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Αποτελέσματα Διαδικτυακής Καταγραφής για την Απορροφησιμότητα και 

Αξιοποίηση των Σπουδών των Αποφοίτων της Σχολής Ιατρικών Εργαστηρίων του 

Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) 
 

 Η παρακάτω διαδικτυακή καταγραφή ξεκίνησε στις 09/07/2018 και βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. 

Αποτελεί την πρώτη, δοκιμαστική φάση της καταγραφής που θα πραγματοποιηθεί συνολικά για τους 

απόφοιτους του κλάδο των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων. Σε αυτό το δοκιμαστικό στάδιο της 

καταγραφής, έγινε διαδικτυακό κάλεσμα (δηλ., μέσω διαδικτυακών κοινωνικών μέσων) για την καταγραφή 

αποφοίτων της Σχολής Ιατρικών Εργαστηρίων του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.). Στην δεύτερη και τελική φάση θα γίνει καταγραφή των αποφοίτων με ομάδες 

συλλογής δεδομένων από τα κέντρα και τις μονάδες αιμοδοσίας σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερες 

πληροφορίες θα βρείτε στο παράρτημα Α.  

 Στην μέχρι τώρα καταγραφή πήραν μέρος 162 άτομα. Το δείγμα που παρουσιάζεται στην 

συγκεκριμένη έκθεση αποτελείται από 113 γυναίκες και 49 άντρες (Γράφημα 1). 

 
Γράφημα 1: Σύνολο συμμετεχόντων 

 
Γράφημα 2: Κατανομή ηλικίας των συμμετεχόντων 

158 άτομα δήλωσαν την ηλικία τους (4 άτομα δήλωσαν τον αριθμό 99, που αντιστοιχούσε στην 

επιλογή “Δεν θέλω να δηλώσω την ηλικία μου”). Η κατανομή της ηλικίας και του εύρους της ηλικίας των 
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συμμετεχόντων καταγράφεται στα Γραφήματα 2-3. Το μεγαλύτερο σύνολο των συμμετεχόντων (121 άτομα, 

74,7% του συνολικού δείγματος) ήταν κάτω των 35 ετών. 

 Σε αυτή την πρώτη, δοκιμαστική φάση της καταγραφής το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετεχόντων 

αποφοίτησε από το 2001 και μετά (Γράφημα 4).  

 
Γράφημα 3: Εύρος ηλικίας των συμμετεχόντων 

 
Γράφημα 4: Κατανομή έτους αποφοίτησης συμμετεχόντων 

 Από τα  162 άτομα του δείγματος (Γράφημα 5), συμμετοχής 55 (34%) άτομα ολοκλήρωσαν κάποιο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα. 5 άτομα (3.1%) κατείχαν κάποιο διδακτορικό δίπλωμα. 13 άτομα (8%) παρακολούθησαν 

το ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).  

15 άτομα παρακολούθησαν ένα δεύτερο προπτυχιακό πρόγραμμα (9.3%). Τέλος, 95 άτομα (58.6%) δεν είχαν να 

δηλώσουν κάποιο επιπλέον ακαδημαϊκό τίτλο σπουδών.  

Στην ερώτηση “Εργάζεστε;” (Γράφημα 6), 68 (42%) δήλωσαν πως εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, 36 άτομα 

δήλωσαν πως εργάζονται στον δημόσιο τομέα (22.2%) και 58 άτομα (35.8%) δήλωσαν πως δεν εργάζονται την 

παρούσα στιγμή. Στην ερώτηση για τη “Χώρα παρούσης εργασίας” (Γράφημα 7), 16 άτομα δήλωσαν πως εργάζονται 

στο εξωτερικό (9.9%), 110 άτομα δήλωσαν πως εργάζονται στην Ελλάδα (67.9%), 34 άτομα δήλωσαν πως δεν 

εργάζονται την παρούσα στιγμή και βρίσκονται στην Ελλάδα (21%). Τέλος, 2 άτομα δήλωσαν πως δεν εργάζονται  την 

παρούσα στιγμή ενώ βρίσκονται στο εξωτερικό. Οι συμμετέχοντας που βρίσκονται στο εξωτερικό δήλωσαν ως χώρες 

διαμονής τις Ηνωμένo Βασίλειo, Ολλανδία, Γερμανία, Νορβηγία, Κύπρο, Γαλλία. 
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Γράφημα 5: Επίπεδο μετεκπαίδευσης συμμετεχόντων 

