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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία κέζσ έξεπλαο γίλεηαη κία θαηαγξαθή ηεο απαζρφιεζεο ζε 

ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή βαζκίδα πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη νη θάηνηθνη ηνπ Ννκνχ 

Καζηνξηάο. Πήξακε έλα δείγκα ησλ θαηνίθσλ ηνπ Ννκνχ Καζηνξηάο θαη κε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίσλ δεηήζακε λα καο απαληήζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο πνπ 

ζέζακε θαη είραλ ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο. ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο 

γίλεηαη κία ηζηνξηθή θαηαγξαθή γηα ηελ θχξηα απαζρφιεζε ηνπ Ννκνχ, πνπ είλαη ε 

γνχλα. ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο αλαθέξνληαη θάπνηα εηζαγσγηθά ζηνηρεία 

γηα ηηο ζηαηηζηηθέο έξεπλεο θαη νη ζηφρνη πνπ ζέζακε. ε απηφ ην θεθάιαην 

αλαγξάθεηαη θαη  ε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εχξεζε ηνπ δείγκαηνο 

θαη ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. ην ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κεηά απφ ηελ επεμεξγαζία πνπ θάλακε. Μεηά ηε ζπιινγή 

ησλ δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην SPSS γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπο αιιά θαη ηελ 

επεμεξγαζία ηνπο. ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ζηαηηζηηθνί πίλαθεο 

ζπρλνηήησλ γηα ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ θαη θάπνηνη πίλαθεο ζπλάθεηαο γηα 

ηελ ζχγθξηζε νξηζκέλσλ δεδνκέλσλ. Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

βγήθαλ κεηά ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο έξεπλαο 

παξνπζηάδνληαη ζηαηηζηηθά δεδνκέλα απφ ηε Eurostat γηα ην επίπεδν εθπαίδεπζεο 

ησλ πνιηηψλ ζε Δπξψπε θαη Διιάδα, αιιά θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ιάβακε απφ 

ηε ζχγθξηζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

1.1. Ηζηοπική αναδπομή ηηρ ηέσνηρ ηηρ γούναρ ζηην πάποδο ηυν σπόνυν 
ζηο Νομό Καζηοπιάρ 
 
 
ηνλ Ννκφ Καζηνξηάο ίζσο ε ζεκαληηθφηεξε πεγή εζφδσλ γηα πνιιά ρξφληα έσο θαη 

ζήκεξα είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κε ηελ παξαγσγή θαη ην εκπφξην 

ελδπκάησλ θαη αμεζνπάξ γνχλαο. Ζ ελαζρφιεζε κε ηε γνχλα είλαη γηα πνιιά ρξφληα απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πεξηνρήο ηεο Καζηνξηάο. Ζ θαηαζθεπή 

ελδπκάησλ γνχλαο είλαη κία παξαδνζηαθή δξαζηεξηφηεηα ησλ θαηνίθσλ θαη ζεσξείηαη πσο 

είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ Ννκνχ γηα πεξηζζφηεξα απφ πεληαθφζηα ρξφληα.  

Ζ ελαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο Καζηνξηάο κε ηελ ηέρλε ηεο γνχλαο πηζαλνινγείηαη 

απφ ηνπο εξεπλεηέο πσο μεθίλεζε ηνλ 15ν κε 16ν αηψλα. Ζ πην πηζαλή εθδνρή γηα ηελ έλαξμε 

απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη πσο Καζηνξηαλνί ηερλίηεο καζήηεπζαλ εθείλε ηελ πεξίνδν 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Οη Καζηνξηαλνί ηερλίηεο γνχλαο θαηαζθεχαδαλ ξνχρα πνιπηειείαο 

επί ηνπξθνθξαηίαο θαη εκπινχηηδαλ ηηο ζηνιέο ησλ αμησκαηηθψλ κε γνχλα.  

Ζ θήκε ησλ Καζηνξηαλψλ ηερληηψλ γνχλαο απμήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

πεξίνδν φπνπ μεθίλεζαλ λα δεκηνπξγνχλ αληηπξνζσπίεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο ζηελ 

Δπξψπε θαη ηε Ρσζία. Ζ νηθνλνκηθή επκάξεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο δηαθξίλεηαη θαη ζηηο 

αξρνληηθέο νηθίεο πνπ είλαη θηηζκέλεο ζηελ παιαηά πφιε ηεο Καζηνξηάο. 

Σνλ 19ν αηψλα πνιινί θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο αζρνιήζεθαλ κε ηνλ θιάδν ηεο 

γνπλνπνηίαο είηε ζε δηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο είηε σο εξγάηεο γνχλαο ζε θάπνηα άιιε 

επηρείξεζε. Ζ κεγάιε άλνδνο ηνπ θιάδνπ πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 κε 

1980 είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ ζεκαληηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή εμέιημε ηεο Καζηνξηάο. 

Έλα βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ πεξηνρή καο ζεσξείηαη πσο ν θιάδνο ηεο γνπλνπνηίαο 

ήηαλ γηα πνιιά ρξφληα ζεκαληηθφο γηα ηελ Διιεληθή νηθνλνκία.  Δίλαη έλαο θιάδνο ζηνλ νπνίν 

παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα κία δηαξθψο κεηνχκελε επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 

θζίλνπζα αληαγσληζηηθφηεηα.  

Πιένλ νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ κείλεη είλαη κηθξνχ κεγέζνπο βηνηερλίεο. Θα 

κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο ή 

επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ιίγνπο εξγαδφκελνπο λα απαζρνινχλ. Παξά ηελ πησηηθή ηάζε φκσο 

ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο αθφκα θαη ζήκεξα είλαη ζεκαληηθφο θιάδνο γηα ηελ νηθνλνκία 

ηεο Διιάδαο. 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ε θζίλνπζα πνξεία ησλ ελδπκάησλ θαη αμεζνπάξ γνχλαο 

νθείιεηαη ζε αξθεηνχο παξάγνληεο. εκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε θζίλνπζα πνξεία 

ζεσξείηαη ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, θαζψο ε γνχλα είλαη πξντφλ αθξηβφ θαη κπνξεί λα 

αληηθαηαζηαζεί απφ αληίζηνηρα πξντφληα κηθξφηεξνπ θφζηνπο. 

εκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ πησηηθή ηάζε πνπ έρνπλ ηα ελδχκαηα γνχλαο θαη ηα 

αμεζνπάξ είλαη ην νηθνινγηθφ θίλεκα ηεο επνρήο αιιά θαη ηα λέα θαηαλαισηηθά πξφηππα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη. Δίλαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κείσζε ηεο δήηεζεο 

πξντφλησλ γνχλαο. Πνιιέο ρψξεο έρνπλ αλαγγείιεη πσο κέζα ζηα επφκελα ρξφληα ζα 



      

9 
 

 

ζηακαηήζνπλ ηελ πψιεζε πξντφλησλ γνχλαο αιιά θαη πνιινί γλσζηνί νίθνη κφδαο 

ζπληάζζνληαη κε ην θίλεκα ηεο επνρήο θαη ζηακαηνχλ ηελ παξαγσγή ξνχρσλ κε γνχλα.  

Παξαηεξείηαη ινηπφλ ε ηάζε εγθαηάιεηςεο ηεο ηέρλεο ηεο γνχλαο απφ πνιινχο 

επηρεηξεκαηίεο αιιά θαη θαηαλαισηέο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε ζπξξίθλσζε ηνπ θιάδνπ 

φζνλ αθνξά ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ην πιήζνο ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη. 

Όζα αλαθέξνληαη παξαπάλσ ήηαλ ην θίλεηξν γηα ηελ εθπφλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

έξεπλαο. θνπφο ήηαλ ε κειέηε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή δσή ησλ θαηνίθσλ 

ηνπ Ννκνχ θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπο. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν θεθάιαην. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ  

 

2.1. Διζαγυγικά ζηοισεία 
 
 
Ο εξεπλεηήο γηα λα ζπγθεληξψζεη θαη λα επεμεξγαζηεί πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ 

πιεζπζκφ κπνξεί είηε λα αζρνιεζεί κε νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη είηε λα 

αζρνιεζεί κε έλα δείγκα απηνχ ηνπ πιεζπζκνχ.  

ηελ πξψηε πεξίπησζε ζπλήζσο επηιέγεηαη ε απφθηεζε πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ 

εξεπλεηή κε ζπλέληεπμε. Ο ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο φκσο ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη 

δχζθνινο θαη απαηηεί αξθεηφ ρξφλν, θαζψο ν πιεζπζκφο ζε κηα έξεπλα ζπλήζσο είλαη 

κεγάινο.  

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη ν δεχηεξνο ηξφπνο γηα ιφγνπο ρξφλνπ, 

νηθνλνκίαο ή θαη έιιεηςεο θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. Ο εξεπλεηήο επηιέγεη έλα 

ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ, ην νπνίν θαιείηαη δείγκα θαη απφ απηφ ζπγθεληξψλεη ηα ζηνηρεία πνπ 

επηζπκεί. Ζ ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ γίλεηαη είηε κε ζπλέληεπμε είηε κε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίσλ. Ζ δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο θαιείηαη ν εξεπλεηήο λα επηιέμεη ην 

θαηάιιειν δείγκα νλνκάδεηαη δεηγκαηνιεςία. Γηα λα είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο φζν 

ην δπλαηφλ πην αμηφπηζηα ην δείγκα πνπ επηιέγεηαη πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ 

πιεζπζκνχ.  

Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα κειεηεζεί ε ζρέζε πνπ έρεη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο 

κε ηελ εξγαζία πνπ αθνινπζνχλ νη θάηνηθνη ηνπ Ννκνχ Καζηνξηάο. Ζ έξεπλα πνπ δηεμήρζε 

ήηαλ δεηγκαηνιεπηηθή. Πάξζεθε έλα δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ θαηνίθσλ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ 

αιιά θαη ησλ ρσξηψλ ηνπ Ννκνχ Καζηνξηάο θαη φισλ ησλ ειηθηψλ.  

Ζ δεηγκαηνιεςία πνπ επηιέρζεθε ήηαλ ηπραία δεηγκαηνιεςία θαηά ζπζηάδεο. Ζ 

έλλνηα ηνπ ηπραίνπ αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηιέρζεθε ην δείγκα. Κάζε άηνκν πνπ 

αλήθε ζηνλ πιεζπζκφ είρε ηηο ίδηεο πηζαλφηεηεο λα επηιεγεί κε νπνηνδήπνηε άιιν άηνκν ηνπ 

πιεζπζκνχ. 

Ζ δεηγκαηνιεςία θαηά ζπζηάδεο είλαη ε δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ην 

δείγκα κπνξεί λα νκαδνπνηεζεί θαηά ζπζηάδεο (νκάδεο). ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ν 

πιεζπζκφο ηνπ Ννκνχ ρσξίζηεθε ζε πέληε ρσξνηαμηθέο πεξηνρέο θαη επηιέρζεθε έλα δείγκα 

απφ απηέο ηηο πεξηνρέο ζχκθσλα κε ηνλ πιεζπζκφ πνπ έρνπλ.  

 

2.2. Ο ζηόσορ ηηρ έπεςναρ 
 
 
ηελ πξαγκαηνπνίεζε κίαο έξεπλαο ην πξσηαξρηθφ θαη ζεκαληηθφηεξν ζηάδην είλαη ν 

εξεπλεηήο λα ζέζεη ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο επηζπκεί λα δηεμάγεη ηελ έξεπλα. Μέζα 

απφ απηφ ην ζηάδην ζα ζέζεη ηνπο ζηφρνπο γηα ηνπο νπνίνπο επηδηψθεη λα εθπνλήζεη ηελ 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα κπνξέζεη λα ζέζεη ηα εξσηήκαηα ηνπ, κε 

εξσηήζεηο θιεηζηνχ ή αλνηρηνχ ηχπνπ, κε ηξφπν ψζηε λα  δηαηππψζεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ.  
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ηελ παξνχζα έξεπλα ν ζθνπφο ήηαλ λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ζηελ εξγαζηαθή δσή ησλ θαηνίθσλ ηνπ Ννκνχ Καζηνξηάο. Ζ αλάγθε 

απηήο ηεο έξεπλαο πξνήιζε απφ ην γεγνλφο πσο επηθξαηεί ε εληχπσζε φηη είλαη αξθεηνί 

εθείλνη πνπ παιηφηεξα εγθαηέιεηπαλ ην ζρνιείν πξφσξα ή δελ ελδηαθέξνληαλ λα 

ζπνπδάζνπλ γηα λα αζρνιεζνχλ κε ηε γνχλα. 

 

2.3. Ζ μεθοδολογία πος σπηζιμοποιήθηκε για ηη διεξαγυγή ηηρ έπεςναρ 
 
 
Αθνινπζήζεθαλ ηξία ζηάδηα κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο. Σν πξψην ζηάδην 

ήηαλ ε επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. Σν δεχηεξν ζηάδην ήηαλ ε ζπγθέληξσζε 

ησλ δεδνκέλσλ θαη ηειεπηαίν ζηάδην ε επεμεξγαζία ηνπο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πξψην ζηάδην ε επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα 

έγηλε κε δεηγκαηνιεςία θαηά ζπζηάδεο. Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα ν 

πιεζπζκφο ηνπ Ννκνχ ρσξίζηεθε ζε πέληε ρσξνηαμηθέο πεξηνρέο θαη επηιέρζεθε έλα δείγκα 

απφ απηέο ηηο πεξηνρέο ζχκθσλα κε ηνλ πιεζπζκφ πνπ έρνπλ.  

Οη δχν πξψηεο επηινγέο πνπ δφζεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ηα δχν αζηηθά 

θέληξα ηεο πεξηνρήο, ε πφιε ηεο Καζηνξηάο θαη ην Άξγνο Οξεζηηθφ. Οη επφκελεο ηξεηο νκάδεο 

πνπ δφζεθαλ σο επηινγή ήηαλ ρσξηζκέλεο κε ηξφπν ψζηε λα πεξηέρνπλ ηα ρσξηά ηνπ θάζε 

Γήκνπ μερσξηζηά (ρσξηφ ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο, ρσξηφ ηνπ Γήκνπ Οξεζηίδνο, ρσξηφ ηνπ 

Γήκνπ Νεζηνξίνπ).  

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν ηνπ 2020. εκεηψλεηαη πσο, απφ 

φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Ννκνχ πάξζεθε δείγκα 320 αηφκσλ ειηθίαο απφ 20 κέρξη 67 

ρξφλσλ. εκαληηθφ ζηνηρείν ήηαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο λα είλαη 

άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο, θαζψο ζε κεγάιεο ειηθίεο παξαηεξείηαη πην έληνλα ε εγθαηάιεηςε 

ηεο εθπαίδεπζεο πξφσξα. 

ην δεχηεξν ζηάδην, ηα δεδνκέλα ζπγθεληξψζεθαλ κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ 

(βι. Παξάξηεκα). ηα εξσηεκαηνιφγηα ππήξραλ εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ θαη δεηήζεθε απφ 

ηνπο εξσηψκελνπο λα απαληήζνπλ κφλν ζε εθείλεο ηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπο αθνξνχζαλ. ηελ 

εξγαζία παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ ζε πίλαθεο ζπρλνηήησλ θαη ζε 

γξαθήκαηα αιιά θαη πίλαθεο πνπ ζπλδπάδνπλ ζηνηρεία κεηαμχ ηνπο. 

Σέινο, ηα δεδνκέλα ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ ζηελ έξεπλα επεμεξγάζηεθαλ κε ηε ρξήζε 

ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS (έθδνζε IBM SPSS Statistics 22).  Δπίζεο, νη πίλαθεο 

θαη ηα γξαθήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ηνπ SPSS.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ  

 

3.1. Βαζικά σαπακηηπιζηικά ηος δείγμαηορ 
 
 
Αξρηθά, απφ φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο Καζηνξηάο πάξζεθε δείγκα 320 αηφκσλ. ηελ 

έξεπλα ινηπφλ, ζπκκεηείραλ 320 άηνκα, απφ ηα νπνία ηα 154 ήηαλ γπλαίθεο θαη ηα 166 

άληξεο. Σα πνζνζηά ησλ αληξψλ θαη γπλαηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ήηαλ 51,9% θαη 

48,1% αληίζηνηρα. Σα ζηνηρεία απηά αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ δίλεηαη ζηε ζπλέρεηα 

(Πίλαθαο 1).  

ε απηφ ην ζεκείν λα αλαθέξνπκε πσο ε δνκή ησλ πηλάθσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε 

ζπλέρεηα ζα είλαη ε εμήο: ηνλ πξψην πίλαθα γηα θάζε εξψηεζε ζεκεηψλνληαη ζηελ πξψηε 

γξακκή ηνπ πίλαθα πφζα άηνκα απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε (Valid) απηή θαη ζηε δεχηεξε 

γξακκή ηνπ πίλαθα πφζεο ρακέλεο απαληήζεηο ππήξραλ (Missing). Δλψ, ν δεχηεξνο πίλαθαο 

ν νπνίνο παξαηίζεηαη είλαη ν πίλαθαο ζπρλνηήησλ θαη ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ. ηελ πξψηε 

ζηήιε ηνπ πίλαθα αλαθέξνληαη νη θαηεγνξίεο πνπ έρνπκε ρσξίζεη (γηα ηνλ πίλαθα 1 άληξεο θαη 

γπλαίθεο) θαζψο θαη ην ζχλνιν.  

Σα ζηαηηζηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο επφκελεο ζηήιεο είλαη ε ζπρλφηεηα ηεο θάζε 

απάληεζεο, δειαδή πφζα άηνκα έδσζαλ ηελ ζπγθεθξηκέλε απάληεζε θαζψο θαη ε ζρεηηθή 

ζπρλφηεηα επί ηνηο εθαηφ. Ζ ζρεηηθή ζπρλφηεηα επί ηνηο εθαηφ δειψλεη πνην πνζνζηφ ησλ 

εξσηεζέλησλ έδσζαλ κηα ζπγθεθξηκέλε απάληεζε. ηε ζηήιε Percent ηνπ πίλαθα 

αλαγξάθεηαη ε ζρεηηθή ζπρλφηεηα επί ηνηο εθαηφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ απαληήζεσλ θαη ζηε 

ζηήιε Valid Percent αλαγξάθεηαη ε ζρεηηθή ζπρλφηεηα επί ηνηο εθαηφ επί ηνπ ζπλφινπ φζσλ 

έδσζαλ έγθπξε απάληεζε. Σέινο, ζηελ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ πίλαθα θαηαγξάθεηαη ε 

αζξνηζηηθή ζπρλφηεηα. 

 

 
Πίνακαρ 1 
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ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ην θπθιηθφ δηάγξακκα ηεο Δηθφλαο 1, ζην νπνίν 

αλαγξάθνληαη ηα πνζνζηά αληξψλ θαη γπλαηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. 

 

 

Δικόνα 1 

 

Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο έξεπλαο ήηαλ λα θαηαγξαθεί ε ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζε απηή. Γηα απηφ ην ιφγν νη ειηθίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ρσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξηο ειηθηαθέο 

νκάδεο φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2.  

Πην αλαιπηηθά, ε πξψηε ειηθηαθή νκάδα πεξηείρε άηνκα ειηθίαο απφ 20 έσο 29 

ρξφλσλ. Ζ δεχηεξε ειηθηαθή νκάδα ήηαλ απφ 30 κέρξη 39 ρξφλσλ. Ζ ηξίηε ειηθηαθή νκάδα 

πεξηείρε άηνκα ειηθίαο 40 κε 49 ρξφλσλ θαη ηέινο, ε ηέηαξηε ειηθηαθή νκάδα απφ 50 ρξνλψλ 

θαη πάλσ.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 20 κε 29 δελ κπνξνχζαλ λα βγνπλ 

αζθαιή ζπκπεξάζκαηα θαζψο ήηαλ ιίγα ηα άηνκα απηψλ ησλ ειηθηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα αιιά θαη επεηδή νξηαθά έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπο. Όκσο, απφ ηελ 

θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζε απηή ηελ ειηθηαθή νκάδα παξαηεξνχκε κία 

απμεκέλε δπλακηθή ζηα άηνκα πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ζπνπδέο ζην Παλεπηζηήκην. Δίλαη κία 

ειηθηαθή νκάδα πνπ έρεη δψζεη έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε ηεο. 

ηνλ πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη είλαη πσο 

ε πξψηε ειηθηαθή νκάδα πεξηείρε 18 άηνκα κε πνζνζηφ 5,6%, γηα ηε δεχηεξε ειηθηαθή νκάδα 

ζπκκεηείραλ 96 άηνκα κε πνζνζηφ 30%. Ζ ηξίηε ειηθηαθή νκάδα είρε πνζνζηφ 35% θαη 

ζπκκεηείραλ 112 άηνκα. Σέινο, ε ηέηαξηε ειηθηαθή νκάδα πεξηείρε 94 άηνκα κε πνζνζηφ 

29,4%. Σν εχξνο ησλ ειηθηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ήηαλ απφ 26 κέρξη 65 εηψλ. 
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Πίνακαρ 2 

 

ην παξαθάησ θπθιηθφ δηάγξακκα ηεο Δηθφλαο 2 δίλνληαη ηα πνζνζηά γηα θάζε κία 

απφ ηηο ειηθηαθέο νκάδεο. 

