8-5,1 μήνες
αντιστοίχως), παρότι οι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ είναι στην ίδια αναλογία -στην Ελλάδα ο ένας
στους τρεις νέους 24 έως 29 ετών έχει πτυχίο ΑΕΙ (31,3% το ακριβές ποσοστό, που
πλησιάζει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, 31,6%)- αποδίδεται και στις στρεβλώσεις στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας, όπου πολλές σχολές και τμήματα έχουν αντικείμενο
χαμηλής ζήτησης ή ιδιαίτερα εξειδικευμένο αντικείμενο.

Η «δύναμη» του πτυχίου αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι στην Ελλάδα το 80,1% των
αποφοίτων ΑΕΙ 25 έως 39 ετών εργάζεται, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους αποφοίτους
γυμνασίου είναι 67,7%.

Η διαφορά στην Ελλάδα (12,4 μονάδες) είναι μεταξύ των μικρότερων στην Ε.Ε. Στην
Ευρωπαϊκή Ενωση εργάζεται κατά μέσο όρο το 85,6% των αποφοίτων ΑΕΙ 25 έως 39 ετών
και το 59,9% των αποφοίτων γυμνασίου. Η διαφορά μεταξύ των δύο ποσοστών είναι 25,7
ποσοστιαίες μονάδες.

Ευρωπαϊκή τάση
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Ετσι, πολλοί απόφοιτοι ΑΕΙ αναζητούν μια θέση εργασίας χαμηλότερη των προσόντων
τους. Η τάση βέβαια, είναι πανευρωπαϊκή, όπως δείχνει η έκθεση της «Ευρυδίκης».
Συγκεκριμένα, στην Ευρώπη περισσότεροι από ένας στους πέντε απόφοιτοι τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης έχουν υψηλότερα προσόντα από εκείνα που χρειάζονται για την εργασιακή
θέση που κατέχουν.

Εν μέσω δημοσιονομικής κρίσης στην Ευρώπη ενισχύεται η τάση της θεσμοθέτησης
διδάκτρων (ή έστω ενός τέλους εγγραφής). Η Ελλάδα είναι μεταξύ των τεσσάρων χωρών
(Δανία, Μάλτα και Σουηδία οι άλλες) στις οποίες δεν υπάρχουν δίδακτρα στις
προπτυχιακές σπουδές.
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