 
Γράφημα 6: Κατάσταση εργασίας συμμετεχόντων 

  
Γράφημα 7: Χώρα εργασίας συμμετεχόντων στην καταγραφή 

Για τα Γραφήματα 5-7, λόγω της δοκιμαστικής φάσης της καταγραφής χρειάζεται επιπλέον σχεδίαση της 

φόρμας καταγραφής ώστε να καταγράφεται καλύτερα η φάση μετεκπαίδευσης των συμμετεχόντων (π.χ., δεν 

εργάζονται γιατί παρακολουθούν παράλληλα μεταπτυχιακές σπουδές;) και το επίπεδο εργασίας τους (π.χ. πλήρης 

εργασία ή καθεστώς ημιαπασχόλησης). Μια πρώτη ανάλυση των πυκνοτήτων κατανομής (Γραφήματα 8-9) μεταξύ 



4 
 

Ηλικίας και Εργασιακού Καθεστώτος, Κατοχής Μεταπτυχιακού και Ηλικίας, και της συχνότητας κτήσης ενός 

Μεταπτυχιακού σε σχέση με το εργασιακό καθεστώς (Γράφημα 10), δείχνει πως, αναλογικά, περισσότεροι νέοι 

εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα αντί τον δημόσιο τομέα. Επιπλέον, όσο αυξάνει η ηλικία αυξάνει και το επίπεδο 

μετεκπαίδευσης. Πιθανές ερμηνείες για τα παραπάνω ευρήματα είναι:  

 η μεροληψία του συγκεκριμένου δείγματος στην συλλογή συμμετεχόντων,  

 οι απόφοιτοι του κλάδου αποκτώντας εργασιακή εμπειρία μεταπηδούν στο δημόσιο, 

 το επίπεδο μετεκπαίδευσης συσχετίζεται με το επίπεδο εργασιακής κατάστασης ή οικονομικής άνεσης των 

συμμετεχόντων, ιδίως μετά το 2009 και την οικονομική κρίση. 

 
Γράφημα 8: Πυκνότητας κατανομής ηλικίας συμμετεχόντων σε σχέση με την κτήση μεταπτυχιακού 

 
Γράφημα 9: Πυκνότητας κατανομής ηλικίας συμμετεχόντων σε σχέση με το καθεστώς εργασίας 
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Γράφημα 10: Συχνότητα κτήσης μεταπτυχιακού σε σχέση με το εργασιακό καθεστώς 

 Στην ερώτηση “Τι είδους ερευνητικές εργασίες έχετε;” (Γράφημα 11), 22 (13.6%) συμμετέχοντες 
δήλωσαν πως έχουν δημοσιεύσεις σε διεθνή peer review journals, 16 (9.9%) συμμετέχοντας δήλωσαν πως 
έχουν δημοσιεύσεις σε Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, 46 (28.4%) συμμετέχοντες δήλωσαν πως έχουν 
κάνει προφορικές ανακοινώσεις σε συνέδρια ή ημερίδες και 38 (23.5%) συμμετέχοντες δήλωσαν πως έχουν 
κάνει ανακοινώσεις ή παρουσιάσεις σε δημόσιες εκδηλώσεις. Τέλος, 102 συμμετέχοντες δήλωσαν πως δεν 
έχουν κάνει τίποτα από όλα τα παραπάνω. 
 

 
Γράφημα 11: Είδη ερευνητικών εργασιών, ανακοινώσεων, παρουσιάσεων 

 Στην ερώτηση προς τους συμμετέχοντες αν “Έχετε εργαστεί με έμμισθη σύμβαση σε κλινικά ή 
ερευνητικά εργαστήρια;” (Γράφημα 12), 100 συμμετέχοντες δήλωσαν πως έχουν εργαστεί σε κλινικό 
εργαστήριο, 20 συμμετέχοντες δήλωσαν πως έχουν εργαστεί σε ερευνητικό εργαστήριο, 22 (13.6%) 
συμμετέχοντες δήλωσαν πως δεν έχουν εργαστεί σε εργαστήριο έχουν όμως εργασιακή εμπειρία στο χώρο 
υγείας, 16 συμμετέχοντες δήλωσαν πως δεν έχουν εργαστεί σε εργαστήρια και έχουν εργασιακή εμπειρία 
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εκτός του χώρου των εργαστηρίων. Τέλος, 17 (10.5%) συμμετέχοντες δήλωση πως δεν έχουν καθόλου 
εργασιακή εμπειρία.  