 

 

Δικόνα 2 

 

ηε ζπλέρεηα κειεηήζεθε ε πεξηνρή ζηελ νπνία κεγάισζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ηεο 

έξεπλαο, ζχκθσλα κε ηηο νκάδεο πνπ νξίζακε ζηελ αξρή ηεο έξεπλαο.  
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Απφ ηα απνηειέζκαηα φπσο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ δίλεηαη παξαθάησ πξνθχπηεη 

πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ αλέξρεηαη ζε 60,6% κεγάισζε ζηα δχν 

αζηηθά θέληξα ηεο πεξηνρήο. Αλαιπηηθφηεξα, ην 33,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ κεγάισζε ζηελ 

πφιε ηεο Καζηνξηάο, ελψ ην 27,5% κεγάισζε ζην Άξγνο Οξεζηηθφ.  

Μηθξφηεξα είλαη ηα πνζνζηά φζσλ αλέθεξαλ πσο κεγάισζαλ ζε θάπνην ρσξηφ ηεο 

πεξηνρήο. Σν 15,6% ησλ ζπκκεηερφλησλ κεγάισζε ζε έλα απφ ηα ρσξηά ηνπ Γήκνπ 

Καζηνξηάο, ην 16,9% κεγάισζε ζε ρσξηφ ηνπ Γήκνπ Οξεζηίδνο θαη ηέινο ην 6,9% κεγάισζε 

ζε ρσξηφ ηνπ Γήκνπ Νεζηνξίνπ.  

Όζα αλαθέξνληαη παξαπάλσ καδί κε ηε ζπρλφηεηα ηεο θάζε απάληεζεο θαη ηελ 

αζξνηζηηθή ζπρλφηεηα γηα ηελ θάζε απάληεζε αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα ζπρλνηήησλ πνπ 

δίλεηαη ζηε ζπλέρεηα (Πίλαθαο 3).  

Δπηπιένλ, γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ πνζνζηψλ ηεο θάζε επηινγήο επηιέρζεθε λα 

παξνπζηαζηεί έλα θπθιηθφ δηάγξακκα ην νπνίν παξαζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα (Δηθφλα 3).  

 

 

Πίνακαρ 3 
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  Δικόνα 3 

 

 

3.2. Ανάλςζη ζηαηιζηικών δεδομένυν πος πποέκςταν από ηην έπεςνα 
 
 
ε απηφ ην θνκκάηη ηεο έξεπλαο ζα αλαιπζνχλ ηα ππφινηπα ζηνηρεία πνπ ζπιιέμακε 

απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα. Θα βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ηα πνζνζηά ησλ επαγγεικάησλ 

πνπ αθνινπζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο θαη θαηά πφζν είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο. 

Θα βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ βαζκίδα εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη θαη θαηά 

πφζν απηφ ηνπο βνήζεζε ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δσή. 

Πην αλαιπηηθά, ζηελ εξψηεζε «Πνηα βαζκίδα εθπαίδεπζεο έρεηε νινθιεξψζεη;» νη 

απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ νη εμήο:  

Σν 10% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε πσο ε βαζκίδα εθπαίδεπζεο πνπ έρεη 

νινθιεξψζεη είλαη ην δεκνηηθφ, ην 18,1% έρεη νινθιεξψζεη ην γπκλάζην. Σν κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ κε 53,8% έρεη νινθιεξψζεη ην ιχθεην.  

Δλψ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ έρεη ζπλερίζεη ζε κεηαδεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ην 18,2%. Πην αλαιπηηθά, απφ απηφ ην πνζνζηφ ην 6,3% έρεη νινθιεξψζεη ΗΔΚ 

θαη ην 11,9% έρεη νινθιεξψζεη ΣΔΗ ή Παλεπηζηήκην.  

πγθεληξσηηθά ηα ζηνηρεία αλαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 4, ελψ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

απηά θαίλνληαη θαη ζην γξάθεκα πνπ δίλεηαη παξαθάησ (Δηθφλα 4).  
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Πίνακαρ 4 

 

 

 

 

Δικόνα 4 
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ηνλ πίλαθα πνπ παξαζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα (Πίλαθαο 5) έρνπκε θάλεη κηα ζπζρέηηζε 

ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηελ βαζκίδα εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ 

νινθιεξψζεη.  

Αλαιπηηθφηεξα, παξαηεξνχκε φηη ζηελ πξψηε ειηθηαθή νκάδα πνπ αθνξά άηνκα 20-

29 εηψλ πσο φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζπλέρηζαλ ζε ηνπιάρηζηνλ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απηψλ δειαδή ην 44,4% έρεη νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζε 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

ηελ ειηθηαθή νκάδα πνπ πεξηέρνληαη άηνκα ειηθίαο 30-39 εηψλ νη πεξηζζφηεξνη 

εξσηεζέληεο απάληεζαλ πσο ηειείσζαλ ην ιχθεην ζε πνζνζηφ 56,3%. Δλψ, έλα κηθξφ 

πνζνζηφ άθεζε ην ζρνιείν κφιηο ηειείσζε ην δεκνηηθφ, ζπγθεθξηκέλα ην 2,1%.  

ηελ ειηθηαθή νκάδα πνπ πεξηέρνληαη άηνκα 40-49 εηψλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

εξσηεζέλησλ κε πνζνζηφ 75% απάληεζε πσο ηειείσζε ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε φκσο 

δελ πξνρψξεζε ηηο ζπνπδέο ζε κεηαδεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

Δλψ, ζηελ ηειεπηαία ειηθηαθή νκάδα πνπ αθνξά άηνκα κεγαιχηεξα ησλ 50 εηψλ ην 

40,4% ηειείσζε ην γπκλάζην, ην 31,9% ηειείσζε ην ιχθεην θαη ην 27,7% ηειείσζε ην δεκνηηθφ. 

ε απηή ηελ ειηθηαθή νκάδα θαλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ ζπλέρηζε ζε 

κεηαδεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 

 

Πίνακαρ 5 

 

Παξαηεξείηαη πσο κεηά ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ ζε ζρέζε κε ηε 

βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζε αξθεηέο ππνθαηεγνξίεο νη απαληήζεηο πνπ ιάβακε ήηαλ ιίγεο. Γη’ 

απηφ ην ιφγν δελ κπνξνχζαλ λα παξζνχλ ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ζεσξεζνχλ νξζά.  ε θάζε ππνθαηεγνξία ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ πάλσ απφ 5 απαληήζεηο 

ψζηε λα βγνπλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. 

Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ζπγρσλεχζακε ηηο ειηθηαθέο νκάδεο ησλ 20-29 κε 30-39 

ρξφλσλ. Μεηά ηελ νκαδνπνίεζε απηή πξνέθπςαλ ηξεηο ειηθηαθέο νκάδεο φπσο θαίλνληαη 

ζηνλ πίλαθα ζπρλνηήησλ πνπ δίλεηαη ζηε ζπλέρεηα. 
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Πίνακαρ 6 

 

ηε ζπλέρεηα έγηλε ζπζρέηηζε ηεο βαζκίδαο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη νη 

ζπκκεηέρνληεο κε ηηο ειηθηαθέο νκάδεο κεηά ηε ζπγρψλεπζε ησλ δχν θαηεγνξηψλ (Πίλαθαο 7). 

Παξαηεξνχκε πσο ζηηο ειηθίεο απφ 20 έσο 39 ρξφλσλ νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ 

νινθιεξψζεη ην ιχθεην. εκαληηθφο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ έρεη ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ 

ζε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

ηελ ειηθία ησλ 40 κε 49 εηψλ νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πσο 

νινθιήξσζαλ ην ιχθεην αιιά έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ έρεη αθήζεη ηηο 

ζπνπδέο ηνπ ηειεηψλνληαο ην γπκλάζην. ηελ ειηθηαθή νκάδα απηή θαζψο θαη ζηηο 

κεγαιχηεξεο ειηθίεο παξαηεξείηαη έλα κεησκέλν ελδηαθέξνλ ησλ ζπκκεηερφλησλ λα 

ζπλερίζνπλ ζε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. ε αληίζεζε κε άηνκα θάησ ησλ 40 εηψλ πνπ έδσζαλ 

κεγάιε βαξχηεηα ζηηο ζπνπδέο ηνπο θαη ζε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο φζνη ήηαλ πάλσ απφ 50 εηψλ ηελ πεξίνδν 

πνπ δηελεξγήζεθε ε έξεπλα ηειείσζαλ ην ζρνιείν κέρξη θαη ην 1987. Όζνη ήηαλ ειηθίαο απφ 

40 κέρξη 49 εηψλ ηειείσζαλ ην ιχθεην ηελ πεξίνδν 1987 κε 1997. Οη λεφηεξνη ηειείσζαλ ην 

ιχθεην κεηά ην 1997. 

Σν 1997 είλαη κία ρξνλνινγία νξφζεκν γηα ηνλ Ννκφ ηεο Καζηνξηάο θαζψο ήηαλ ε 

ρξνληά πνπ ηδξχζεθε ζρνιή ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ πφιε. Οπφηε απφ ην 1997 θαη 

κεηά ππήξμε γλσξηκία κε ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα φινπο. Τπήξρε ε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη γηα ηνπο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνπο αιιά θαη 

γηα εθείλνπο πνπ ήζειαλ λα ζπνπδάζνπλ φκσο γηα άιινπο ιφγνπο δελ ήζειαλ λα θχγνπλ απφ 

ην Ννκφ. 

ηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο ην κεησκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ίζσο νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο παιηφηεξα δελ ππήξραλ ζρνιέο ζηελ Καζηνξηά θαη δελ 

ππήξρε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ή ζε άιιε κνξθή ελεκέξσζεο ψζηε λα κπνξεί λα 

ελεκεξσζεί ν ελδηαθεξφκελνο γηα ηα νθέιε ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

Άιινο έλαο ιφγνο πνπ ζπλεηέιεζε ζην λα κελ αθνινπζνχλ ηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ήηαλ ε θαθή ζπγθνηλσλία πνπ είρε ν Ννκφο κε ηελ ππφινηπε Διιάδα. Γηα λα 

θηάζεη έλαο ζπνπδαζηήο ζηνλ ηφπν ζπνπδψλ ηνπ ζα έπξεπε λα ηαμηδεχεη αξθεηέο ψξεο, γηα 

απηφ θαη νη πεξηζζφηεξνη δελ έπαηξλαλ ηελ απφθαζε λα θχγνπλ απφ ην Ννκφ. 
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Πίνακαρ 7 

 

Έγηλε έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο γηα ηηο ειηθηαθέο νκάδεο ζε ζρέζε κε ηελ 

βαζκίδα εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη νη ζπκκεηέρνληεο. Ζ ζπζρέηηζε X
2 

βξέζεθε 0 

κε ειάρηζηα θειηά λα έρνπλ θάησ απφ 5 παξαηεξήζεηο. πλεπψο, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

95% δερφκαζηε ηελ ππφζεζε πσο ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ειηθία θαη 

εθπαίδεπζε. 

 

Πίνακαρ 8 

 

 ην επφκελν γξάθεκα παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 7, παξαηεξνχκε πσο 

νη ζπκκεηέρνληεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ έρνπλ δειψζεη πσο 

ζηακάηεζαλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

ηηο ειηθίεο 40-49 εηψλ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία αλαθέξεη πσο νινθιήξσζε ην 

ιχθεην θαη ζηακάηεζε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ. Δλψ, ζηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο παξαηεξείηαη κία 

ζεκαληηθή αχμεζε ζε φζνπο ζπλερίδνπλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 
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Δικόνα 5 

 

ηε ζπλέρεηα, θάλακε κία ζπζρέηηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο πνπ έρνπλ 

νινθιεξψζεη νη ζπκκεηέρνληεο ζχκθσλα κε ην θχιν ηνπο. Σα απνηειέζκαηα αλαγξάθνληαη 

ζηνπο πίλαθεο πνπ δίλνληαη παξαθάησ (Πίλαθαο 9).  

Αλαιπηηθφηεξα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 9 απφ φζνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα 

απάληεζαλ πσο ε βαζκίδα εθπαίδεπζεο πνπ νινθιήξσζαλ ήηαλ ην δεκνηηθφ ην 75% ήηαλ 

άληξεο θαη ην 25% γπλαίθεο.  

ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ απάληεζαλ πσο νινθιήξσζαλ ην γπκλάζην ηα πνζνζηά 

ήηαλ 65,5% ησλ αληξψλ θαη 34,5% ησλ γπλαηθψλ. Σα πνζνζηά ζε φζνπο απάληεζαλ πσο 

νινθιήξσζαλ ην ιχθεην θπκαίλνληαη ζην 48,8% γηα ηνπο άληξεο θαη 51,2% γηα ηηο γπλαίθεο. 

Παξαηεξνχκε πσο νη γπλαίθεο νινθιήξσζαλ θάπνηα ζρνιή ΗΔΚ ή Παλεπηζηεκίνπ ζε 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ φηη νη άληξεο. πγθεθξηκέλα, απφ φζνπο νινθιήξσζαλ ζρνιέο ΗΔΚ 

ην 30% ήηαλ άληξεο θαη ην 70% γπλαίθεο.  

Σα πνζνζηά γηα φζνπο έρνπλ νινθιεξψζεη ζρνιή Παλεπηζηεκίνπ αλέξρνληαη ζην 

36,8% γηα ηνπο άληξεο θαη 63,2% γηα ηηο γπλαίθεο. πγθεληξσηηθά ηα ζηνηρεία πνπ 

αλαθέξνληαη δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Απφ ηα ζηνηρεία πνπ ιάβακε ζηνλ Πίλαθα 9 θαη απφ ηηο αλακελφκελεο ηηκέο 

παξαηεξνχκε πσο νη άληξεο εγθαηέιεηπαλ ζπρλφηεξα ην ζρνιείν πξηλ ην νινθιεξψζνπλ απφ 

ην αλακελφκελν. Οη άληξεο πνπ ζπλέρηδαλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ήηαλ ιηγφηεξνη απφ 

ην αλακελφκελν. 
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Αληίζηνηρα, ηα ζηνηρεία γηα ηηο γπλαίθεο δείρλνπλ πσο ήηαλ ιηγφηεξεο εθείλεο πνπ 

εγθαηέιεηςαλ ην ζρνιείν απφ ην αλακελφκελν. Δλψ, νη γπλαίθεο πνπ ζπλέρηζαλ ζε 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ήηαλ πεξηζζφηεξεο απφ φζεο αλακελφηαλ. 

Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα εμαρζεί απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα είλαη πσο 

νη γπλαίθεο ζπνπδάδνπλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηνπο άληξεο ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. 

 

 

Πίνακαρ 9 

 

Έγηλε έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο γηα ην θχιν ζε ζρέζε κε ηελ βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη νη ζπκκεηέρνληεο. Ζ ζπζρέηηζε X
2 

βξέζεθε 0,001 < 

0,005 θαη θαλέλα θειί δελ είρε θάησ απφ 5 παξαηεξήζεηο. πλεπψο, ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 95% δερφκαζηε ηελ ππφζεζε πσο ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ θχινπ θαη 

ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

Πίνακαρ 10 
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 ην γξάθεκα πνπ δίλεηαη ζηε ζπλέρεηα αλαθέξεηαη ε βαζκίδα εθπαίδεπζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ αλάινγα κε ην θχιν ηνπο. Σφζν ζηνπο άληξεο φζν θαη ζηηο γπλαίθεο νη 

πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ απαληήζεη πσο νινθιήξσζαλ ην ιχθεην. 

 

 

Δικόνα 6 

 

Οη δχν επφκελεο εξσηήζεηο πνπ θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ νη εξσηψκελνη ήηαλ γηα ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ ηνπο. Παξαθάησ δίλνληαη δχν πίλαθεο πνπ δείρλνπλ ηε 

ζπρλφηεηα θαη ην πνζνζηφ γηα θάζε βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη ηα ζρεηηθά ξαβδνγξάκκαηα. 

Οη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ πσο ε βαζκίδα εθπαίδεπζεο 

πνπ νινθιήξσζε ν παηέξαο ηνπο ήηαλ ην γπκλάζην κε 39,4% θαη ην δεκνηηθφ κε 37,5%. Ζ 

ηξίηε επηινγή ήηαλ πσο ν παηέξαο ηνπο νινθιήξσζε θαη ην ιχθεην κε πνζνζηφ 16,3%.  

Δλψ, γηα ηελ βαζκίδα εθπαίδεπζεο πνπ έρεη νινθιεξψζεη ε κεηέξα ηνπο ηα πνζνζηά 

δηαθνξνπνηνχληαη. Ζ πην ζπρλή απάληεζε είλαη ην δεκνηηθφ κε πνζνζηφ 40% θαη ζηε 

ζπλέρεηα ην γπκλάζην κε 35%. Ζ ηξίηε επηινγή κε 16% ήηαλ πσο ε κεηέξα ηνπο έρεη 

νινθιεξψζεη θαη ην ιχθεην. ε κηθξφηεξν πνζνζηφ απάληεζαλ πσο νη γνλείο έρνπλ 

νινθιεξψζεη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 
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Πίνακαρ 11 

 

 

Πίνακαρ 12 

 

Απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζηνπο δχν πίλαθεο πξνθχπηεη φηη νη πεξηζζφηεξνη 

ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ πσο νη γνλείο ηνπο έρνπλ ηειεηψζεη είηε ην δεκνηηθφ είηε ην 

γπκλάζην. Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ αλέθεξε πσο νη γνλείο ηνπο νινθιήξσζαλ ην ιχθεην, ελψ 

ιηγφηεξνη ήηαλ φζνη απάληεζαλ φηη νη γνλείο ηνπο είλαη ηειεηφθνηηνη ΗΔΚ, ΣΔΗ ή Παλεπηζηεκίνπ. 
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Δικόνα 7 

 

 

 

 

Δικόνα 8 
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Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξαηίζεληαη ζηνπο πίλαθεο γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή βαζκίδα πνπ νινθιήξσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ 

πνπ δίλνληαη παξαπάλσ πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

ηε ζεκεξηλή απνηχπσζε ησλ δεδνκέλσλ ην 15% ησλ αληξψλ έρνπλ νινθιεξψζεη 

κφλν ην δεκνηηθφ. Δλψ ζηε γεληά ησλ γνλέσλ ηνπο ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ αληξψλ ήηαλ 

37%. Αληίζηνηρα, γηα φζνπο έρνπλ νινθιεξψζεη παλεπηζηήκην ζηε ζεκεξηλή απνηχπσζε ην 

πνζνζηφ αλέξρεηαη ζην 12%. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηνπο άληξεο ηεο πξνεγνχκελεο 

γεληάο ήηαλ 7%. Απφ ηα δεδνκέλα απηά πξνθχπηεη κία απμεηηθή ηάζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ λεφηεξσλ αληξψλ ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο γεληέο. 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηηο γπλαίθεο ζηε ζεκεξηλή απνηχπσζε κφιηο ην 

5% ησλ γπλαηθψλ έρνπλ νινθιεξψζεη κφλν ην δεκνηηθφ. Δλψ απνθνίηεζαλ απφ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ην 25% ησλ γπλαηθψλ. ηε γεληά ησλ γνλέσλ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ 

γπλαηθψλ πνπ ηειείσζαλ κφλν ην δεκνηηθφ ήηαλ 40% θαη ην πνζνζηφ γπλαηθψλ πνπ 

νινθιήξσζαλ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ήηαλ 9%.  

Πξνθχπηεη ινηπφλ κία απμεηηθή ηάζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

λεφηεξσλ γπλαηθψλ ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο γεληέο. Απηφ νθείιεηαη θαη ζην γεγνλφο πσο 

παιηφηεξα ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ήηαλ δηαθνξεηηθή ζε πξνεγνχκελεο γεληέο απφ φηη είλαη 

ζήκεξα. Τπήξρε ε ηάζε λα εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν θαη λα παληξεχνληαη ζε κηθξή ειηθία γη’  

απηφ ην ιφγν βιέπνπκε πνιιέο γπλαίθεο λα επηιέγνπλ ζε κεγαιχηεξε ειηθία λα ζπλερίδνπλ 

ηελ εθπαίδεπζε ηνπο ζε ζρνιεία δεχηεξεο επθαηξίαο.  

Ζ επφκελε ζπζρέηηζε είρε ζθνπφ λα αλαθαιχςεη αλ ππήξρε θάπνηα ζρέζε αλάκεζα 

ζηελ εθπαηδεπηηθή βαζκίδα πνπ νινθιήξσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

βαζκίδα πνπ νινθιήξσζαλ νη γνλείο ηνπο. 

Όηαλ θάλακε ηε ζπζρέηηζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ παηέξα θαη πινπνηήζεθε ην Chi – Square Test (Έιεγρνο Υ
2
) ππήξραλ 

ηέζζεξα θειηά κε αλακελφκελε ζπρλφηεηα κηθξφηεξε ηνπ πέληε θαη ν έιεγρνο δελ κπνξνχζε 

λα δψζεη νξζά απνηειέζκαηα.  

Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί είλαη κφλν 22 ζπκκεηέρνληεο απφ ηνπο 320 εθείλνη πνπ νη γνλείο 

έρνπλ ηειεηψζεη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Γη’ απηφ ην ιφγν γηα λα εμάγνπκε θάπνην 

ζπκπέξαζκα ζα ελψζνπκε ηελ θαηεγνξία γπκλάζην θαη ιχθεην κε ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ζηνλ πίλαθα γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ  παηέξα.  

ηνλ πίλαθα 13 ζπγθξίλακε ηελ εθπαηδεπηηθή βαζκίδα ηνπ παηέξα κε απηή πνπ 

νινθιήξσζε ν ζπκκεηέρνληαο. Απφ ηα ζηνηρεία πνπ καο δφζεθαλ παξαηεξείηαη ε ηάζε λα 

εγθαηαιείπνπλ ζπρλφηεξα ην ζρνιείν απφ ην αλακελφκελν εθείλνη πνπ δήισζαλ πσο θαη ν 

παηέξαο ηνπο εγθαηέιεηςε ην ζρνιείν πξηλ νινθιεξψζεη ην ιχθεην.  