 
Γράφημα 12: Εργασία με έμμισθη σύμβαση σε κλινικό ή ερευνητικό εργαστήριο και στον ευρύτερο χώρο υγείας 

Βρείτε συνημμένες ενδεικτικές απαντήσεις των συμμετεχόντων που διαμένουν στο εξωτερικό στον 
Πίνακα 1. 

 
Πίνακας 1: Ενδεικτικές απαντήσεις συμμετεχόντων που διαμένουν στο εξωτερικό 

A/A Χώρα Μετεκπαίδευση Είδος εργασίας 

1 Ολλανδία Medical Biotechnology (MSc) Κάνει μεταπτυχιακό 

2 Ολλανδία Όχι 
Research technician,  

The Netherlands Cancer 
Institute 

3 
Ηνωμένo 
Βασίλειo 

Όχι Αναλύτρια ασβεστίου 

4 Κύπρος Μοριακή Βιολογία (MSc) Κλινικό εργαστήριο 

5 Γερμανία 
Νεοπλασματική νόσος στον Άνθρωπο: 
Σύγχρονη κλινικοπαθολογοανατομική 

προσέγγιση και έρευνα (MSc) 

Τεχνολόγος Ιατρικών 
Εργαστηρίων, 

 Κρατικό Νοσοκομείο 
Μονάχου,  

(Städtisches Klinikum 
München) 

6 Γερμανία 
Αιμορραγία-Θρόμβωση-Ιατρική των 

Μεταγγίσεων (MSc) 
Παραγωγή αντιδραστηρίων 

στην Bio-RAD 

7 Κύπρος Όχι Κλινικό εργαστήριο 

8 Γερμανία ΑΣΠΑΙΤΕ 
Τεχνολόγος Ιατρικών 

Εργαστηρίων, 
Labor Berlin 

9 Γερμανία International Biology (MSc) 
Medizinische Laboratorien 

Düsseldorf 

10 
Ηνωμένo 
Βασίλειo 

Biomedical Science (MSc) 
Biomedical Scientist, MFT NHS 

TRUST 



7 
 

11 Νορβηγία Όχι 
Tεχνολόγος Ιατρικών 

Εργαστηρίων, 
Παθολογοανατομικο Τμήμα 

12 Γερμανία Όχι 

Αναπληρώτρια προϊσταμένη 
του προαναλυτικού τομέα σε 

αλυσιδα κλινικων 
εργαστηρίων 

13 Ιταλία 
Βιομοριακή Ιατρική, Πρωτεομική και 

Γενωμική (PhD) 

Research Fellow,  
Πανεπιστήμιο του Σάσσαρι,  

Tμήμα Βιοατρικών Επιστήμών 

14 Γαλλία 
Biotechnology (MSc), 

Cell and Molecular Biology (PhD) 
Research fellow, 

Institut Jacques Monod, Paris 

15 
Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Πληροφορική Επιστημών Ζωής (MSc), 
ΑΣΠΑΙΤΕ, 

Health Technology Assessment (MSc) 

Υποψήφιος διδάκτορας σε 
τεχνικές υπολογιστικής 

στατιστικής σε συμπτώματα 
καρκινοπαθών, 

University of Surrey 

 
 Η διαδικασία καταγραφής είναι σε εξέλιξη. Περιμένουμε περισσότερα στοιχεία και ενδεικτικά 

στατιστικά από την δεύτερη φάση της καταγραφής των αποφοίτων με ομάδες συλλογής δεδομένων από 

τα κέντρα και τις μονάδες αιμοδοσίας σε όλη την Ελλάδα. Η συγκεκριμένη πρώτη, ενδεικτική, έκθεση της 

καταγραφής των αποφοίτων της Σχολής Ιατρικών Εργαστηρίων του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) συγγράφηκε στις 19/07/2018. 
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Παράρτημα Α 
 

Α.1 Ερωτηματολόγιο. 
 

Το παρακάτω διαδικτυακό ερωτηματολόγιο καταγραφής βρίσκεται στον σύνδεσμο: 

 https://goo.gl/wvSqKd 

 

https://goo.gl/wvSqKd
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