Δλψ, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα 13, ιηγφηεξνη απφ ην αλακελφκελν είλαη 

εθείλνη πνπ εγθαηέιεηςαλ ην ζρνιείν πξηλ νινθιεξψζνπλ ην ιχθεην απφ φζνπο δήισζαλ φηη ν 

παηέξαο ηνπο είρε νινθιεξψζεη ην ιχθεην ή θαη θάπνηα ζρνιή.  
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Πίνακαρ 13 

 

Έγηλε έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο γηα ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο πνπ 

νινθιήξσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζε ζρέζε κε ηελ βαζκίδα εθπαίδεπζεο πνπ νινθιήξσζε ν 

παηέξαο ηνπο.  

Ζ ζπζρέηηζε X
2 

βξέζεθε 0 < 0,005 θαη θαλέλα θειί δελ είρε θάησ απφ 5 

παξαηεξήζεηο. πλεπψο, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 95% δερφκαζηε ηελ ππφζεζε πσο 

ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ ζπκκεηέρνληα κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

παηέξα. 

 

 

Πίνακαρ 14 

 

ην γξάθεκα πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη θαηεγνξηνπνίεζε ηεο βαζκίδαο 

εθπαίδεπζεο ηνπ ζπκκεηέρνληα αλάινγα κε ηελ βαζκίδα εθπαίδεπζεο ηνπ παηέξα. ην 

γξάθεκα παξαηεξείηαη ε ηάζε λα εγθαηαιείπνπλ ζπρλφηεξα ην ζρνιείν άηνκα πνπ θαη ν 

γνλέαο ηνπο ζηακάηεζε ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δλψ, νινθιεξψλνπλ θαη ην ιχθεην ή 
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ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε άηνκα πνπ θαη ν γνλέαο ζπλέρηζε ζε δεπηεξνβάζκηα ή ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ πσο ππάξρεη κεγάιε ζπζρέηηζε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ παηέξα 

κε ηελ εθπαίδεπζε πνπ αθνινχζεζε κεηέπεηηα ν ζπκκεηέρνληαο. 

 

 

Δικόνα 9 

 

Αλάινγα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε θαη γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

βαζκίδα πνπ νινθιήξσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζε ζχγθξηζε κε εθείλε πνπ νινθιήξσζε ε 

κεηέξα ηνπο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 15.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθε ε ηάζε λα εγθαηαιείπνπλ ζπρλφηεξα ην ζρνιείν 

απφ ην αλακελφκελν εθείλνη πνπ δήισζαλ πσο θαη ε κεηέξα ηνπο εγθαηέιεηςε ην ζρνιείν 

πξηλ νινθιεξψζεη ην ιχθεην.  

Διάρηζηνη είλαη εθείλνη πνπ εγθαηέιεηςαλ ην ζρνιείν ελψ ε κεηέξα ηνπο είρε 

νινθιεξψζεη ην ιχθεην ή είρε νινθιεξψζεη θαη θάπνηα ζρνιή ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 

είλαη ιηγφηεξνη απφ φηη αλακελφηαλ. 
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Πίνακαρ 15 

 

Έγηλε έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο γηα ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο πνπ 

νινθιήξσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζε ζρέζε κε ηελ βαζκίδα εθπαίδεπζεο πνπ νινθιήξσζε ε 

κεηέξα ηνπο.  

Ζ ζπζρέηηζε X
2 

βξέζεθε 0 < 0,005 θαη θαλέλα θειί δελ είρε θάησ απφ 5 

παξαηεξήζεηο. πλεπψο, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 95% δερφκαζηε ηελ ππφζεζε πσο 

ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ ζπκκεηέρνληα κε ηελ εθπαίδεπζε ηεο 

κεηέξαο. 

 

 

Πίνακαρ 16 

 

ην γξάθεκα πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη θαηεγνξηνπνίεζε ηεο βαζκίδαο 

εθπαίδεπζεο ηνπ ζπκκεηέρνληα αλάινγα κε ηελ βαζκίδα εθπαίδεπζεο ηεο κεηέξαο. ην 

γξάθεκα παξαηεξείηαη ε ηάζε λα εγθαηαιείπνπλ ζπρλφηεξα ην ζρνιείν άηνκα πνπ θαη ν 

γνλέαο ηνπο ζηακάηεζε ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δλψ, νινθιεξψλνπλ θαη ην ιχθεην ή 
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ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε άηνκα πνπ θαη ν γνλέαο ζπλέρηζε ζε δεπηεξνβάζκηα ή ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ πσο ππάξρεη κεγάιε ζπζρέηηζε ηεο εθπαίδεπζεο ηεο κεηέξαο 

κε ηελ εθπαίδεπζε πνπ αθνινχζεζε κεηέπεηηα ν ζπκκεηέρνληαο. 

 

 

Δικόνα 10 

 

 ηνλ επφκελν πίλαθα γίλεηαη κία ζπζρέηηζε ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηέξα ηνπο. Παξαηεξείηαη πσο ζηνπο κηθξφηεξνπο ζε ειηθία, δειαδή 

απφ 20 σο 39 εηψλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ν παηέξαο ηνπο ζηακάηεζε ζε δεκνηηθφ/γπκλάζην ζε 

κηθξφηεξν πνζνζηφ απφ ην αλακελφκελν. Δλψ, ζηελ ίδηα ειηθηαθή νκάδα νη ζπκκεηέρνληεο 

πνπ αλέθεξαλ πσο ν παηέξαο ηνπο ζπλέρηζε ζε ιχθεην ή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ήηαλ 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αλακελφκελνπο. 

ηελ ειηθηαθή νκάδα 40 σο 49 εηψλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ν παηέξαο ηνπο ζηακάηεζε 

ζε δεκνηηθφ ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ απφ ην αλακελφκελν. Δπίζεο, κηθξφηεξν πνζνζηφ απφ ην 

αλακελφκελν είραλ θαη φζνη απάληεζαλ πσο ν παηέξαο νινθιήξσζε ιχθεην ή ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Σέινο, νη ζπκκεηέρνληεο πνπ αλέθεξαλ πσο ν παηέξαο ηνπο ζηακάηεζε ζην 

γπκλάζην ήηαλ πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αλακελφκελνπο. 

ηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο νη ζπκκεηέρνληεο πνπ αλέθεξαλ πσο ν παηέξαο ηνπο 

ζηακάηεζε ην ζρνιείν ζην δεκνηηθφ ήηαλ πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αλακελφκελνπο. Δλψ, φιεο 

νη ππφινηπεο απαληήζεηο είραλ κηθξφηεξν πνζνζηφ απφ ην αλακελφκελν.  

 



      

31 
 

 

Πίνακαρ 17 

 

Έγηλε έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο γηα ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο πνπ 

νινθιήξσζε ν παηέξαο ζχκθσλα κε ηελ ειηθηαθή νκάδα ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα. Ζ 

ζπζρέηηζε X
2 

βξέζεθε 0 < 0,005 θαη θαλέλα θειί δελ είρε θάησ απφ 5 παξαηεξήζεηο. 

πλεπψο, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 95% δερφκαζηε ηελ ππφζεζε πσο ππάξρεη ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ παηέξα θαη ηεο ειηθίαο ηνπ ζπκκεηέρνληα. 

 

 

Πίνακαρ 18 

 

 Παξαθάησ δίλεηαη ην γξάθεκα πνπ ζπζρεηίδεη ηελ ειηθηαθή νκάδα ηνπ ζπκκεηέρνληα 

κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηέξα: 



      

32 
 

 

Δικόνα 11 

 

 ηνλ επφκελν πίλαθα γίλεηαη κία ζπζρέηηζε ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

κε ηελ εθπαίδεπζε ηεο κεηέξαο ηνπο. Παξαηεξείηαη πσο ζηελ ειηθηαθή νκάδα 20 σο 39 εηψλ  

φζνη δήισζαλ πσο ε εθπαίδεπζε ηεο κεηέξαο ηνπο ήηαλ ην δεκνηηθφ ήηαλ ιηγφηεξνη απφ ην 

αλακελφκελν. Όιεο νη ππφινηπεο απαληήζεηο ήηαλ πεξηζζφηεξεο απφ ην αλακελφκελν. 

ηελ ειηθηαθή νκάδα 40 σο 49 εηψλ ηελ εθπαίδεπζε ηεο κεηέξαο ηνπο ζηακάηεζε ζην 

δεκνηηθφ ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ απφ ην αλακελφκελν. Δπίζεο, κηθξφηεξν πνζνζηφ απφ ην 

αλακελφκελν είραλ θαη φζνη απάληεζαλ πσο ε κεηέξα νινθιήξσζε ιχθεην ή ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Σέινο, νη ζπκκεηέρνληεο πνπ αλέθεξαλ πσο ε κεηέξα ηνπο ζηακάηεζε ζην 

γπκλάζην ήηαλ πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αλακελφκελνπο. 

ηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο νη ζπκκεηέρνληεο πνπ αλέθεξαλ πσο ε κεηέξα ηνπο 

ζηακάηεζε ην ζρνιείν ζην δεκνηηθφ ήηαλ πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αλακελφκελνπο. Δλψ, φιεο 

νη ππφινηπεο απαληήζεηο είραλ κηθξφηεξν πνζνζηφ απφ ην αλακελφκελν.  
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Πίνακαρ 19 

 

Έγηλε έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο γηα ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο πνπ 

νινθιήξσζε ε κεηέξα ζχκθσλα κε ηελ ειηθηαθή νκάδα ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα. Ζ ζπζρέηηζε 

X
2 

βξέζεθε 0 < 0,005 θαη θαλέλα θειί δελ είρε θάησ απφ 5 παξαηεξήζεηο. πλεπψο, ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 95% δερφκαζηε ηελ ππφζεζε πσο ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

εθπαίδεπζεο ηεο κεηέξαο θαη ηεο ειηθίαο ηνπ ζπκκεηέρνληα. 

 

 

Πίνακαρ 20 

 

 Παξαθάησ δίλεηαη ην γξάθεκα πνπ ζπζρεηίδεη ηελ ειηθηαθή νκάδα ηνπ ζπκκεηέρνληα 

κε ηελ εθπαίδεπζε ηεο κεηέξαο: 
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Δικόνα 12 

 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ζπζρέηηζε ηνπ θχινπ ζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ. 

ηνλ πίλαθα πνπ δίλεηαη παξαθάησ γίλεηαη ζπζρέηηζε ηνπ θχινπ ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ παηέξα ηνπο.  

Παξαηεξείηαη πσο γηα ηνπο άληξεο ζπκκεηέρνληεο πεξηζζφηεξν απφ ην αλακελφκελν 

δήισζαλ φηη ν παηέξαο ηνπο ηειείσζε ην δεκνηηθφ. Ίδηα δεδνκέλα πξνθχπηνπλ θαη γηα φζνπο 

δήισζαλ φηη ν γνλέαο ηνπο νινθιήξσζε ην ιχθεην.  

Γηα ηηο γπλαίθεο ζπκκεηέρνπζεο ζηελ έξεπλα ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ δείρλνπλ 

πσο πεξηζζφηεξν απφ ην αλακελφκελν ν παηέξαο ηνπο νινθιήξσζε ην γπκλάζην ή ζρνιή ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

Δλψ, ζε πνζνζηφ κηθξφηεξν απφ ην αλακελφκελν δήισζαλ πσο ν παηέξαο 

νινθιήξσζε  ην ιχθεην ή ζηακάηεζε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία νινθιεξψλνληαο ην 

δεκνηηθφ. 

Σα ζηνηρεία απηά αλαιπηηθά θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα ηεο επφκελεο ζειίδαο (Πίλαθαο 

21): 
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Πίνακαρ 21 

 

Έγηλε έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο γηα ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο πνπ 

νινθιήξσζε ν παηέξαο ζχκθσλα κε ην θχιν ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα. Ζ ζπζρέηηζε X
2 

βξέζεθε 0 < 0,005 θαη θαλέλα θειί δελ είρε θάησ απφ 5 παξαηεξήζεηο. πλεπψο, ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 95% δερφκαζηε ηελ ππφζεζε πσο ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ θχινπ θαη 

ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ παηέξα. 

 

 

Πίνακαρ 22 

 

 Παξαθάησ δίλεηαη ην γξάθεκα πνπ ζπζρεηίδεη ην θχιν ηνπ ζπκκεηέρνληα κε ηελ 

εθπαίδεπζε ηεο κεηέξαο: 
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Δικόνα 13 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί γίλεηαη ζπζρέηηζε ηνπ θχινπ ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηελ 

εθπαίδεπζε ηεο κεηέξαο ηνπο.  

Παξαηεξείηαη πσο γηα ηνπο άληξεο ζπκκεηέρνληεο πεξηζζφηεξν απφ ην αλακελφκελν 

δήισζαλ φηη ε κεηέξα ηνπο ηειείσζε ην δεκνηηθφ. Δλψ, φιεο νη ππφινηπεο απαληήζεηο είραλ 

πνζνζηά κηθξφηεξα απφ φζα ζα αλακελφηαλ. 

Γηα ηηο γπλαίθεο ζπκκεηέρνπζεο ζηελ έξεπλα ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ δείρλνπλ 

πσο πεξηζζφηεξν απφ ην αλακελφκελν δήισζαλ πσο ε κεηέξα ηνπο νινθιήξσζε ην 

γπκλάζην ή ην ιχθεην. Δπίζεο, πεξηζζφηεξν απφ ην αλακελφκελν δήισζαλ πσο ε κεηέξα 

ηνπο νινθιήξσζε ζρνιή ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

Δλψ, ζε πνζνζηφ κηθξφηεξν απφ φηη ζα αλακέλακε δήισζαλ πσο ε κεηέξα ηνπο 

ζηακάηεζε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία φηαλ νινθιήξσζε ην δεκνηηθφ. (Πίλαθαο 23). 

ηε ζπλέρεηα έγηλε έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο γηα ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο 

πνπ νινθιήξσζε ε κεηέξα ζχκθσλα κε ην θχιν ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα (Πίλαθαο 24). Ζ 

ζπζρέηηζε X
2 

βξέζεθε 0 < 0,005 θαη θαλέλα θειί δελ είρε θάησ απφ 5 παξαηεξήζεηο. 

πλεπψο, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 95% δερφκαζηε ηελ ππφζεζε πσο ππάξρεη ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηνπ θχινπ θαη ηεο εθπαίδεπζεο ηεο κεηέξαο. 
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Πίνακαρ 23 

 

 

 

 

Πίνακαρ 24 

 

 ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη έλα γξάθεκα πνπ ζπζρεηίδεη ην θχιν ηνπ ζπκκεηέρνληα κε 

ηελ εθπαίδεπζε ηεο κεηέξαο: 
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Δικόνα 14 

 

Σν επφκελν εξψηεκα πνπ ηέζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ήηαλ πνην επάγγεικα 

αθνινπζνχζαλ ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Μαο ελδηέθεξε ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ 

αζρνινχληαλ κε ηε γνχλα, ησλ αλέξγσλ ηεο πεξηνρήο αιιά θαη λα ζπιιέμνπκε ηα πνζνζηά 

άιισλ επαγγεικάησλ. 

Μεηά ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ φπσο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 25 πξνέθπςαλ ηα 

εμήο ζηνηρεία:  

Σν 18,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζαλ πσο αζρνινχληαη κε αγξνηηθέο εξγαζίεο. 

Δληχπσζε πξνθαινχλ ηα πνζνζηά φζσλ αζρνινχληαη κε ηε γνχλα, θαζψο ήηαλ έλα 

επάγγεικα πνπ παιηφηεξα ην επέιεγαλ νη πεξηζζφηεξνη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο. Παξαηεξήζεθε 

ινηπφλ πσο κφιηο ην 16,9% ησλ ζπκκεηερφλησλ αζρνιείηαη κε ηελ γνπλνπνηία. Σν 13,1% 

είλαη εξγάηεο γνχλαο, ελψ επηρεηξεκαηίεο γνχλαο δήισζε κφιηο ην 3,8% ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

Έλα κεγάιν πνζνζηφ φζσλ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, πην ζπγθεθξηκέλα ην 21,3% 

απάληεζαλ πσο ην δηάζηεκα πνπ δηεμήρζε ε έξεπλα ήηαλ άλεξγνη. Σν 10% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ήηαλ ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο. Σν 13,1% είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη θαη ηέινο 

ην 20,6% ηδησηηθνί ππάιιεινη. 
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Πίνακαρ 25 

 

Σν επφκελν γξάθεκα αλαθέξεηαη ζηα πνζνζηά θάζε εξγαζίαο ηε δεδνκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή. 

 

 

Δικόνα 15 
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Μαο ελδηέθεξε λα βγάινπκε θαη θάπνηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ επαγγέικαηνο 

αλάινγα κε ην θχιν ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα. Σα ζηνηρεία απηά αλαγξάθνληαη ζηνλ επφκελν 

πίλαθα (Πίλαθαο 26).  

πγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο πνπ καο απάληεζαλ πσο είλαη αγξφηεο είλαη ζε 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ άληξεο θαη ιηγφηεξεο είλαη νη γπλαίθεο. Οη άληξεο πνπ αζρνιήζεθαλ κε 

αγξνηηθέο εξγαζίεο ήηαλ  75,9% θαη νη γπλαίθεο 24,1%. Δξγάηεο γνχλαο είλαη 61,9% άληξεο 

θαη 38,1% γπλαίθεο. ηελ απάληεζε επηρεηξεκαηίαο γνχλαο ηα πνζνζηά ήηαλ 50% θαη γηα 

άληξεο θαη γπλαίθεο.  

Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ εμαζθνχλ θάπνην ειεχζεξν επάγγεικα είλαη 68,8% άληξεο θαη 

31,2% είλαη γπλαίθεο. Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ απάληεζαλ πσο είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη έρνπλ 

πνζνζηφ 19% ησλ αληξψλ θαη 81% ησλ γπλαηθψλ.  

ηνπο ηδησηηθνχο ππαιιήινπο ην 39,4% είλαη άληξεο θαη ην 60,6% γπλαίθεο. Σέινο, 

απφ φζνπο απάληεζαλ πσο είλαη άλεξγνη ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ηα πνζνζηά ήηαλ 50% 

ηφζν γηα ηνπο άληξεο φζν θαη γηα ηηο γπλαίθεο. 

 

 

Πίνακαρ 26 

 

ηνλ επφκελν πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη (Πίλαθαο 27) γίλεηαη κία ζχγθξηζε ηνπ θάζε 

επαγγέικαηνο αλάινγα κε ηελ ειηθηαθή νκάδα ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη ζπκκεηέρνληεο. 

Αλαιπηηθφηεξα, νη πεξηζζφηεξνη απφ φζνπο αζρνινχληαη κε αγξνηηθέο εξγαζίεο είλαη 

κεγαιχηεξνη απφ 50 εηψλ θαη ην πνζνζηφ ηνπο θπκαίλεηαη ζην 65,5% ησλ αγξνηψλ. Δλψ, ζε 

κηθξφηεξεο ειηθίεο ιίγνη είλαη φζνη επηιέγνπλ λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα. 

Έλα εληππσζηαθφ ζηνηρείν είλαη πσο ζηηο ειηθίεο 20 κε 29 εηψλ δελ ππάξρεη θαλείο 

πνπ λα έρεη αζρνιεζεί κε ηε γνχλα, είηε σο εξγάηεο είηε σο επηρεηξεκαηίαο. Οη πεξηζζφηεξνη 

απφ ηνπο εξγάηεο γνχλαο είλαη κεγαιχηεξνη απφ 50 εηψλ κε πνζνζηφ 52,4%. Οη 

επηρεηξεκαηίεο γνχλαο είλαη φινη κεγαιχηεξνη απφ 40 εηψλ. 



      

41 
 

Γηα ηνπο αλέξγνπο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 38,2% απηψλ είλαη άλεξγνη αιιά 

παξαηεξείηαη πσο θαη ζηηο άιιεο ειηθηαθέο νκάδεο ε αλεξγία ζεκεηψλεη πςειά πνζνζηά. Οη 

κηζνί απφ ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, δειαδή ζε πνζνζηφ 50%, είλαη ειηθίαο 30 κε 39 

εηψλ. Οη πεξηζζφηεξνη δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί ππάιιεινη είλαη ειηθίαο απφ 40 έσο 49 εηψλ κε 

πνζνζηά 57,1% ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ λα βξίζθνληαη ζε απηή ηελ ειηθηαθή νκάδα θαη 

54,5% ησλ ηδησηηθψλ ππαιιήισλ.  

 

 

Πίνακαρ 27 

 

ε απηφ ην ζεκείν δεκηνπξγήζακε έλαλ πίλαθα (Πίλαθαο 28) γηα λα βγάινπκε 

ζπγθεληξσηηθά ηα ζηνηρεία γηα ην πνζνζηφ εξγαδφκελσλ θαη άλεξγσλ. Οη εξγαδφκελνη 

ζπλνιηθά ήηαλ ην 78,8% ηνπ ζπλφινπ θαη νη άλεξγνη ην 21,3%. 

 

 

Πίνακαρ 28 
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ηε ζπλέρεηα θάλακε ζπζρέηηζε αλ νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ άλεξγνη ή είραλ εξγαζία 

ζχκθσλα κε ηελ ειηθηαθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθαλ (Πίλαθαο 29) αιιά θαη ζε ζρέζε κε ην 

θχιν ηνπο (Πίλαθαο 31).  

Παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλέξγσλ είλαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 20-39. 

ηελ ειηθηαθή νκάδα απηή ήηαλ πεξηζζφηεξνη νη άλεξγνη απφ ην αλακελφκελν, ελψ νη 

εξγαδφκελνη ήηαλ ιηγφηεξνη απφ φηη ζα αλακέλακε. 

ηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο, απφ 40 θαη πάλσ, παξαηεξνχκε πσο νη άλεξγνη ήηαλ 

ιηγφηεξνη απφ φζν ζα αλακέλακε. Οη εξγαδφκελνη ζε απηέο ηηο ειηθίεο είλαη πεξηζζφηεξνη απφ 

ην αλακελφκελν.  

ηνπο κηθξφηεξνπο ζε ειηθία ζπκκεηέρνληεο παξαηεξείηαη κία αχμεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Όκσο, έρνπλ θαη ηε κεγαιχηεξε αλεξγία. Δλψ 

νη λεφηεξνη ζε ειηθία έρνπλ αλεβαζκέλν κνξθσηηθφ επίπεδν ζηελ Καζηνξηά έρνπλ κεγαιχηεξε 

αλεξγία γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα απφ ηνλ Ννκφ.  

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη δήηεζε ζε απμεκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

πλεπψο, φζνη ζπνπδάδνπλ θαη ζα ζπνπδάζνπλ ζηελ πνξεία ζα εγθαηαιείςνπλ ηελ Καζηνξηά 

γηα λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο θαξηέξαο. 

 

 

Πίνακαρ 29 

 

Έγηλε έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο γηα ην αλ νη ζπκκεηέρνληεο είλαη 

εξγαδφκελνη ή άλεξγνη ζε ζρέζε κε ηελ ειηθηαθή ηνπο νκάδα (Πίλαθαο 30). Ζ ζπζρέηηζε X
2 

βξέζεθε 0,018 > 0,005 θαη θαλέλα θειί δελ είρε θάησ απφ 5 παξαηεξήζεηο. πλεπψο, ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 95% δερφκαζηε ηελ ππφζεζε πσο δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηεο αλεξγίαο θαη ηεο ειηθηαθήο νκάδαο. 
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Πίνακαρ 30 

 

 ην γξάθεκα πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη κία θαηεγνξηνπνίεζε ηεο 

αλεξγίαο ζε ζρέζε κε ηηο ειηθηαθέο νκάδεο. Παξαηεξνχκε πσο νη εξγαδφκελνη ζε φιεο ηηο 

ειηθηαθέο νκάδεο είλαη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αλέξγνπο. Όκσο, ζπγθξίλνληαο ηελ αλεξγία 

ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο παξαηεξείηαη απμεκέλε αλεξγία ζηνπο κηθξφηεξνπο ειηθηαθά 

ζπκκεηέρνληεο. 

 

 

Δικόνα 16 
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Ο πίλαθαο ζηε ζπλέρεηα θάλεη έλα δηαρσξηζκφ ησλ εξγαδφκελσλ θαη αλέξγσλ ζε 

ζρέζε κε ην θχιν. Παξαηεξνχκε πσο νη άληξεο εξγαδφκελνη είλαη πεξηζζφηεξνη απφ ηηο 

γπλαίθεο. Έλα αθφκα ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη πσο νη γπλαίθεο πνπ έρνπλ εξγαζία είλαη 

ιηγφηεξεο απφ ην αλακελφκελν. Οη άληξεο εξγαδφκελνη φκσο είλαη πεξηζζφηεξνη απφ ην 

αλακελφκελν. 

Άιιν έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ ιάβακε απφ ηνπο πίλαθεο είλαη πσο νη άλεξγνη 

άληξεο ήηαλ φζεο θαη νη γπλαίθεο πνπ αλαδεηνχζαλ εξγαζία. Οη άλεξγνη άληξεο ήηαλ ιηγφηεξνη 

απφ ην αλακελφκελν ελψ νη γπλαίθεο πεξηζζφηεξεο. 

 

 

Πίνακαρ 31 

 

Έγηλε έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο γηα ην αλ νη ζπκκεηέρνληεο είλαη 

εξγαδφκελνη ή άλεξγνη ζε ζρέζε κε ην θχιν ηνπο. Ζ ζπζρέηηζε X
2 

βξέζεθε 0,7 > 0,005 θαη 

θαλέλα θειί δελ είρε θάησ απφ 5 παξαηεξήζεηο. πλεπψο, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 95% 

δερφκαζηε ηελ ππφζεζε πσο δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο αλεξγίαο θαη ηνπ θχινπ.  

Ο πίλαθαο δελ είλαη κεξνιεπηηθφο ζε ζρέζε κε ην θχιν σο πξνο ηελ αλεξγία. 

Δπνκέλσο, δελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη έλα 

γξάθεκα ηεο αλεξγίαο αλάινγα κε ην θχιν. 
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Δικόνα 17 

 

εκαληηθφ ζηνηρείν πνπ καο ελδηέθεξε λα εξεπλήζνπκε είλαη ε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα 

πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη νη ζπκκεηέρνληεο ζε ζρέζε κε ην αλ ήηαλ άλεξγνη ή εξγαδφκελνη. 

Έγηλε ζπζρέηηζε ησλ δχν απηψλ πηλάθσλ θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πήξακε θαίλνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 32). Παξαηεξνχκε πσο ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά αλεξγίαο 

παξαηεξνχληαη ζε φζνπο έρνπλ νινθιεξψζεη ην γπκλάζην ή ην ιχθεην. 

Απφ ηα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ φζνπο ε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα πνπ 

νινθιήξσζαλ ήηαλ ην δεκνηηθφ, νη εξγαδφκελνη ήηαλ πεξηζζφηεξνη απφ ην αλακελφκελν. 

Πεξηζζφηεξνη απφ ην αλακελφκελν ήηαλ θαη νη εξγαδφκελνη πνπ νινθιήξσζαλ ην γπκλάζην.  

Ληγφηεξνη απφ ην αλακελφκελν ήηαλ νη εξγαδφκελνη πνπ νινθιήξσζαλ Σξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε αιιά θαη φζνη νινθιήξσζαλ ην γπκλάζην. 

εκεηψλεηαη πσο απφ φζνπο ήηαλ άλεξγνη ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη είραλ 

νινθιεξψζεη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ήηαλ πεξηζζφηεξνη απφ φζν ζα αλακέλακε. 
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Πίνακαρ 32 

 

Παξαηεξνχκε πσο κεηά ηνλ έιεγρν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο έρνπκε 0,157 > 0,005 

θαη θαλέλα θειί δελ έρεη αλακελφκελε ηηκή κηθξφηεξε απφ 5. Δπνκέλσο, δελ ππάξρεη 

ζπζρέηηζε ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο κε ηελ αλεξγία ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 95%. 

 

 

Πίνακαρ 33 
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ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη θαη έλα γξάθεκα πνπ παξνπζηάδεη ηελ αλεξγία ζε ζρέζε κε 

ην επίπεδν εθπαίδεπζεο. Απφ φζνπο έρνπλ νινθιεξψζεη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

παξαηεξνχκε πσο ζηελ Καζηνξηά ζρεδφλ ην έλα ηξίην απηψλ είλαη άλεξγνη. 

 

 

Δικόνα 18 

 

Έλα ζεκαληηθφ απνηέιεζκα πνπ δεηήζακε θαη ιάβακε απφ ηελ έξεπλα ήηαλ ν ρξφλνο 

αλεξγίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ εθείλε ηε ρξνληθή πεξίνδν αλαδεηνχζαλ εξγαζία.  

Παξαηεξνχκε πσο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ ην 78,8% δελ απάληεζε ζηελ 

εξψηεζε θαζψο δελ ήηαλ άλεξγνη θαη δελ ηνπο αθνξνχζε. Σν 3,8% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εξσηεζέλησλ πξφζθαηα είρε ράζεη ηελ εξγαζία ηνπ θαζψο ήηαλ άλεξγνη απφ 0 έσο 6 κήλεο.  

Δπίζεο, ην 3,1% επί ηνπ ζπλφινπ ήηαλ άλεξγνη 6 κε 12 κήλεο. Σν 6,9% ήηαλ άλεξγνη 

γηα 1 κε 2 ρξφληα. Σν 2,5% ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαδεηνχζαλ εξγαζία απφ 2 κέρξη 3 ρξφληα. 

ε πνζνζηφ 5% ήηαλ νη ζπκκεηέρνληεο πνπ ε αλαδήηεζε εξγαζίαο μεπεξλνχζε ηα 3 έηε. Σα 

παξαπάλσ ζηνηρεία αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 34. 
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Πίνακαρ 34 

 

Μαο ελδηέθεξε ην πνζνζηφ ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ θαη απηψλ πνπ έραζαλ ηελ 

εξγαζία ηνπο πξφζθαηα. Σα απνηειέζκαηα πνπ πήξακε κεηά ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

θαηαγξάθνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα.  

Πην αλαιπηηθά, ζηνλ πίλαθα 35 βιέπνπκε φηη θαλέλαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο δελ 

απάληεζε ζηελ εξψηεζε απηή, θαζψο δελ ήηαλ κηα εξψηεζε πνπ αλαθεξφηαλ ζε εθείλνπο. 

Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ην 100% ησλ απαληήζεσλ βξίζθεηαη ζηελ απάληεζε «Γελ 

αθνξά ηνλ ζπγθεθξηκέλν εξσηψκελν».  

Όζνη ήηαλ άλεξγνη ηελ δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή καο έδσζαλ ηελ απάληεζε ηνπο. 

ηνλ πίλαθα καο ελδηαθέξεη ινηπφλ ε ζηήιε πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο αλέξγνπο. 

Σα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζακε ήηαλ πσο ην 17,6% ησλ αλέξγσλ αλαδεηνχζαλ 

εξγαζία  απφ 0 έσο 6 κήλεο. Οη άλεξγνη απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη πεξηζζφηεξνη απφ φζν ζα 

αλακέλακε. Σν πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη ην 3,8%.  

Απφ 6 έσο 12 κήλεο αλεξγίαο είρε ην 14,7% ησλ αλέξγσλ, ελψ ην πνζνζηφ επί ηνπ 

ζπλφινπ είλαη 3,1%. Οη άλεξγνη θαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη πεξηζζφηεξνη απφ ην 

αλακελφκελν. 

Απφ έλα έσο δχν ρξφληα αλεξγίαο είρε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ πνπ 

θπκαίλεηαη ζην 32,4% θαη 6,9% επί ηνπ ζπλφινπ. Σν 11,8% ησλ αλέξγσλ αλαδεηνχζε εξγαζία 2 

κε 3 ρξφληα. Σν πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ απηψλ είλαη 2,5%.  

Πεξηζζφηεξα απφ 3 ρξφληα αλεξγίαο είρε ην 23,5% ελψ επί ηνπ ζπλφινπ ην πνζνζηφ 

είλαη 5%. Οη άλεξγνη πνπ αλαδεηνχζαλ εξγαζία ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο ήηαλ πεξηζζφηεξνη απφ 

ην αλακελφκελν. 
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Πίνακαρ 35 

 

Απφ ηνλ πίλαθα 35 δελ κπνξνχζαλ λα βγνπλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα θαζψο έρεη 

πνιιά θειηά κε αλακελφκελε ηηκή κηθξφηεξε απφ 5. Γη’ απηφ ζπγρσλεχζακε ηα θειηά ζην 

ρξφλν αλεξγίαο.  

ηνλ πίλαθα 36 θάλακε νκαδνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ αλεξγίαο ζε ιηγφηεξν απφ έλα 

ρξφλν, απφ έλα έσο δχν ρξφληα θαη πεξηζζφηεξα απφ ηξία ρξφληα. Σν 32,4% ησλ αλέξγσλ 

δειψλεη πσο αλαδεηά εξγαζία ην πνιχ έλα ρξφλν. Σν ίδην πνζνζηφ αλαθέξεη πσο αλαδεηά 

εξγαζία απφ έλα έσο δχν ρξφληα. ε κεγαιχηεξν πνζνζηφ, ηεο ηάμεο ηνπ 35,2%, νη 

ζπκκεηέρνληεο πνπ ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ήηαλ άλεξγνη αλαδεηνχζαλ εξγαζία 

πεξηζζφηεξν απφ δχν ρξφληα.  
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Πίνακαρ 36 

 

ε επφκελν ζηάδην ηεο έξεπλαο καο ελδηέθεξε λα αλαιχζνπκε ηα κηζζνινγηθά 

δεδνκέλα ζηελ πεξηνρή πξηλ θαη κεηά ηελ θξίζε. Ρσηήζακε πνηνο ήηαλ ν κηζζφο πνπ είραλ νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα πξηλ ηελ θξίζε θαη πήξακε ηα απνηειέζκαηα φπσο θαίλνληαη 

ζηνλ πίλαθα 37. 

Σν 10,6% πξηλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε είρε κηζζφ απφ 0 έσο 500 επξψ. Σν κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ πνπ είλαη 65,6% είρε απφ 501 κέρξη θαη 1000 επξψ κηζζφ. Σν 20% απάληεζε πσο νη 

κεληαίεο απνδνρέο πνπ είρε πξηλ ηελ θξίζε ήηαλ απφ 1001 κέρξη θαη 2000 επξψ. Σέινο, έλα 

κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 3,8% είρε κεληαίεο απνδνρέο πνπ μεπεξλνχζαλ ηηο 2000 επξψ.  

 



      

51 
 

 

Πίνακαρ 37 

 

Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέμακε αλαγξάθνληαη θαη ζην παξαθάησ θπθιηθφ δηάγξακκα. ην 

γξάθεκα δίλνληαη ηα πνζνζηά ησλ εξσηεζέλησλ. 

 

 

 

Δικόνα 19 
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ε απηφ ην ζεκείν θάλακε κία ζπζρέηηζε ηνπ κηζζνχ πξηλ ηελ θξίζε ζχκθσλα κε ηελ 

ειηθία αιιά θαη κε ην θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ν κηζζφο πξηλ ηελ θξίζε ζχκθσλα κε ηελ ειηθηαθή 

νκάδα ησλ ζπκκεηερφλησλ. Παξαηεξείηαη πσο κηζζνί πάλσ απφ 2000€ δελ είραλ κεγάιε 

αλακελφκελε ηηκή. Γη’ απηφ ην ιφγν ζην Chi – Square Test ζα ππήξραλ ηξία θειηά κε 

αλακελφκελε ηηκή κηθξφηεξε απφ 5. Δπηιέμακε λα θάλνπκε ζπγρψλεπζε ζηνπο κηζζνχο πάλσ 

απφ 1000€. 

 

 

Πίνακαρ 38 

  

Απφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 39 παξαηεξείηαη πσο ζηελ ειηθηαθή 

νκάδα 20-39 εηψλ ην πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ είρε κηζζφ έσο 500€ ήηαλ 15,8%. Σν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηή ηελ ειηθηαθή νκάδα 73,7% είρε κηζζφ πνπ 

θπκαίλνληαλ απφ 500€ έσο 1000€. Μηθξφηεξν ήηαλ ην πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ 

είραλ κηζζφ κεγαιχηεξν ησλ 1000€. Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ κηζζφ κέρξη 1000€ ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα ήηαλ πεξηζζφηεξνη απφ ην αλακελφκελν, ελψ κεγαιχηεξν κηζζφ 

απφ 1000€ είραλ ιηγφηεξνη απφ ην αλακελφκελν. 

ηελ ειηθηαθή νκάδα 40-49 εηψλ ειάρηζηνη ήηαλ φζνη είραλ κηζζφ έσο 500€. Σν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ 64,3% είραλ κηζζφ απφ 500€ έσο 1000€ θαη 32,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ 

είραλ κηζζφ κεγαιχηεξν ησλ 1000€. Παξαηεξνχκε πσο κηζζφ πάλσ απφ 1000€ είραλ 

πεξηζζφηεξνη απφ ην αλακελφκελν ζηηο ειηθίεο απηέο, ελψ ζρεδφλ φζνη αλακέλακε είραλ 

κηζζφ απφ 500€ έσο 1000€. Σέινο, κηζζφ κέρξη 500€ είραλ ιηγφηεξνη απφ ην αλακελφκελν. 

ε ειηθίεο απφ 50 εηψλ θαη πάλσ παξαηεξείηαη πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ 65,6% δήισζε πσο είρε κηζζφ απφ 500€ έσο 1000€. Σν 10,6% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ είραλ κηζζφ έσο 500€, ελψ πάλσ απφ 1000€ είρε ην 23,8% θαη ήηαλ 

πεξηζζφηεξνη απφ ην αλακελφκελν. Σέινο, παξαηεξείηαη πσο ιηγφηεξνη απφ ην αλακελφκελν 

ήηαλ εθείλνη πνπ είραλ κηζζφ απφ 500€ έσο 1000€.   
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Πίνακαρ 39 

 

Έγηλε έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο γηα ηηο ειηθηαθέο νκάδεο θαη ηνλ κηζζφ. 

Μεηά ηνλ έιεγρν Υ
2
 έρνπκε 0 < 0,005 θαη θαλέλα θειί δελ έρεη αλακελφκελε ηηκή κηθξφηεξε 

απφ 5. Δπνκέλσο, ππάξρεη ζπζρέηηζε ηνπ κηζζνχ κε ηελ ειηθία ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηελ 

έξεπλα ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 95%. 

 

 

Πίνακαρ 40 

 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη έλα γξάθεκα ηεο ειηθηαθήο νκάδαο κε ηνλ κηζζφ: 
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Δικόνα 20 

 

Απφ ηε ζπζρέηηζε πνπ θάλακε κε ηνλ κηζζφ πξηλ ηελ θξίζε θαη ην θχιν ηνπ 

ζπκκεηέρνληα ζηελ έξεπλα ηα ζηνηρεία δίλνληαη παξαθάησ (Πίλαθαο 41). Πεξηζζφηεξνη άληξεο 

απφ ην αλακελφκελν είραλ κηζζφ κηθξφηεξν απφ 500€, ελψ νη γπλαίθεο ήηαλ ιηγφηεξεο απφ ην 

αλακελφκελν. 

ηηο πςειφηεξεο κηζζνδνζίεο παξαηεξείηαη πσο ιηγφηεξνη άληξεο απφ ην 

αλακελφκελν είραλ κηζζφ κεγαιχηεξν απφ 1000€. Δλψ γηα ηηο γπλαίθεο ηα δεδνκέλα ήηαλ 

αληίζηξνθα ησλ αληξψλ. Γειαδή, πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο απφ ην αλακελφκελν είραλ πςειφ 

κηζζφ. 

ηε ζπλέρεηα έγηλε έιεγρνο Υ
2
 θαη βξέζεθε 0,677 > 0,005. Δπνκέλσο, πξνθχπηεη ην 

ζπκπέξαζκα πσο δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ θχινπ θαη κηζζνχ ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 95% (Πίλαθαο 42). 
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Πίνακαρ 41 

 

 

 

 

Πίνακαρ 42 

 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη έλα γξάθεκα ηνπ κηζζνχ πξηλ ηελ θξίζε ζχκθσλα κε ην 

θχιν ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηελ έξεπλα. 
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Δικόνα 21 

 

 ηνλ Πίλαθα 43 έγηλε ζπζρέηηζε ηνπ κηζζνχ πξηλ ηελ θξίζε κε βάζε ηελ εθπαηδεπηηθή 

βαζκίδα πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη νη ζπκκεηέρνληεο. Απφ ηε ζπζρέηηζε απηή παξαηεξήζεθε 

πσο κηζζνί κεγαιχηεξνη ησλ 2000€ δελ παξαηεξήζεθαλ ζε απφθνηηνπο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο.  

ε φζνπο έρνπλ νινθιεξψζεη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κηθξφ κηζζφ είραλ ιηγφηεξνη απφ ην 

αλακελφκελν. Ο κηζζφο ήηαλ απφ 500€ σο 1000€ ζε πεξηζζφηεξνπο απφ φζν αλακελφηαλ. 

Σέινο, κεγάιν κηζζφ είραλ ιηγφηεξνη απφ ην αλακελφκελν. 

ε φζνπο έρνπλ νινθιεξψζεη κφλν ην δεκνηηθφ πεξηζζφηεξνη απφ ην αλακελφκελν είραλ 

κηθξφ κηζζφ. Δλψ, ζηηο άιιεο δχν θαηεγνξίεο ήηαλ ιηγφηεξνη απφ ην αλακελφκελν νη 

ζπκκεηέρνληεο. 
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Πίνακαρ 43 

 

ηε ζπλέρεηα έγηλε έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο. Ο έιεγρνο Υ
2
 θαη βξέζεθε 

0,002 < 0,005. Δπνκέλσο, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα πσο ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ 

βαζκίδαο εθπαίδεπζεο θαη κηζζνχ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 95%. 

 

 

Πίνακαρ 44 

 

Αθνινπζεί ζηε ζπλέρεηα ην γξάθεκα ηεο βαζκίδαο εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηνλ 

κηζζφ ησλ ζπκκεηερφλησλ πξηλ ηελ θξίζε.  
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Δικόνα 22 

 

ε επφκελε εξψηεζε πνπ ζέζακε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο καο ελδηέθεξε λα δνχκε αλ ν 

κηζζφο ησλ ζπκκεηερφλησλ κεηά ηελ θξίζε κεηψζεθε, απμήζεθε ή παξέκεηλε ζηαζεξφο. Σα 

απνηειέζκαηα πνπ πήξακε παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 45, ελψ θαίλνληαη θαη ζην ζρεηηθφ 

θπθιηθφ δηάγξακκα.  

Μεηά ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ παξαηεξνχκε πσο κφιηο ην 3,1% είδε αχμεζε ζηηο 

κεληαίεο απνδνρέο ηνπ. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία δειψλεη πσο ν κηζζφο ηνπ κεηψζεθε ζε 

πνζνζηφ πνπ θπκαίλεηαη ζην 76,3%. Σέινο, έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 20,6% δελ 

παξαηήξεζε θακία αιιαγή ζηελ κηζζνδνζία ηνπ. 

 

 

Πίνακαρ 45 
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Δικόνα 23 

 

Γηα λα βγάινπκε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ζχκθσλα κε ηε κείσζε πνπ είραλ νη 

ζπκκεηέρνληεο κεηά ηελ θξίζε δεκηνπξγήζακε έλαλ πίλαθα ζηνλ νπνίν ελψζακε φζνπο είραλ 

αχμεζε ηνπ κηζζνχ κε φζνπο δελ παξαηήξεζαλ θάπνηα κεηαβνιή.  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θάλακε κία ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο κεηαβνιήο πνπ είραλ 

ζηνλ κηζζφ θαη ηελ βαζκίδα εθπαίδεπζεο πνπ νινθιήξσζαλ. 

Απφ φζνπο είδαλ αχμεζε ζην κηζζφ ηνπο ή παξέκεηλε ζηαζεξφο παξαηεξνχκε πσο 

φζνη αλέθεξαλ πσο έρνπλ νινθιεξψζεη ην δεκνηηθφ ήηαλ πεξηζζφηεξνη απφ ην αλακελφκελν. 

Απφ φζνπο νινθιήξσζαλ γπκλάζην/ιχθεην ιηγφηεξνη απφ ην αλακελφκελν είραλ αχμεζε 

κηζζνχ ή δελ είραλ θακία κεηαβνιή. Σέινο, φζνη είδαλ αχμεζε ή δελ είραλ κεηαβνιή ζην κηζζφ 

θαη νινθιήξσζαλ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ήηαλ πεξηζζφηεξνη απφ ην αλακελφκελν. 

Αληίζεηα, φζνη νινθιήξσζαλ ην δεκνηηθφ κφλν θαη είραλ κείσζε ζην κηζζφ ήηαλ 

ιηγφηεξνη απφ ην αλακελφκελν. Ίδηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πξνθχπηνπλ θαη γηα φζνπο 

νινθιήξσζαλ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σέινο, φζνη νινθιήξσζαλ γπκλάζην/ιχθεην θαη είραλ 

κείσζε ζηνλ κηζζφ ηνπο ήηαλ πεξηζζφηεξνη απφ ην αλακελφκελν. 
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Πίνακαρ 46 

 

ηε ζπλέρεηα έγηλε έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο. Ο έιεγρνο Υ
2
 θαη βξέζεθε 

0,079 > 0,005. Δπνκέλσο, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα πσο δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηεο βαζκίδαο εθπαίδεπζεο θαη ηεο κείσζεο κηζζνχ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 95%. 

 

 

Πίνακαρ 47 

 

ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί γίλεηαη κία ζπζρέηηζε ηεο κείσζεο ηνπ κηζζνχ θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 
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Δικόνα 24 

 

ηε ζπλέρεηα έγηλε ζπζρέηηζε ηεο ειηθηαθήο νκάδαο (Πίλαθαο 48) αιιά θαη ηνπ θχινπ 

(Πίλαθαο 50) ζε ζρέζε κε ην αλ ν κηζζφο απμήζεθε / έκεηλε ζηαζεξφο ή κεηψζεθε κεηά ηελ 

θξίζε.  

Απφ φζνπο παξαηήξεζαλ κείσζε ζην κηζζφ ηνπο κεηά ηελ θξίζε νη λεφηεξνη ζε ειηθία 

ήηαλ ιηγφηεξνη απφ ην αλακελφκελν. ηηο ειηθίεο απφ 40 θαη πάλσ παξαηεξνχκε πσο φζνη 

είραλ κείσζε ζηνλ κηζζφ ηνπο ήηαλ πεξηζζφηεξνη απφ ην αλακελφκελν. 

Απφ φζνπο δήισζαλ πσο ν κηζζφο ηνπο κεηά ηελ θξίζε απμήζεθε ή παξέκεηλε 

ζηαζεξφο ιηγφηεξνη απφ ην αλακελφκελν ήηαλ νη ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο απφ 40 εηψλ θαη 

πάλσ. Δλψ νη λεφηεξνη ήηαλ πεξηζζφηεξνη απφ ην αλακελφκελν. 

    

 

Πίνακαρ 48 
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ηε ζπλέρεηα έγηλε έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο, ν έιεγρνο Υ
2
 θαη βξέζεθε 

0,01 > 0,005. Δπνκέλσο, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα πσο δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

ειηθηαθήο νκάδαο θαη ηεο κείσζεο κηζζνχ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 95%. 

 

 

Πίνακαρ 49 

 

Απφ ην επφκελν γξάθεκα βιέπνπκε κία ζεκαληηθή κείσζε ηνπ κηζζνχ ζε φιεο ηηο 

ειηθηαθέο νκάδεο, κε κεγαιχηεξε κείσζε ζηελ ειηθηαθή νκάδα 40-49 εηψλ. 

 

 

Δικόνα 25 
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Απφ φζνπο παξαηήξεζαλ κείσζε ζην κηζζφ ηνπο κεηά ηελ θξίζε νη άληξεο ήηαλ 

ιηγφηεξνη απφ ην αλακελφκελν. Δλψ, νη γπλαίθεο ήηαλ πεξηζζφηεξεο απφ ην αλακελφκελν. 

Απφ φζνπο δήισζαλ πσο ν κηζζφο ηνπο κεηά ηελ θξίζε απμήζεθε ή παξέκεηλε 

ζηαζεξφο πεξηζζφηεξνη απφ ην αλακελφκελν ήηαλ νη άληξεο ζπκκεηέρνληεο θαη ιηγφηεξεο απφ 

ην αλακελφκελν νη γπλαίθεο. 

εκαληηθφ δεδνκέλν πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα είλαη πσο φζνη ήηαλ νη άληξεο 

πνπ παξαηήξεζαλ κείσζε κηζζνχ ηφζεο ήηαλ θαη νη γπλαίθεο. 

 

 

Πίνακαρ 50 

 

ηε ζπλέρεηα έγηλε έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο, ν έιεγρνο Υ
2
 θαη βξέζεθε 

0,229 > 0,005. Δπνκέλσο, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα πσο δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηνπ θχινπ θαη ηεο κείσζεο κηζζνχ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 95%. 

ην επφκελν γξάθεκα δείρλεη ηε ζπζρέηηζε ηνπ θχινπ κε ηε κεηαβνιή ηνπ κηζζνχ 

κεηά ηελ θξίζε. Παξαηεξνχκε πσο ήηαλ πεξηζζφηεξνη νη άληξεο απφ ηηο γπλαίθεο ζηνπο 

νπνίνπο ν κηζζφο απμήζεθε ή παξέκεηλε ζηαζεξφο. 
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Δικόνα 26 

 

Ζ επφκελε εξψηεζε αλαθεξφηαλ κφλν ζε φζνπο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο  

παξαηήξεζαλ κείσζε ζηηο κεληαίεο απνδνρέο ηνπο. Ζ εξψηεζε είρε ζηφρν λα εξεπλήζνπκε ην 

κέγεζνο ηεο κείσζεο ησλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Εεηήζακε λα απαληήζνπλ κφλν φζνη ζπκκεηέρνληεο είραλ κείσζε ησλ απνδνρψλ 

ηνπο. Σα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζακε αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 51. 

Σν 23,8% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ δελ απάληεζε θαζψο ν κηζζφο ηνπ 

απμήζεθε ή παξέκεηλε ζηαζεξφο. Σν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ καο αλέθεξε 10% 

κείσζε ηνπ κηζζνχ ήηαλ ην 11,3%.  

Σν πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ πνπ αλέθεξε κείσζε απνδνρψλ 15% αλέξρεηαη ζην 

15,6% θαη είλαη ε δεχηεξε ζπρλφηεξε απάληεζε. Σν 13,8% ησλ ζπκκεηερφλησλ αλέθεξε 

κείσζε ησλ απνδνρψλ ηνπ ηεο ηάμεο ηνπ 20%. 

Σν 13,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα αλαθέξεη πσο ηα εηζνδήκαηα ηνπ 

κεηψζεθαλ ζε πνζνζηφ 25%. Σν κηθξφηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο ηάμεο ηνπ 4,4% 

αλέθεξε κείσζε κηζζνχ θαηά 30%. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ, ην 18,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ 

πνπ είδαλ κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο αλέθεξαλ πσο ήηαλ ζεκαληηθή θαη μεπεξλνχζε ην 

30%.    
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Πίνακαρ 51 

 

ηνλ επφκελν πίλαθα γίλεηαη κία νκαδνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ κε βάζε αλ ν 

κηζζφο απμήζεθε/παξέκεηλε ζηαζεξφο ή κεηψζεθε κεηά ηελ θξίζε. Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο 

νη ζπκκεηέρνληεο πνπ ν κηζζφο κεηά ηελ θξίζε παξέκεηλε ζηαζεξφο ή απμήζεθε δελ 

απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε.  

Μαο αθνξνχλ ηα δεδνκέλα ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ ν κηζζφο ηνπο κεηά ηελ θξίζε 

κεηψζεθε. Σν 14,8% απηψλ πνπ είδαλ κείσζε κηζζνχ απάληεζε πσο θπκαηλφηαλ ζην 10%. Σν 

20,5% απάληεζε πσο ε κείσζε πνπ είρε ήηαλ 15%. Σν 18% φζσλ είραλ κείσζε απηή 

αλέξρνληαλ ζην 20% ησλ απνδνρψλ ηνπο, ελψ 25% κείσζε απάληεζε πσο είρε ν 17,2%.  

Σν κηθξφηεξν πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ 5,7% απάληεζε πσο ε κείσζε ησλ 

απνδνρψλ ηνπ αλέξρνληαλ ζην 30% θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξγαδφκελσλ πνπ είραλ 

κείσζε ήηαλ 23,8% θαη ε κείσζε ήηαλ κεγαιχηεξε ηνπ 30% ησλ απνιαβψλ ηνπο. 

ε φιεο ηηο θαηεγνξίεο πξνθχπηεη πσο ην πνζνζηφ κείσζεο ήηαλ κεγαιχηεξν απφ φηη 

ην αλακελφκελν. 
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Πίνακαρ 52 

 

Κάλακε κηα ζπζρέηηζε ζχκθσλα κε ην επάγγεικα ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη αλ ν 

κηζζφο κεηά ηελ θξίζε κεηψζεθε, παξέκεηλε ζηαζεξφο ή απμήζεθε. Σα απνηειέζκαηα πνπ 

ζπγθεληξψζακε αλαγξάθνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα.  

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο παξαηεξνχκε πσο νη αγξφηεο ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

69% αλαθέξνπλ κείσζε εηζνδήκαηνο θαη ην ππφινηπν 31% αλαθέξεη πσο ηα νηθνλνκηθά ηνπ 

ζηνηρεία παξέκεηλαλ ζηαζεξά. Καλέλαο απφ ηνπο αγξφηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δελ  

αλαθέξεη αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ.  

Γηα ηνπο εξγάηεο γνχλαο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ζε πνζνζηφ 90,5% αλαθέξεη 

κείσζε εηζνδήκαηνο, ελψ ην 4,8% αλαθέξεη αχμεζε θαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ φηη ν κηζζφο 

παξέκεηλε ζηαζεξφο. Οη επηρεηξεκαηίεο γνχλαο ζην ζχλνιν ηνπο αλαθέξνπλ κείσζε ησλ 

εζφδσλ ηνπο.  

Δλψ νη άλεξγνη αλαθέξνπλ ζε πνζνζηφ 76,5% πσο πξηλ ράζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ν 

κηζζφο ηνπο είρε κεησζεί ελψ έλα πνζνζηφ 23,5% αλαθέξεη πσο ν κηζζφο ηνπο είρε 

παξακείλεη ζηαζεξφο.  

Οη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο αλαθέξνπλ πσο  ην εηζφδεκα ηνπο απμήζεθε ζε πνζνζηφ 

12,5%, φηη κεηψζεθε ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 62,5% ελψ φηη παξέκεηλε ζηαζεξφο ην 25%. 

Απφ ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο ζε πνζνζηφ 76,2% αλαθέξεηαη κείσζε εηζνδήκαηνο θαη ην 

23,8% αλαθέξεη πσο ν κηζζφο ηνπο παξέκεηλε ζηαζεξφο.  

Σέινο, νη ηδησηηθνί ππάιιεινη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 75,8% αλαθέξνπλ κείσζε 

κηζζνχ ελψ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 18,2% αλαθέξεη φηη ν κηζζφο πξηλ ηελ θξίζε ήηαλ 

ίδηνο κε ηνλ κηζζφ ηνπο κεηά ηελ θξίζε. Τπάξρεη θαη έλα πνζνζηφ 6,1% πνπ αλαθέξεη αχμεζε 

εηζνδήκαηνο κεηά ηελ θξίζε. 
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Πίνακαρ 53 

 

Ζ επφκελε εξψηεζε ζηελ νπνία θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 

θαηά πφζν είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε δνπιεηά ηνπο ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Οη άλεξγνη 

πνπ είλαη ζε πνζνζηφ 21,3% πεξίπνπ δελ απάληεζαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε θαζψο εθείλν ην 

δηάζηεκα αλαδεηνχζαλ εξγαζία.  

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 36,9% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε πσο είλαη αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλν απφ ηε δνπιεηά πνπ έρεη. Αξθεηά κεγάιν ζε πνζνζηφ, ην 26,3%,  ήηαλ θαη φζνη 

απάληεζαλ πσο ήηαλ ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε δνπιεηά πνπ έθαλαλ ηε δεδνκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή. Δλψ ππήξρε θαη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 2,5% πνπ δελ είλαη θαζφινπ 

ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ εξγαζία ηνπ.  

εκαληηθά είλαη θαη ηα πνζνζηά ησλ εξγαδφκελσλ πνπ απάληεζαλ πσο είλαη πνιχ 

θαη πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο ζε πνζνζηφ 6,9% θαη 6,3% 

αληίζηνηρα. Σα ζηνηρεία αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 54. 
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Πίνακαρ 54 

 

ηνλ πίλαθα πνπ παξαζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα (Πίλαθαο 55) θάλακε κία ζπζρέηηζε ηεο 

εξγαζίαο θάζε ζπκκεηέρνληνο κε ην αλ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο 

ηνπο.  

Αλαιπηηθά, νη αγξφηεο απάληεζαλ φινη θαη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ 48,3% 

απάληεζαλ πσο είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Σν 44,8% είλαη ιηγφηεξν 

ηθαλνπνηεκέλνη, ελψ ππάξρεη θαη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 6,9% πνπ δελ είλαη θαζφινπ 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Δληππσζηαθφ ζηνηρείν είλαη πσο θαλέλαο απφ ηνπο 

αγξφηεο δελ απάληεζε πσο είλαη πνιχ ή παξά πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο.  

Οη εξγάηεο γνχλαο ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ 57,1% απάληεζαλ πσο είλαη ιίγν 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο θαη έλα 33,3% απάληεζε πσο είλαη αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλνη. ε πνζνζηφ 4,8% νη εξγάηεο γνχλαο απάληεζαλ πσο δελ είλαη θαζφινπ 

ηθαλνπνηεκέλνη αιιά θαη ην ίδην πνζνζηφ αλέθεξε πσο είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ 

εξγαζία ηνπο. Δληχπσζε πξνθαιεί πσο θαλείο απφ ηνπο εξγάηεο γνχλαο δελ αλέθεξε πσο 

είλαη πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο.  

Οη επηρεηξεκαηίεο γνχλαο ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ 50% αλέθεξαλ πσο είλαη ιίγν 

ηθαλνπνηεκέλνη ελψ ην 33,3% ησλ επηρεηξεκαηηψλ αλαθέξεη πσο είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη 

απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Σέινο, ππάξρεη θαη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 16,7% πνπ δειψλεη πσο 

είλαη πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Οη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ζην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ 37,5% αλαθέξνπλ πσο είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία 

ηνπο. Λίγν ηθαλνπνηεκέλνη αλαθέξεη ην 18,8% θαη ην ίδην πνζνζηφ αλαθέξεη πσο είλαη πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Σέινο ππάξρεη θαη έλα 25% πνπ απάληεζε πσο είλαη 

πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία πνπ έρνπλ.  

Οη δεκφζηνη ππάιιεινη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο 57,1% αλαθέξνπλ πσο είλαη 

αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Δλψ ην 28,6% θαη 14,3% απάληεζε πσο είλαη 

πνιχ θαη πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε δνπιεηά ηνπο. Γηα ηνπο ηδησηηθνχο ππαιιήινπο ην 
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54,5%  είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία πνπ θαηέρνπλ. Σν 33,3% είλαη ιηγφηεξν 

ηθαλνπνηεκέλνη θαη ην 6,1% είλαη πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη. Δλψ θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη 

θαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη δειψλεη ην 3% γηα θάζε απάληεζε. 

  

 

Πίνακαρ 55 

 

ηνλ πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα θάλακε κία ζπζρέηηζε ηεο ειηθηαθήο 

νκάδαο κε ην πφζν είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο. ηελ πξψηε ζηήιε ηνπ 

πίλαθα αλαγξάθνληαη νη ειηθηαθέο νκάδεο, ελψ ζηε δεχηεξε αλαγξάθνληαη ηα πνζνζηά 

εθείλσλ πνπ δελ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε. Όζνη ζπκκεηέρνληεο δελ απάληεζαλ εθείλε ηε 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ήηαλ άλεξγνη. 

ηελ πξψηε ειηθηαθή νκάδα ησλ αηφκσλ απφ 20 έσο 29 ρξφλσλ παξαηεξνχκε πσο 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 44,4% δελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε θαζψο αλαδεηνχζε εξγαζία. Σν 

33,3% είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο. Δλψ, ππήξρε θαη έλα 

πνζνζηφ 11,1% πνπ απάληεζε πσο ήηαλ ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη θαη πάξα πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλνη αληίζηνηρα.  

ηε δεχηεξε ειηθηαθή νκάδα πνπ πεξηιακβάλνληαη άηνκα ειηθίαο 30 έσο 39 ρξφλσλ 

ην 31,3% αλέθεξε πσο είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ εξγαζία ηνπ. Σν 14,6% θαη ην 

8,3% αλαθέξνπλ πσο είλαη πνιχ θαη πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο 

αληίζηνηρα. Δλψ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 18,8% αλαθέξεη πσο είλαη ιίγν ηθαλνπνηεκέλν 

απφ ηελ εξγαζία ηνπ. Τπάξρεη θαη έλα πνζνζηφ 27,1% ην νπνίν δελ απάληεζε θαη εθείλν ην 

δηάζηεκα αλαδεηνχζε εξγαζία. 

ηελ ηξίηε ειηθηαθή νκάδα πνπ πεξηέρνληαη άηνκα ειηθίαο απφ 40 έσο 49 εηψλ ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ 46,4% θαη εδψ αλέθεξε πσο είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ 

εξγαζία πνπ έρνπλ. Σν 7,1% αλαθέξεη πσο είλαη πνιχ θαη πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη 
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αληίζηνηρα. Δλψ, ην 19,6% δειψλεη πσο είλαη ιίγν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο θαη 

ην 1,8% δελ είλαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη. 

Σέινο, ζηελ ειηθηαθή νκάδα πνπ πεξηέρνληαη άηνκα απφ 50 εηψλ θαη πάλσ ην 14,9% 

δελ απάληεζε θαζψο αλαδεηνχζε εξγαζία, ην 6,4% δειψλεη πσο δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη 

απφ ηελ εξγαζία πνπ έρνπλ. Σν 44,7% πνπ είλαη θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ δειψλεη πσο 

είλαη ιίγν ηθαλνπνηεκέλν απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ. Σν 31,9% είλαη αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλνη θαη ην 2,1% είλαη πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη. 

 

 

Πίνακαρ 56 

 

Αλάινγα κε ην θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ θάλακε κία θαηεγνξηνπνίεζε θαηά πφζν 

είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

δίλεηαη παξαθάησ.  

Παξαηεξνχκε πσο πεξίπνπ ίδην είλαη ην πνζνζηφ αληξψλ θαη γπλαηθψλ πνπ 

αλαδεηνχζαλ εξγαζία, 20,5% γηα άληξεο θαη 22,1% γηα γπλαίθεο. Οη άληξεο ζε πνζνζηφ 3,6% 

δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλεο απφ ηελ εξγαζία ηνπο ελψ ζηηο γπλαίθεο ην πνζνζηφ απηψλ πνπ δελ 

είλαη ηθαλνπνηεκέλνη θπκαίλεηαη ζην 1,3%. Λίγν ηθαλνπνηεκέλνη δειψλεη ην 28,9% ησλ αληξψλ 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαη ην 23,4% ησλ γπλαηθψλ.  

εκαληηθφ πνζνζηφ αληξψλ θαη γπλαηθψλ δειψλνπλ πσο είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη 

απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο, 34,9% γηα ηνπο άληξεο θαη 39% γηα ηηο γπλαίθεο. Σν 3,6% 

ησλ αληξψλ θαη ην 10,4% ησλ γπλαηθψλ αλαθέξνπλ πσο είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο 
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ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο. Σέινο, ην 8,4% ησλ αληξψλ θαη ην 3,9% ησλ γπλαηθψλ αλαθέξνπλ 

πσο είλαη πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο. 

 

 

Πίνακαρ 57 

 

ε απηφ ην ζεκείν ζέιακε λα ζπγθξίλνπκε ην πφζν ηθαλνπνηεκέλνη ήηαλ κε ηελ 

εξγαζία ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο ζχκθσλα κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπο. Παξαηεξνχκε 

πσο απφ φζνπο δήισζαλ πσο νινθιήξσζαλ ην δεκνηηθφ ή ην γπκλάζην θαλείο δελ δειψλεη 

πσο είλαη πνιχ / πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ εξγαζία ηνπ. ε κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

δειψλνπλ πσο είλαη ιίγν ή θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο.  

Απφ φζνπο νινθιήξσζαλ ην ιχθεην ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε 50% δειψλεη πσο 

είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ εξγαζία ηνπ, ελψ απφ φζνπο νινθιήξσζαλ θαη 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ήηαλ πνιχ ή πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη 

απφ ηελ εξγαζία ηνπο.  

Απφ φζνπο δειψλνπλ πσο δελ είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο 

πεξηζζφηεξνη απφ ην αλακελφκελν είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη δεκνηηθφ ή γπκλάζην. 

Δλψ, ιηγφηεξνη απφ ην αλακελφκελν είλαη φζνη έρνπλ νινθιεξψζεη ιχθεην ή ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. 

Σέινο, φζνη έρνπλ νινθιεξψζεη πξσηνβάζκηα ή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη 

δήισζαλ πσο ήηαλ πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο ήηαλ ιηγφηεξνη απφ ην 

αλακελφκελν. Όζνη νινθιήξσζαλ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη δήισζαλ πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη 

απφ ηελ εξγαζία ηνπο ήηαλ πεξηζζφηεξνη απφ ην αλακελφκελν. 



      

72 
 

 

Πίνακαρ 58 

 

Έγηλε έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο γηα ην θχιν ζε ζρέζε κε ηελ βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο. Ζ ζπζρέηηζε X
2 

βξέζεθε 0 < 0,005 θαη έλα θειί είρε θάησ απφ 5 παξαηεξήζεηο. 

πλεπψο, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 95% δερφκαζηε ηελ ππφζεζε πσο ππάξρεη ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο θαη ηνπ πφζν είζαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηε δνπιεηά ζνπ. 

 

 

Πίνακαρ 59 

 

Σα παξαπάλσ αλαγξάθνληαη θαη ζην γξάθεκα πνπ δίλεηαη ζηε ζπλέρεηα: 
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Δικόνα 27 

 

Οη επφκελεο εξσηήζεηο αθνξνχζαλ εθείλνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δήισζαλ πσο 

δελ νινθιήξσζαλ ην ιχθεην ή ην γπκλάζην. 

 

Ζ πξψηε εξψηεζε αθνξνχζε φζνπο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ ηειείσζαλ ην 

γπκλάζην θαη δεηνχζακε λα αλαθέξνπλ ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν δελ ηειείσζαλ. Όζνη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ηειείσζαλ ην γπκλάζην δελ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε. Παξαηεξνχκε πσο ην 

90% ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε.  

Σν 7,5% επί ηνπ ζπλφινπ απάληεζε πσο ήηαλ νηθνλνκηθνί νη ιφγνη πνπ ζηακάηεζε ην 

ζρνιείν πξηλ νινθιεξψζεη ην γπκλάζην. Σν 1,3% επί ηνπ ζπλφινπ αλαθέξεη πσο γηα 

πξνζσπηθνχο ιφγνπο δελ ηειείσζε ην γπκλάζην θαη ην ίδην πνζνζηφ 1,3% ζηακάηεζε ην 

ζρνιείν επεηδή βξήθε δνπιεηά. 
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Πίνακαρ 60 

 

ηνλ επφκελν πίλαθα (Πίλαθαο 61) παξαζέηνπκε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ 

ηειείσζαλ ην γπκλάζην φζνη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ κε βάζε ην θχιν ηνπο.  

Παξαηεξνχκε πσο ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ θαη νη άληξεο θαη νη γπλαίθεο, 85,5% γηα 

ηνπο άληξεο θαη 94,8% γηα ηηο γπλαίθεο, πξνζπέξαζαλ ηελ εξψηεζε. Δπνκέλσο, ηα αληίζηνηρα 

πνζνζηά είλαη απηψλ πνπ δελ ηνπο αθνξνχζε ε εξψηεζε θαη θαηά ζπλέπεηα έρνπλ ηειεηψζεη 

ην γπκλάζην.  

Έλα 10,8% ησλ αληξψλ γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο δελ ηειείσζε ην γπκλάζην, ελψ ζηηο 

γπλαίθεο ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη ζπγθξηηηθά πνιχ κηθξφηεξν θαη θπκαίλεηαη ζην 3,9%. 

Πεξίπνπ ίδην είλαη ην πνζνζηφ ζε άληξεο θαη γπλαίθεο πνπ γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο 

απνθάζηζαλ λα ζηακαηήζνπλ ην ζρνιείν πξηλ ηειεηψζνπλ ην γπκλάζην. Αλαιπηηθά, ην 1,2% 

ησλ αληξψλ θαη ην 1,3% ησλ γπλαηθψλ είραλ πξνζσπηθνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ 

ηειείσζαλ ην γπκλάζην.  

Σέινο, ην 2,4% ησλ αληξψλ εγθαηέιεηςε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ επεηδή βξήθε θάπνηα 

δνπιεηά. ηηο γπλαίθεο απηφ ην πνζνζηφ είλαη 0%, θακία απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο δελ άθεζε ην 

ζρνιείν ιφγσ εχξεζεο εξγαζίαο.  
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Πίνακαρ 61 

 

εκαληηθφ ζηνηρείν είλαη λα αλαιχζνπκε θαη ηνπο ιφγνπο ζχκθσλα κε ηηο ειηθηαθέο 

νκάδεο. Παξαηεξνχκε πσο έλα ζεηηθφ ζηνηρείν ησλ απνηειεζκάησλ πνπ θαίλνληαη ζηνλ 

επφκελν πίλαθα είλαη πσο θαλέλαο ζπκκεηέρνληαο απφ 20 έσο 29 ρξφλσλ δελ εγθαηέιεηςε ην 

ζρνιείν πξηλ ηειεηψζεη ην γπκλάζην. Γηα απηφ ην ιφγν βιέπνπκε πσο ην 100% 

ζπγθεληξψλεηαη ζηελ απάληεζε «Γελ αθνξά ηνλ εξσηψκελν».  

ηελ ειηθηαθή νκάδα 30 έσο 39 εηψλ ην 97,9% δελ απάληεζε θαη κφιηο ην 2,1% 

βξήθε δνπιεηά θαη δελ ηειείσζε ην γπκλάζην. ηελ επφκελε ειηθηαθή νκάδα πνπ 

θαηαηάζζνληαη νη ζπκκεηέρνληεο κε ειηθία 40 έσο 49 έηε ην 96,4% δελ απάληεζε θαη ην 3,6% 

αλέθεξε νηθνλνκηθνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζηακάηεζε ην ζρνιείν.  

Σέινο, γηα ηα άηνκα πνπ είλαη 50 εηψλ θαη πάλσ ην 72,3% δελ απάληεζε. Σν 21,3% 

αλέθεξε νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θαη ην 4,3% πξνζσπηθνχο ιφγνπο. Έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 

2,1% αλάθεξε πσο βξήθε δνπιεηά θαη ζηακάηεζε ην γπκλάζην. 
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Πίνακαρ 62 

 

Ζ επφκελε εξψηεζε πνπ ζέζακε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο αθνξνχζε φζνπο ηειείσζαλ 

ην γπκλάζην αιιά δελ ζπλέρηζαλ ζην ιχθεην. Παξαηεξνχκε πσο ην 3,1% δελ ζπλέρηζε ην 

ζρνιείν γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, ην 2,5% γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο θαη ην 1,9% γηα 

θνηλσληθνχο ιφγνπο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ φζσλ δελ ζπλέρηζαλ ζην ιχθεην 8,1% 

απάληεζε πσο δελ ζπλέρηζε ην ζρνιείν επεηδή βξήθε δνπιεηά. 

 

 

Πίνακαρ 63 
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Γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ ζπλέρηζαλ ζην ιχθεην θάλακε κία θαηεγνξηνπνίεζε 

κε βάζε ην θχιν ηνπο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πήξακε θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

(Πίλαθαο 64).  

Αλαιπηηθά, ην 4,8% ησλ αληξψλ δελ ζπλέρηζε ζην ιχθεην γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ αλέξρεηαη ζην 1,3%. Σν 2,4% ησλ αληξψλ θαη ην 2,6% ησλ 

γπλαηθψλ δελ ζπλέρηζε ζην ιχθεην γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο. Σν 3,9% ησλ γπλαηθψλ 

απάληεζε πσο θνηλσληθνί ιφγνη ήηαλ εθείλνη πνπ ζπλεηέιεζαλ ψζηε λα εγθαηαιείςεη ην 

ζρνιείν. Σέινο, ην 12% ησλ αληξψλ θαη κφιηο ην 3,9% βξήθε δνπιεηά θαη δελ ζπλέρηζε ην 

ζρνιείν. 

  

 

Πίνακαρ 64 

 

Γηα ηελ ίδηα εξψηεζε θάλακε κία θαηεγνξηνπνίεζε αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Παξαηεξνχκε ηφζν απφ απηφλ ηνλ πίλαθα πνπ δίλεηαη ζηε ζπλέρεηα (Πίλαθαο 

65) φζν θαη απφ ηνλ πίλαθα παξαπάλσ πσο ζηελ ειηθία ησλ 20 κε 29 ρξφλσλ θαλείο δελ 

εγθαηέιεηςε ην ζρνιείν πξηλ πάεη ζην ιχθεην.  

ηελ ειηθηαθή νκάδα 30 κε 39 εηψλ ην 2,1% απάληεζε πσο γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο 

δελ πήγε ζην ιχθεην θαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ απάληεζε πσο βξήθε δνπιεηά. ηελ ειηθία 

απφ 40 κέρξη 49 εηψλ ην 3,6% γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο δελ ζπλέρηζε ζην ιχθεην θαη ην 1,8% 

γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο. Σν 5,4% πνπ είλαη θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απάληεζε πσο δελ 

ζπλέρηζε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ζην ιχθεην επεηδή βξήθε θάπνηα δνπιεηά.  

ηελ ειηθηαθή νκάδα πάλσ ησλ 50 εηψλ βιέπνπκε κεγαιχηεξα πνζνζηά ζε φζνπο 

δελ ζπλέρηζαλ ην ζρνιείν θαη ηειείσζαλ δεκνηηθφ θαη γπκλάζην κφλν. Σν 6,4% δελ ζπλέρηζε 

γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, ην 4,3% γηα πξνζσπηθνχο θαη ην 6,4% γηα θνηλσληθνχο ιφγνπο. Σν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ 19,1% απνθάζηζε λα εγθαηαιείςεη ην ζρνιείν επεηδή βξήθε δνπιεηά.  
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Απφ ηα πνζνζηά πνπ βιέπνπκε ζηνλ πίλαθα φζν κεγαιχηεξεο ειηθίεο έρεη κία νκάδα 

πνπ έρνπκε ρσξίζεη ηφζν κεγαιχηεξα πνζνζηά βιέπνπκε ζηα άηνκα πνπ άθεζαλ ην ζρνιείν. 

πκπεξαίλνπκε πσο παιηφηεξα ππήξρε κεγάιν πνζνζηφ φζσλ ζηακαηνχζαλ ην ζρνιείν γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο, θάηη πνπ πιένλ δελ ζπκβαίλεη. 

 

 

Πίνακαρ 65 

 

Ζ επφκελε εξψηεζε πνπ θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ νξηζκέλνη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ γηα 

πνην ιφγν δελ ηειείσζαλ ην ιχθεην. Ζ εξψηεζε απηή αθνξνχζε φζνπο ζπλέρηζαλ ζην ιχθεην 

αιιά γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δελ ην ηειείσζαλ. Παξαηεξνχκε πσο ην 90,6% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δελ απάληεζε. Σν 1,9% είρε νηθνλνκηθνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ 

ηειείσζε ην ιχθεην. Σν 3,1% πξνζσπηθνχο ιφγνπο θαη ην 0,6% θνηλσληθνχο ιφγνπο. Σέινο, ην 

3,8% δελ ηειείσζε ην ιχθεην επεηδή βξήθε δνπιεηά. 
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Πίνακαρ 66 

 

Κάλακε κία θαηεγνξηνπνίεζε φζσλ απάληεζαλ ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε 

ζχκθσλα κε ην θχιν ηνπο. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο παξαηίζεληαη ζηνλ 

επφκελν πίλαθα.  

Αλαιπηηθά, ην 3,6% ησλ αληξψλ δελ ηειείσζε ην ιχθεην γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, ελψ 

θακία γπλαίθα ηεο έξεπλαο δελ έδσζε απηή ηελ απάληεζε. Σν 1,2% ησλ αληξψλ θαη ην 5,2% 

ησλ γπλαηθψλ είραλ πξνζσπηθνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ηειείσζαλ ην ιχθεην. Σν 1,3% 

ησλ γπλαηθψλ απάληεζε πσο είρε θνηλσληθνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ηειείσζε ην 

ιχθεην. Σν 4,8% ησλ αληξψλ θαη ην 2,6% ησλ γπλαηθψλ δελ ηειείσζαλ ην ιχθεην επεηδή 

βξήθαλ δνπιεηά. 

 

 

Πίνακαρ 67 
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Γηα ηελ ίδηα εξψηεζε θάλακε κία θαηεγνξηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηελ ειηθία φζσλ δελ 

ηειείσζαλ ην ιχθεην. Τπήξρε έλα πνζνζηφ 11,1% ζηελ ειηθηαθή νκάδα 20 κε 29 εηψλ πνπ 

ελψ πήγε ζην ιχθεην δελ ην ηειείσζε γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο.  

ηελ ειηθηαθή νκάδα 30 κε 39 ρξφλσλ ην 2,1% είρε πξνζσπηθνχο ιφγνπο πνπ δελ 

ηειείσζε ην ιχθεην θαη ην 4,2% βξήθε δνπιεηά θαη δηέθνςε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ. Θεηηθή 

εληχπσζε πξνθαιεί φηη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 40 έσο 49 εηψλ φζνη ζπκκεηέρνληεο πήγαλ ζην 

ιχθεην ην ηειείσζαλ θαη δελ ην δηέθνςε θαλείο.  

Σέινο, απφ 50 εηψλ θαη άλσ ην 6,5% ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ ηειείσζε ην ιχθεην γηα 

νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, ην ίδην πνζνζηφ απάληεζε πσο γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο δελ ηειείσζε 

ην ιχθεην. Τπάξρεη θαη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 2,1% πνπ θνηλσληθνί ιφγνη ήηαλ πνπ 

ζπλεηέιεζαλ ζην λα δηαθφςεη ην ιχθεην. Σέινο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απηψλ πνπ είλαη 

κεγαιχηεξνη απφ 50 εηψλ απνθάζηζε λα δηαθφςεη ην ιχθεην επεηδή βξήθε δνπιεηά, ην 

πνζνζηφ απηφ αλέξρεηαη ζην 8,5%. 

 

 

Πίνακαρ 68 

 

Ζ επφκελε εξψηεζε πνπ ηέζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ήηαλ αλ ππήξρε θνληά ζηελ 

πεξηνρή πνπ έκελαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζρνιείν ηελ επνρή πνπ πήγαηλαλ ζην ζρνιείν.  

Ζ εξψηεζε απηή αθνξνχζε κφλν φζνπο κεγάισζαλ ζε ρσξηφ, γη’ απηφ θαη βιέπνπκε 

πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 60,6% δελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε. Απηφ ην πνζνζηφ ησλ 

εξσηεζέλησλ αληηζηνηρεί ζε φζνπο είραλ ηφπν θαηνηθίαο ηελ πφιε ηεο Καζηνξηάο ή ην Άξγνο 

Οξεζηηθφ.  
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Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ έκελαλ ζε ρσξηφ ην 15% απάληεζε πσο ππήξρε 

ζρνιείν θνληά ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο. Όκσο, έλα κεγάιν πνζνζηφ φζσλ έκελαλ ζε ρσξηφ, 

ην 24,4% απάληεζε πσο δελ ππήξρε ζρνιείν θνληά ζηνλ ηφπν πνπ κεγάισζαλ. 

 

 

Πίνακαρ 69 

 

Γηα λα θαηαιάβνπκε πφζν ζεκαληηθφ είλαη αλ ππήξρε ζρνιείν θνληά ζηηο πεξηνρέο 

πνπ κεγάισζαλ νη ζπκκεηέρνληεο κε ην αλ ζπλέρηζαλ ην ζρνιείν ή αλ ην ζηακάηεζαλ θάλακε 

κία ζπζρέηηζε ηεο ειηθίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηνπ αλ είραλ ζρνιείν θνληά ζηνλ ηφπν πνπ 

κεγάισζαλ. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ πσο ζηηο ειηθίεο 50 θαη άλσ νη πεξηζζφηεξνη δελ 

είραλ ζρνιείν θνληά ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο. Αλ ζπγθξίλνπκε απηά ηα πνζνζηά κε ηα 

πνζνζηά φζσλ ζηακάηεζαλ ην ζρνιείν ζε απηέο ηηο ειηθίεο ίζσο έλαο ιφγνο ήηαλ θαη ε 

έιιεηςε ζρνιηθψλ κνλάδσλ θνληά ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο. 

 

 

Πίνακαρ 70 
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Μία αθφκα ζπζρέηηζε πνπ καο ελδηέθεξε είλαη απηή ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία 

κεγάισζε θάπνηνο κε ην αλ ππήξρε ζρνιείν θνληά. Σα απνηειέζκαηα αλαιπηηθά θαίλνληαη 

ζηνλ επφκελν πίλαθα.  

πγθεθξηκέλα, φζνη έκελαλ ζε ρσξηφ ηεο Καζηνξηάο ζε πνζνζηφ 60% αλαθέξνπλ 

πσο δελ είραλ ζρνιείν θνληά ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηνπο 

θαηνίθνπο ρσξηψλ ηνπ δήκνπ Οξεζηίδνο ήηαλ 59,3%. Δλψ, φζνη έκελαλ ζε ρσξηφ ηνπ δήκνπ 

Νεζηνξίνπ αλαθέξνπλ πσο δελ ππήξρε ζρνιείν ζηελ επνρή ηνπο ζε ζπληξηπηηθά κεγάιν 

πνζνζηφ πνπ αλέξρεηαη ζην 72,7%. 

 

 

Πίνακαρ 71 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε πσο απφ εθείλνπο πνπ 

κεγάισζαλ ζε θάπνην ρσξηφ ησλ ηξηψλ δήκσλ ήηαλ πεξηζζφηεξνη απφ ην αλακελφκελν φζνη 

δελ είραλ θνληά ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο ζρνιείν. Απηφο ίζσο είλαη θαη έλαο ιφγνο πνπ ζην 

παξειζφλ ππήξραλ κεγάια πνζνζηά αηφκσλ πνπ εγθαηέιεηπαλ ην ζρνιείν. 

Ζ επφκελε εξψηεζε αλαθεξφηαλ ζε φζνπο ζηακάηεζαλ ην ζρνιείν πξηλ πάξνπλ 

απνιπηήξην ιπθείνπ θαη ζέιακε λα δνχκε κε ηη αζρνιήζεθαλ κεηά ην ζρνιείν. Σν 11,9% 

αζρνιήζεθε κε ηε γνχλα, ην 14,4% αζρνιήζεθε κε αγξνηηθέο εξγαζίεο θαη κφιηο ην 1,9% 

απάληεζε πσο ήηαλ ηδησηηθφο ππάιιεινο.  
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Πίνακαρ 72 

 

Κάλακε κία θαηεγνξηνπνίεζε γηα ηελ απαζρφιεζε πνπ είραλ φζνη ζηακάηεζαλ ην 

ζρνιείν πξηλ πάξνπλ απνιπηήξην ιπθείνπ κε βάζε ην θχιν ηνπο. Σα απνηειέζκαηα πνπ 

πήξακε θαηαγξάθνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα. Γηα λα αζρνιεζεί κε ηε γνχλα πνπ γηα πνιιά 

ρξφληα ήηαλ θχξηα πεγή εζφδσλ ηνπ λνκνχ ζηακάηεζε ην ζρνιείν ην 13,3% ησλ αληξψλ θαη 

ην 10,4% ησλ γπλαηθψλ. εκαληηθά κεγάιν είλαη θαη ην πνζνζηφ ησλ αληξψλ πνπ 

εγθαηέιεηςαλ ην ζρνιείν γηα λα αζρνιεζνχλ κε αγξνηηθέο εξγαζίεο, 22,9%. Σα ππφινηπα 

ζηνηρεία θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα παξαθάησ (Πίλαθαο 73). 

  

 

Πίνακαρ 73 
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ηνλ επφκελν πίλαθα θάλακε κία θαηεγνξηνπνίεζε ηεο απαζρφιεζεο φζσλ δηέθνςαλ 

ην ζρνιείν κε ηελ ειηθία ηνπο. Παξαηεξνχκε πσο ζε ειηθίεο 20 κε 29 εηψλ φζνη δηέθνςαλ ην 

ζρνιείν αζρνιήζεθαλ κε ηε γνχλα. ηηο ειηθίεο 30 κε 39 ην πνζνζηφ απηφ αλέξρεηαη ζε 4,2%. 

Δλψ, απφ 2,1% καο απάληεζαλ πσο αζρνιήζεθαλ κε αγξνηηθέο εξγαζίεο ή ηδησηηθνί 

ππάιιεινη.   

ηηο ειηθίεο απφ 40 κέρξη 49 εηψλ κφιηο ην 3,6% αζρνιήζεθε κε ηε γνχλα, ελψ 

αγξνηηθέο εξγαζίεο έθαλε ην 8,9%. Έλα πνζνζηφ 4,8% απαζρνιήζεθε σο ηδησηηθφο 

ππάιιεινο ζε επηρεηξήζεηο. Σέινο, ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο βιέπνπκε κεγάια πνζνζηά φζσλ 

αζρνιήζεθαλ κε ηε γνχλα, 29,8% θαη κε αγξνηηθέο εξγαζίεο, 36,2%. Μφιηο έλα 2,1% 

απαζρνιήζεθε σο ηδησηηθφο ππάιιεινο.  

 

 

Πίνακαρ 74 

 

Ζ επφκελε εξψηεζε αθνξνχζε φζνπο δελ ηειείσζαλ ην ιχθεην θαη αλ ηειηθά 

ζπλέρηζαλ ην ζρνιείν αξγφηεξα. Παξαηεξνχκε πσο έλα κηθξφ πνζνζηφ 7,5% είλαη απηφ πνπ 

ελψ εγθαηέιεηςε ην ζρνιείν ην ζπλέρηζε αξγφηεξα ζηε δσή ηνπ. Δλψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

20,6% δελ ζπλέρηζε ην ζρνιείν ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν. 
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Πίνακαρ 75 

 

ηνλ πίλαθα 76 πξαγκαηνπνηήζεθε κία ζπζρέηηζε ηνπ αλ ζπλέρηζε θάπνηνο ην 

ζρνιείν ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν ζχκθσλα κε ην θχιν ηνπ. Δλψ ζηνλ πίλαθα 77 γίλεηαη κηα 

ζπζρέηηζε ηεο εξψηεζεο απηήο αλάινγα κε ηηο ειηθηαθέο νκάδεο. 

Πην αλαιπηηθά, απφ ηνλ πίλαθα 76 πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: γηα ηνπο 

άληξεο παξαηεξείηαη πσο ην 62,7% δελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε θαζψο είλαη ην πνζνζηφ 

εθείλσλ πνπ δελ ζηακάηεζαλ ην ζρνιείν πξφσξα. Δλψ, ην 8,4% ησλ αληξψλ δειψλεη πσο 

ζπλέρηζε ην ζρνιείν αξγφηεξα θαη ην 28,9% δελ ζπλέρηζε ην ζρνιείν ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν.  

Σα αλάινγα πνζνζηά γηα ηηο γπλαίθεο είλαη 81,8% νινθιήξσζαλ ην ζρνιείν θαη δελ 

απάληεζαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε. Δλψ απφ φζεο γπλαίθεο είραλ εγθαηαιείςεη ην ζρνιείν ην 

6,5% ησλ γπλαηθψλ ζπλέρηζαλ ην ζρνιείν ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν θαη ην 11,7% δελ ζπλέρηζε 

ην ζρνιείν. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, πσο πεξηζζφηεξνη άληξεο ζπλερίδνπλ ην ζρνιείν απφ φηη 

γπλαίθεο εθφζνλ ην είραλ εγθαηαιείςεη ζηα εθεβηθά ηνπο ρξφληα. 

Αλάινγα κε ηηο ειηθίεο ζπκπεξαίλνπκε πσο ζηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο ζε κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ δελ ζπλερίδνπλ ην ζρνιείν φζνη ην άθεζαλ. ηελ ειηθηαθή νκάδα απφ 40 κέρξη 49 

εηψλ ην 10,7% δελ ζπλέρηζε ην ιχθεην, ελψ γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία ην αληίζηνηρν 

πνζνζηφ είλαη 51,1%. Σα ζηνηρεία αλαιπηηθά αλαγξάθνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα (Πίλαθαο 

77).  
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Πίνακαρ 76 

 

 

Πίνακαρ 77 
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ηελ επφκελε εξψηεζε θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ φζνη ζηακάηεζαλ ην ζρνιείν γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν αιιά ην ζπλέρηζαλ ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν. Αθνξνχζε ηε βαζκίδα κέρξη 

ηελ νπνία νινθιήξσζαλ. Σν 3,8% επί ηνπ ζπλφινπ ηειείσζε ην γπκλάζην ζην εζπεξηλφ 

ζρνιείν, ην 3,1% ηειείσζε ην ιχθεην. Δλψ, έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 0,6% ζπλέρηζε 

θαη ζε ΗΔΚ. Παξαηεξνχκε πσο ζε ΣΔΗ ή Παλεπηζηήκην δελ ζπλέρηζε θαλείο απφ φζνπο πήγαλ 

ζε εζπεξηλφ ιχθεην. 

  

 

Πίνακαρ 78 

 

ε απηφ ην ζεκείν λα ζεκεησζεί πσο ηα πνζνζηά πνπ δφζεθαλ ζηνλ πξνεγνχκελν 

πίλαθα ήηαλ επί ηνπ ζπλφινπ. ε επφκελν ζηάδην θάλακε κία θαηεγνξηνπνίεζε φζσλ 

ζπλέρηζαλ κεηέπεηηα ην ζρνιείν θαη κέρξη πνηα βαζκίδα ζπλέρηζαλ. 

Με ηελ νκαδνπνίεζε πνπ θάλακε ζηνλ επφκελν πίλαθα (Πίλαθαο 79) βιέπνπκε ηα 

πνζνζηά κφλν φζσλ ζπλέρηζαλ ην ζρνιείν ζε επφκελε ρξνληθή ζηηγκή. Παξαηεξνχκε πσο 

φζνη δελ ζπλέρηζαλ ην ζρνιείν ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν δελ απάληεζαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

εξψηεζε. Απφ φζνπο ινηπφλ ζπλέρηζαλ ην ζρνιείν αξγφηεξα ην 50% ηειείσζε ην γπκλάζην, 

ην 41,7% ηειείσζε θαη ην ιχθεην. Δλψ ην 8,3% ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη ζε ΗΔΚ. 

Παξαηεξνχκε πσο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δήισζαλ πσο είραλ θνληά ζηνλ 

ηφπν θαηνηθίαο ηνπο ζρνιείν πεξηζζφηεξνη απφ ην αλακελφκελν ζηακάηεζαλ ην ζρνιείν 

νινθιεξψλνληαο ην γπκλάζην. 
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Πίνακαρ 79 

 

Απφ ηνλ επφκελν πίλαθα (Πίλαθαο 80) δηαθξίλνπκε πσο ην 6% ησλ αληξψλ πνπ 

ζπλέρηζαλ ην ζρνιείν ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν ηειείσζε ην γπκλάζην θαη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ζηηο γπλαίθεο αλέξρεηαη ζην 5,2% φπνπ ηειείσζαλ θαη ην ιχθεην. 

 

 

Πίνακαρ 80 
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ηνλ επφκελν πίλαθα (Πίλαθαο 81) θαηαγξάθνληαη πφζνη ηειείσζαλ ην ζρνιείν ζε 

κεηαγελέζηεξν ρξφλν ζχκθσλα κε ηελ ειηθία ηνπο.  

Σα απνηειέζκαηα κπνξείηε λα ηα βξείηε αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα, ζπλνπηηθά νη ειηθίεο 

30 κε 39 εηψλ απάληεζαλ κε πνζνζηφ 2,1% πσο ζπλέρηζαλ θαη ζε ΗΔΚ αθνχ ηειείσζαλ ην 

εζπεξηλφ ιχθεην. Δλψ αληίζηνηρν πνζνζηφ ζπλέρηζε κφλν κέρξη θαη ην γπκλάζην.  

ε ειηθίεο 40 κε 49 εηψλ ηα πνζνζηά είλαη 1,8% εθείλνη πνπ ηειείσζαλ γπκλάζην θαη 

ην ίδην πνζνζηφ ηειείσζε ιχθεην. Αιιά θαη ζηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο δηαθξίλνπκε κία 

ηζνξξνπία ζηα πνζνζηά, ην 8,5% απάληεζε πσο ηειείσζε ην γπκλάζην θαη ην ίδην πνζνζηφ 

ηειείσζε ην ιχθεην.  

 

 

Πίνακαρ 81 

 

ε επφκελε εξψηεζε θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ φζνη δελ ηειείσζαλ ην ιχθεην αιιά 

θαη δελ ζπλέρηζαλ ζε επφκελν ρξφλν ην ζρνιείν. Ζ εξψηεζε ζηφρεπε ζην λα κάζνπκε αλ φζνη 

ζηακάηεζαλ ην ζρνιείν ζα ήζειαλ λα ην ζπλερίζνπλ θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλ.  

Παξαηεξνχκε πσο ην 1,3% επί ηνπ ζπλφινπ απάληεζε πσο ζε θάπνηα ζηηγκή ζηε 

δσή ηνπ ζα ήζειε λα ζπλερίζεη ην ζρνιείν θαη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 1,3% απάληεζε 

πσο ζα ην ζθεθηφηαλ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ φκσο ησλ εξσηεζέλησλ απνθάζηζε πσο δελ 
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ζα ήζειε λα ζπλερίζεη ην ζρνιείν. Σα ζηνηρεία απηά αλαγξάθνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα 

(Πίλαθαο 82). 

 

 

Πίνακαρ 82 

 

Παξαηεξνχκε πσο ζχκθσλα κε ην θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ έλα πνζνζηφ 2,4% ησλ 

αληξψλ ζα ήζειε λα ζπλερίζεη ην ζρνιείν. Δλψ, ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ καο απάληεζαλ πσο 

δελ ζα ήζειαλ λα ζπλερίζνπλ ην ζρνιείν, 25,3% ησλ αληξψλ θαη 10,4% ησλ γπλαηθψλ. Σέινο, 

ην 1,2% ησλ αληξψλ θαη ην 1,3% ησλ γπλαηθψλ απάληεζε πσο ζα ην ζθεθηφηαλ λα ζπλερίζεη 

ην ζρνιείν ζην κέιινλ. 

 

 

Πίνακαρ 83 
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Οη απαληήζεηο ζχκθσλα κε ηηο ειηθηαθέο νκάδεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαίλνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. Δλζαξξπληηθφ ζηνηρείν είλαη πσο ην 11,1% ησλ αηφκσλ πνπ είλαη 20 κε 29 

εηψλ θαη ζηακάηεζε ην ζρνιείν ζθέθηεηαη λα ην ζπλερίζεη ζην κέιινλ.  

Γηα ηηο ειηθίεο 30 κε 39 εηψλ ην 4,2% φζσλ ζηακάηεζαλ ην ζρνιείν δελ ζέιεη λα 

ζπλερίζεη. Μεγάιν είλαη θαη ην πνζνζηφ απηφ γηα ηηο ειηθίεο 40 κε 49 εηψλ, πνπ είλαη 8,9%. 

Τπάξρεη ζε απηή ηελ ειηθηαθή νκάδα θαη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 1,1% πνπ ζα ήζειε λα 

ζπλερίζεη ην ζρνιείν.  

Σέινο, γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 46,8% δελ ζέιεη λα 

ζπλερίζεη ην ζρνιείν αιιά ππάξρεη θαη έλα πνζνζηφ 2,1% πνπ ζα ήζειε θαη αληίζηνηρν 

πνζνζηφ πνπ ζα ζθεθηφηαλ λα ζπλερίζεη ην ζρνιείν.  

 

 

Πίνακαρ 84 

 

Ζ επφκελε εξψηεζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ήηαλ αλ ζα ήζειαλ λα απνθηήζνπλ 

εμεηδίθεπζε ζε θάπνηνλ ηνκέα κέζσ ελφο ηίηινπ ΗΔΚ ή ΑΔΗ. Ζ εξψηεζε δεηήζακε λα 

απαληεζεί απφ φζνπο σο έθεβνη δελ ηειείσζαλ ην ζρνιείν είηε ην ζπλέρηζαλ αξγφηεξα είηε 

φρη. Σν 1,9% ζα ήζειε λα απνθηήζεη θάπνηα εμεηδίθεπζε, ην 3,8% ζα ην ζθεθηφηαλ. Σν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ 22,5% απάληεζε πσο δελ ζα ήζειε λα ζπλερίζεη ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη λα απνθηήζεη θάπνην πηπρίν ΗΔΚ ή ΑΔΗ. 
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Πίνακαρ 85 

 

Κάλακε κία θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε 

αλάινγα ην θχιν ηνπο θαη ηα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ δίλεηαη παξαθάησ. 

Υαξαθηεξηζηηθά, ην 31,3% ησλ αληξψλ θαη  ην 13% ησλ γπλαηθψλ δελ ζα ήζειε λα ζπλερίζεη 

ζε ΗΔΚ ή ΑΔΗ. Δλψ ην 2,4% θαη 3,6% ησλ αληξψλ απάληεζε πσο ζα ήζειε θαη πσο ζα ην 

ζθεθηφηαλ αληίζηνηρα. Σα αλάινγα πνζνζηά γηα ηηο γπλαίθεο θπκαίλνληαη ζην 1,3% θαη 3,9% 

αληίζηνηρα. 

 

 

Πίνακαρ 86 
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Γηα ηελ ίδηα εξψηεζε θάλακε κία θαηεγνξηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηηο ειηθηαθέο νκάδεο 

πνπ ρσξίζακε. Σν 11,1% ησλ αηφκσλ ειηθίαο 20-29 εηψλ απάληεζε πσο ζα ζθεθηφηαλ ην 

ελδερφκελν λα απνθηήζεη θάπνηα εμεηδίθεπζε. Δλψ ζε φιεο ηηο άιιεο ειηθηαθέο νκάδεο ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ απάληεζε πσο δελ ζα επηζπκνχζε λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη λα 

απνθηήζεη πηπρίν ΗΔΚ ή ΑΔΗ. Σα απνηειέζκαηα αλαιπηηθά δίλνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα. 

 

 

Πίνακαρ 87 

 

ην επφκελν ζηάδην ηεο έξεπλαο ζηφρνο ήηαλ λα θαηαιάβνπκε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο φζνη ηειείσζαλ ην ιχθεην δελ ζπλέρηζαλ ζε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ πξψηε 

εξψηεζε αθνξνχζε φζνπο ηειείσζαλ ην ιχθεην θαη ζέιακε λα βγάινπκε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα 

γηα ην αλ έδσζαλ εμεηάζεηο ή φρη. Σα απνηειέζκαηα αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 88. 

Παξαηεξνχκε πσο ην 30,6% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε πσο δελ έδσζε εμεηάζεηο 

ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σν 23,1% έδσζε εμεηάζεηο γηα λα πεξάζεη ζην παλεπηζηήκην 

θαη έλα κεγάιν πνζνζηφ δελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε θαζψο δελ ηνπο αθνξνχζε. 
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Πίνακαρ 88 

 

Κάλακε κία ζπζρέηηζε ηεο εξψηεζεο απηήο αλάινγα κε ην θχιν θαη ηελ ειηθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Σα απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη ζηνπο πίλαθεο 89 θαη 90. πγθεληξσηηθά, 

ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ έγηλε ζχκθσλα κε ην θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ην 45,9% φζσλ 

ηειείσζαλ ην ιχθεην αιιά δελ έδσζαλ εμεηάζεηο  ήηαλ άληξεο. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ 

γπλαηθψλ ήηαλ 54,1%.  

Όζνη ηειείσζαλ ην ιχθεην θαη έδσζαλ εμεηάζεηο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ αλάινγα κε ην 

θχιν ηνπο. Σν 52,7% φζσλ έδσζαλ εμεηάζεηο γηα λα εηζαρζνχλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ήηαλ άληξεο. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηηο γπλαίθεο θπκαίλεηαη ζην 47,3%. Σα αλάινγα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 89. 

ηνλ πίλαθα 90 έγηλε κία θαηεγνξηνπνίεζε φζσλ έδσζαλ ή δελ έδσζαλ εμεηάζεηο 

αλάινγα κε ηηο ειηθηαθέο νκάδεο ζηηο νπνίεο ρσξίζηεθε ην δείγκα. Σα δεδνκέλα θαίλνληαη 

αλαιπηηθά θαη ζηνλ πίλαθα. 

πγθεληξσηηθά,  ην κηθξφηεξν πνζνζηφ φζσλ ηειείσζαλ ην ιχθεην αιιά δελ έδσζαλ 

εμεηάζεηο γηα εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ήηαλ ζε ειηθίεο απφ 20 κέρξη 29 εηψλ 

θαη θπκαηλφηαλ ζην 3,1%. Σν αλάινγν πνζνζηφ γηα ηηο ειηθίεο απφ 30 έσο 39 εηψλ ήηαλ 

αξθεηά κεγάιν θαη θπκαηλφηαλ ζην 28,6%.  

Παξαηεξνχκε πσο ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ 49% δελ έδσζαλ εμεηάζεηο άηνκα πνπ 

πεξηερφηαλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 40 κε 49 εηψλ. Σέινο, απφ 50 εηψλ θαη πάλσ ην πνζνζηφ 

φζσλ ηειείσζε ην ιχθεην αιιά δελ έδσζε εμεηάζεηο ήηαλ 19,4%. 

Σα πνζνζηά φζσλ έδσζαλ εμεηάζεηο φηαλ ηειείσζαλ ην ιχθεην γηα ηηο αληίζηνηρεο 

ειηθηαθέο νκάδεο είλαη παξφκνηα κε απηά πνπ αλαθέξακε γηα φζνπο δελ έδσζαλ εμεηάζεηο. 

Αλαιπηηθά, ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ 48,6% απάληεζαλ πσο έδσζαλ εμεηάζεηο άηνκα ειηθίαο 

40 κε 49 εηψλ θαη ην ακέζσο κεγαιχηεξν πνζνζηφ 35,1% γηα ηηο ειηθίεο απφ 30 κέρξη 39 

εηψλ.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηελ πξψηε ζηήιε ησλ δεδνκέλσλ αλαγξάθνληαη ηα 

πνζνζηά γηα φζνπο δελ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε. Όζνη δελ απάληεζαλ είηε ηειείσζαλ θαη 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε είηε δελ ηειείσζαλ ην ιχθεην θαη ε εξψηεζε απηή δελ ηνπο αθνξνχζε. 
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Ζ επφκελε εξψηεζε αθνξνχζε κφλν φζνπο ηειείσζαλ ην ιχθεην αιιά δελ έδσζαλ 

εμεηάζεηο. Ζ πξψηε εξψηεζε ινηπφλ, πνπ ηέζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ήηαλ γηα πνην ιφγν 

δελ έδσζαλ εμεηάζεηο γηα λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ζε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

Σα απνηειέζκαηα πνπ πήξακε θαίλνληαη αλαιπηηθά θαη ζηνλ πίλαθα 57. Σν 5,9% επί 

ηνπ ζπλφινπ είρε νηθνλνκηθνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απνθάζηζε λα κε δψζεη εμεηάζεηο, 

ελψ ην 6,3% είρε πξνζσπηθνχο ή θαη θνηλσληθνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ έδσζε 

εμεηάζεηο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

Έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 7,8% ήηαλ απηφ πνπ αζρνιήζεθε κε ηε γνχλα κεηά ην 

ιχθεην θαη δελ ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ. Δπίζεο, έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 10,6% 

απάληεζε πσο δελ ηνπο ελδηέθεξε λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο. 

 

 

Πίνακαρ 91 

 

ηνλ επφκελν πίλαθα θάλακε κία θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αληξψλ θαη γπλαηθψλ θαη ησλ 

ιφγσλ πνπ δελ έδσζαλ εμεηάζεηο ζε ΗΔΚ ή ΑΔΗ. Πεξίπνπ ίδην είλαη ην πνζνζηφ αληξψλ θαη 

γπλαηθψλ πνπ είραλ νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Σν 47,4% φζσλ είραλ νηθνλνκηθνχο ιφγνπο πνπ 

δελ έδσζαλ εμεηάζεηο ήηαλ άληξεο θαη ην 52,6% ήηαλ γπλαίθεο. Απφ φζνπο απάληεζαλ πσο 

γηα πξνζσπηθνχο ή θνηλσληθνχο ιφγνπο κεηά ην ιχθεην ζηακάηεζε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ην 

40% ησλ αληξψλ έλαληη ηνπ 60% ησλ γπλαηθψλ.  

Πεξηζζφηεξνη ήηαλ νη άληξεο πνπ δελ έδσζαλ εμεηάζεηο ιφγσ ηνπ φηη βξήθαλ δνπιεηά 

ζηελ γνχλα. Απφ φζνπο αζρνιήζεθαλ κε ηε γνχλα ην 52% ήηαλ άληξεο θαη ην 48% ήηαλ 

γπλαίθεο. Σέινο, απφ φζνπο απάληεζαλ πσο δελ ηνπο ελδηέθεξε λα ζπλερίζνπλ ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπο ην 44,1% ήηαλ άληξεο θαη ην 55,9% ήηαλ γπλαίθεο. 
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Πίνακαρ 92 

 

ηνλ επφκελν πίλαθα δίλεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε γηα ηελ ίδηα εξψηεζε αλάινγα κε ηηο 

ειηθηαθέο νκάδεο ζηηο νπνίεο έρνπκε ρσξίζεη. Παξαηεξνχκε πσο γηα φζνπο δελ έδσζαλ 

εμεηάζεηο γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά παξαηεξνχληαη ζηηο κεγαιχηεξεο 

ειηθίεο. 

Αλαιπηηθά, ην 57,9% φζσλ είραλ νηθνλνκηθνχο ιφγνπο αλήθε ζηηο ειηθίεο 40 κε 49 

εηψλ θαη ην 21,1% ήηαλ κεγαιχηεξνη ησλ 50 εηψλ. Σν 15,8% φζσλ είραλ νηθνλνκηθνχο ιφγνπο 

ήηαλ ειηθίαο 30 κε 39 εηψλ θαη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ 5,3% ήηαλ ειηθίαο 20 κε 29 εηψλ. 

Απφ φζνπο είραλ πξνζσπηθνχο ιφγνπο πνπ δελ έδσζαλ εμεηάζεηο ην 60% ήηαλ ζηελ 

ειηθηαθή νκάδα απφ 40 κέρξη 49 εηψλ. Σν 25% ήηαλ ειηθίαο απφ 30 κέρξη 39 εηψλ θαη ην 15% 

ήηαλ άηνκα κεγαιχηεξα ησλ 50 εηψλ. 

Όζνη δελ έδσζαλ εμεηάζεηο γηα λα αζρνιεζνχλ κε ηε γνχλα ήηαλ άηνκα κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο θπξίσο. Σν 40% ήηαλ πάλσ απφ 50 εηψλ θαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζε ειηθίεο 40 κε 

49 εηψλ. Ληγφηεξνη είλαη φζνη επέιεμαλ λα αζρνιεζνχλ κε ηε γνχλα θαη λα κε δψζνπλ 

εμεηάζεηο ζηηο ειηθίεο 30 κε 39 εηψλ θαη θαλέλαο λεφηεξνο. 
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Πίνακαρ 93 

 

ηελ επφκελε εξψηεζε θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ κφλν νη εξσηψκελνη πνπ έδσζαλ  

παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηειεηψλνληαο ην ιχθεην. Ζ εξψηεζε αθνξνχζε ηνπο ιφγνπο πνπ δελ 

πήγαλ λα ζπνπδάζνπλ ελψ έδσζαλ εμεηάζεηο. Σν 7,5% επί ηνπ ζπλφινπ απάληεζε πσο 

έδσζε εμεηάζεηο, πέξαζε ζε θάπνηα ζρνιή αιιά δελ ήηαλ ε πξψηε ηνπ επηινγή θαη δελ ηνπ 

άξεζε. Σν 4,7% καο αλαθέξεη φηη έδσζε εμεηάζεηο αιιά απέηπρε, ελψ ην 10,9% δελ ήζειε ή 

δελ κπνξνχζε λα θχγεη απφ ην λνκφ. 

 

 

Πίνακαρ 94 
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ηελ εξψηεζε απηή θάλακε κία θαηεγνξηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην θχιν ησλ 

εξσηψκελσλ. Παξαηεξνχκε πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηφζν ησλ αληξψλ φζν θαη ησλ 

γπλαηθψλ αλαθέξεη πσο αλ θαη έδσζε εμεηάζεηο θαη πέηπρε δελ ήζειε ή δελ κπνξνχζε λα 

θχγεη απφ ηνλ λνκφ. Σα πνζνζηά απηά αλέξρνληαη ζην 10,2% γηα ηνπο άληξεο θαη 11,7% γηα 

ηηο γπλαίθεο. 

 

 

Πίνακαρ 95 

 

Έλα βαζηθφ ζηνηρείν πνπ ζα ζέιακε λα ζπιιέμνπκε γηα απηήλ ηελ εξψηεζε ήηαλ θαη 

νη ειηθίεο ησλ αλζξψπσλ πνπ απάληεζαλ. Παξαηεξνχκε φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 62 πνπ 

παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα φηη γηα ηηο ειηθίεο κέρξη θαη 39 εηψλ ε πην δηαδεδνκέλε απάληεζε 

είλαη φηη αλ θαη πέξαζαλ ζε θάπνηα ζρνιή δελ ήηαλ απηφ πνπ ήζειαλ θαη δελ ηνπο άξεζε. Σα 

αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη 5,6% γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ νη ειηθίεο ηνπο ήηαλ απφ 20 έσο 

29 εηψλ θαη 14,6% γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο απφ 30 έσο 39 εηψλ.  

Δλψ ζηηο ειηθίεο απφ 40 εηψλ θαη πάλσ ε πην ζπρλή απάληεζε ήηαλ πσο δελ ήζειαλ 

ή δελ κπνξνχζαλ λα θχγνπλ απφ ηνλ λνκφ. Σα πνζνζηά πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηή ηελ 

απάληεζε είλαη 18,8% γηα ειηθίεο απφ 40 κέρξη 49 θαη 7,4% γηα ειηθίεο κεγαιχηεξεο ησλ 50 

εηψλ. 
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Πίνακαρ 96 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζηνπο πξνεγνχκελνπο δχν πίλαθεο παξαηεξνχκε 

πσο νη γπλαίθεο πνπ δελ ήζειαλ ή δελ κπνξνχζαλ λα θχγνπλ απφ ην Ννκφ ήηαλ 

πεξηζζφηεξεο απφ ην αλακελφκελν. Οη άληξεο πνπ δελ ήζειαλ ή δελ κπνξνχζαλ λα θχγνπλ 

απφ ην Ννκφ ήηαλ ζρεδφλ φζνη αλακέλακε. 

Γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ήηαλ κέρξη θαη 39 εηψλ παξαηεξνχκε πσο ιηγφηεξνη απφ 

ην αλακελφκελν δελ ήζειαλ ή δελ κπνξνχζαλ λα θχγνπλ. Δλψ, ζηελ ειηθηαθή νκάδα 40 έσο 

49 εηψλ πεξηζζφηεξνη απφ ην αλακελφκελν δελ κπνξνχζαλ ή δελ ήζειαλ λα θχγνπλ απφ ηνλ 

Ννκφ.  

Ζ ηειεπηαία εξψηεζε πνπ ζέζακε αλαθεξφηαλ ζε φινπο φζνπο ηειείσζαλ ην ιχθεην 

θαη ξσηήζακε αλ ππήξρε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Καζηνξηά ηφηε ζα ζπλέρηδαλ ηηο 

ζπνπδέο ή φρη. Σα απνηειέζκαηα αλαγξάθνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα. Σν 26,3% ηνπ 

ζπλφινπ αλέθεξε πσο δελ ζα ζπλέρηδε ζε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ην 17,5% ζα ην 

ζθεθηφηαλ θαη ην 10% ζα ζπλέρηδε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ. 
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Πίνακαρ 97 

 

ηνλ επφκελν πίλαθα (Πίλαθαο 98) έρεη γίλεη θαηεγνξηνπνίεζε ηεο πξνεγνχκελεο 

εξψηεζεο αλάινγα κε ην θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ. Παξαηεξνχκε πσο ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ αληξψλ θαη γπλαηθψλ αθφκα θαη αλ ππήξρε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Καζηνξηά 

δελ ζα ζπλέρηδαλ ηηο ζπνπδέο ηνπο.  

Αλαιπηηθά, ην πνζνζηφ ησλ αληξψλ πνπ αλαθέξεη πσο ζα ζπλέρηδε ηηο ζπνπδέο ηνπ 

είλαη 11,4% ελψ φζνη ζα ζθεθηφηαλ λα ζπλερίζνπλ είλαη ην 17,5% ησλ αληξψλ. Σν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο φκσο αλαθέξεη πσο αθφκα θαη αλ ππήξρε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ζην Ννκφ δελ ζα ζπλέρηδαλ ηηο ζπνπδέο ζε πνζνζηφ 21,7%.  

Σα αλάινγα πνζνζηά γηα ηηο γπλαίθεο θπκαίλνληαη ζην 8,4% φζεο γπλαίθεο ζα 

ζπλέρηδαλ ηηο ζπνπδέο ηνπο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 31,2% δελ ζα ζπλέρηδε. Τπάξρεη θαη έλα 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 17,5% πνπ αλ ππήξρε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζην Ννκφ ζα ην 

ζθεθηφηαλ. Σα πνζνζηά θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ επφκελν πίλαθα. 

ηνλ πίλαθα 99 γίλεηαη κία θαηεγνξηνπνίεζε ηεο πξνεγνχκελεο εξψηεζεο αλάινγα 

κε ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ ζπκκεηερφλησλ. Απφ ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ είλαη πσο ζηηο ειηθίεο απφ 20 έσο 49 εηψλ αλαθέξνπλ ζε κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ πσο αθφκα θαη αλ ππήξρε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Καζηνξηά δελ ζα ζπλέρηδαλ 

ηηο ζπνπδέο. ε αληίζεζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ είλαη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία πνπ ζε 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλαθέξνπλ πσο ζα ζθεθηφηαλ λα ζπλερίζνπλ ζε ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε αλ ππήξρε ζηελ Καζηνξηά. 
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Πίνακαρ 98 

 

 

Πίνακαρ 99 
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ε επφκελν ζηάδην ζέιακε λα θάλνπκε κία ζπζρέηηζε φζσλ έδσζαλ εμεηάζεηο θαη δελ 

πήγαλ λα ζπνπδάζνπλ κε ην ηη ζα έθαλαλ αλ ζα ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα ζπνπδάζνπλ ζηελ 

Καζηνξηά. Παξαηεξνχκε πσο νη πεξηζζφηεξνη απφ εθείλνπο πνπ δελ ηνπο άξεζε ε ζρνιή 

ζηελ νπνία έδσζαλ απάληεζαλ πσο δελ ζα ζπλέρηδαλ αλ ππήξρε ηξηηνβάζκηα ζηελ 

Καζηνξηά, κε πνζνζηφ 75%. Σν 46,7% φζσλ απέηπραλ ζηηο εμεηάζεηο ζα ην ζθεθηφηαλ αλ 

ππήξρε ηξηηνβάζκηα ζην λνκφ. Δλψ, εθείλνη πνπ δελ ήζειαλ ή δελ κπνξνχζαλ λα θχγνπλ απφ 

ην λνκφ ζε πνζνζηφ 51,4% αλαθέξνπλ πσο ζα ζθεθηφηαλ λα ζπλέρηδαλ αλ ππήξρε 

ηξηηνβάζκηα ζην λνκφ. 

 

 

Πίνακαρ 100 

 

ηηο ηειεπηαίεο δχν εξσηήζεηο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο θαη 

αθνξνχζαλ ην πψο πηζηεχνπλ φηη ζα ήηαλ ην κέιινλ ηνπο αλ έθαλαλ δηαθνξεηηθέο επηινγέο. 

ηελ πξψηε εξψηεζε γηα ηελ νπνία ζα δνζνχλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ 

ζην αλ πηζηεχνπλ πσο ζα είραλ κεγαιχηεξε θνηλσληθή θαηαμίσζε αλ νη επηινγέο πνπ έθαλαλ 

ήηαλ δηαθνξεηηθέο.  

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 36,3% πηζηεχεη πσο ζα ήηαλ ιίγν θαιχηεξα, ελψ αξθεηά 

κεγαιχηεξε θνηλσληθή θαηαμίσζε πηζηεχεη ην 33,8% πσο ζα είρε. Σα ππφπνηπα πνζνζηά γηα 

θάζε απάληεζε είλαη κηθξφηεξα θαη θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 101. 
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Πίνακαρ 101 

 

Κάλακε κία ζπζρέηηζε ηεο εξψηεζεο απηήο κε ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο πνπ έρεη 

νινθιεξψζεη ν ζπκκεηέρνληαο. Σα ζηνηρεία αλαιπηηθά δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 102. Αλαιπηηθά, 

απφ φζνπο ηειείσζαλ ην δεκνηηθφ ην 31,3% απάληεζε πσο ζα είρε αξθεηά κεγαιχηεξε 

θνηλσληθή θαηαμίσζε.  Δλψ ζεκαληηθά πνζνζηά 21,9% ζεκεηψλνπλ θαη νη απαληήζεηο ιίγν θαη 

πνιχ. 

Απφ φζνπο ζπκκεηέρνληεο ηειείσζαλ ην γπκλάζην ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 36,2% 

απάληεζε πσο πηζηεχεη ιίγν φηη ζα είρε κεγαιχηεξε θνηλσληθή θαηαμίσζε. Απφ φζνπο 

ηειείσζαλ ην ιχθεην ην 38,4% πηζηέπεη πσο ζα είρε αξθεηά κεγαιχηεξε θνηλσληθή θαηαμίσζε. 

Δλψ, παξφκνην είλαη ην πνζνζηφ εθείλσλ πνπ πηζηεχνπλ ιίγν πσο ζα είραλ κεγαιχηεξε 

θνηλσληθή θαηαμίσζε. Σα ππφινηπα πνζνζηά θαηαλέκνληαη ζηηο άιιεο απαληήζεηο ζε 

κηθξφηεξν πνζνζηφ. 

Απφ φζνπο ηειείσζαλ ζρνιέο ΗΔΚ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ 35% πηζηεχνπλ πσο δελ 

ζα είραλ κεγαιχηεξε θνηλσληθή θαηαμίσζε αλ έθαλαλ άιιεο επηινγέο. Αιιά ην ίδην πνζνζηφ 

πηζηέπεη πσο ζα είρε ιίγν κεγαιχηεξε θνηλσληθή θαηαμίσζε. Σέινο, ην 30% πηζηεχεη πσο αλ 

έθαλε άιιεο επηινγέο ζα είρε αξθεηά κεγαιχηεξε θνηλσληθή θαηαμίσζε. Απφ φζνπο ηειείσζαλ 

παλεπηζηήκην ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 44,7% πηζηέπεη πσο ζα είρε ιίγν κεγαιχηεξε 

θνηλσληθή θαηαμίσζε. Δλψ ην 28,9% ησλ ζπκκεηερφλησλ πηζηεχεη πσο δελ ζα είραλ 

κεγαιχηεξε θνηλσληθή θαηαμίσζε αλ έθαλαλ άιιεο επηινγέο. 
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Πίνακαρ 102 

 

Παξαηεξνχκε πσο απφ φζνπο ζπκκεηέρνληεο νινθιήξσζαλ κφλν ην δεκνηηθφ ή ην 

γπκλάζην πεξηζζφηεξνη ήηαλ απφ ην αλακελφκελν φζνη πηζηεχνπλ πσο αλ έθαλαλ 

δηαθνξεηηθέο επηινγέο ζηε δσή ηνπο ζα είραλ κεγαιχηεξε θνηλσληθή θαηαμίσζε. 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα δελ κπνξνχζε λα γίλεη έιεγρνο Υ
2
 θαζψο ππήξραλ πνιιά 

θειηά κε ζπρλφηεηα κηθξφηεξε ηνπ 5. Γη’απηφ έγηλε ζπγρψλεπζε ζηνλ πίλαθα ηεο εθπαίδεπζεο 

ζε ΗΔΚ θαη ΑΔΗ. Αιιά θαη ζηνλ πίλαθα ηεο εξψηεζεο πνπ εμεηάδνπκε έγηλε ζπγρψλεπζε ζηελ 

απάληεζε θαζφινπ κε ηελ απάληεζε ιίγν θαη ζηελ απάληεζε πνιχ θαη πάξα πνιχ. Σα 

απνηειέζκαηα αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ δίλεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

 

Πίνακαρ 103 
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Μεηά ηνλ έιεγρν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο έρνπκε 0 < 0,005 θαη έλα θειί έρεη 

αλακελφκελε ηηκή κηθξφηεξε απφ 5. Δπνκέλσο, ζπκπεξαίλνπκε πσο ππάξρεη ζπζρέηηζε ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 95% ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο κε ην αλ πηζηεχνπλ νη 

ζπκκεηέρνληεο πσο νη επηινγέο ηνπο επεξέαζαλ ηελ θνηλσληθή ηνπο θαηαμίσζε. 

 

 

Πίνακαρ 104 

 

ηελ ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ νπνία ζα δνζνχλ ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζην αλ πηζηεχνπλ πσο ζα είραλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο αλ 

νη επηινγέο πνπ έθαλαλ ήηαλ δηαθνξεηηθέο.  

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 38,4% πηζηεχεη πσο ζα είρε αξθεηά πεξηζζφηεξεο επηινγέο, 

ελψ ην 19,7% πηζηεχεη πσο ζα είρε ιίγν πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο ζηε δσή ηνπο. Σν 18,8% 

πηζηεχεη πσο ζα είρε πνιχ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο ζηε δσή ηνπο. Σα ππφπνηπα πνζνζηά γηα 

θάζε απάληεζε είλαη κηθξφηεξα θαη θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 105. 

 

 

Πίνακαρ 105 

 



      

107 
 

Κάλακε κία ζπζρέηηζε ηεο εξψηεζεο απηήο κε ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο πνπ έρεη 

νινθιεξψζεη ν ζπκκεηέρνληαο. Σα ζηνηρεία απηά αλαιπηηθά δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 69. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, απφ φζνπο ηειείσζαλ ην δεκνηηθφ ην 37,5% απάληεζε πσο πηζηεχεη ζα είρε 

πνιιέο πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο αλ έθαλε δηαθνξεηηθέο επηινγέο ζηε δσή ηνπ. Δλψ, ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ 53,1% απάληεζε πσο ζα είρε πάξα πνιιέο επθαηξίεο. Σέινο, έλα 

πνζνζηφ 9,4% πηζηέπεη πσο ζα είρε αθξεηά πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο αλ έθαλε δηαθνξεηηθέο 

επηινγέο. 

Απφ φζνπο ζπκκεηέρνληεο ηειείσζαλ ην γπκλάζην ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 31% 

απάληεζε πσο πηζηεχεη φηη ζα είρε πνιχ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο εθφζνλ έθαλε δηαθνξεηηθέο 

επηινγέο. εκαληηθφ θαη πεξίπνπ ίδην είλαη ην πνζνζηφ φζσλ απάληεζαλ πσο νη επθαηξίεο ζηε 

δσή ηνπο ζα ήηαλ αξθεηά ή πάξα πνιχ θαιχηεξεο, 29,3% θαη 27,6% αληίζηνηρα.  

Απφ φζνπο ηειείσζαλ ην ιχθεην ην 46,5% πηζηέπεη πσο ζα είρε αξθεηά πεξηζζφηεξεο 

επθαηξίεο αλ έθαλε δηαθνξεηηθέο επνινγέο. Δλψ, ηα ππφινηπα πνζνζηά θαηαλέκνληαη ζηηο 

άιιεο απαληήζεηο ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ. 

Απφ φζνπο ζπκκεηέρνληεο ηειείσζαλ ζρνιέο ΗΔΚ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ 45% 

πηζηεχνπλ πσο δελ ζα είραλ αξθεηά πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο αλ έθαλαλ δηαθνξεηηθέο 

επνινγέο. Δλψ, κε ην ίδην πνζνζηφ, 20% αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο θαζφινπ πεξηζζφηεξεο 

επθαηξίεο θαη πνιχ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο.  

 Σέινο, απφ φζνπο ηειείσζαλ παλεπηζηήκην ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ 36,8% ζεσξνχλ 

πσο ζα είραλ αξθεηά θαιχηεξεο επθαηξίεο ζηε δσή ηνπο. Δπίζεο, κεγάια πνζνζηά 23,7% 

βιέπνπκε ζηηο απαληήζεηο θαζφινπ θαη ιίγν. Απηφ ζεκαίλεη πσο πηζηεχνπλ πσο δελ ζα είραλ 

πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο ή ιίγν πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο αλ έθαλαλ δηαθνξεηηθέο επηινγέο ζηε 

δσή ηνπο.  
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 Δπεηδή ζηνλ πίλαθα 106 ππήξραλ πνιιά θειηά κε ζπρλφηεηα κηθξφηεξε ηνπ 5 θαη δελ 

κπνξνχζε λα γίλεη έιεγρνο Υ
2
 θάλακε νκαδνπνίεζε αλάινγε κε εθείλε ηνπ πίλαθα 104. Σα 

απνηειέζκαηα αλαγξάθνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα. 

 

 

Πίνακαρ 107 

 

Μεηά ηνλ έιεγρν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο έρνπκε 0 < 0,005 θαη έλα θαλέλα θειί 

δελ έρεη αλακελφκελε ηηκή κηθξφηεξε απφ 5. Δπνκέλσο, ζπκπεξαίλνπκε πσο ππάξρεη 

ζπζρέηηζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 95% ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο κε ην αλ πηζηεχνπλ νη 

ζπκκεηέρνληεο πσο νη επηινγέο ηνπο επεξέαζαλ ηηο επθαηξίεο πνπ ηνπο δφζεθαλ. 

 

 

Πίνακαρ 108 
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3.3. ςμπεπάζμαηα 
 
 
Μεηά ηελ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη: Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

θαηνίθσλ ηνπ Ννκνχ Καζηνξηάο είλαη ηειεηφθνηηνη ιπθείνπ. ηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο 

παξαηεξείηαη ε κε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ ζε πξψηκν ζηάδην. Δίλαη ειάρηζηνη εθείλνη πνπ 

εγθαηαιείπνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζην γπκλάζην θαη θαλείο δελ ζηακαηά ην ζρνιείν 

ηειεηψλνληαο ην δεκνηηθφ. Παξαηεξείηαη επίζεο ε ηάζε ζηηο ειηθίεο 20 κε 29 εηψλ πνιινί λα 

ζπλερίδνπλ ζε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Οη άληξεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο εγθαηέιεηπαλ 

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζπρλφηεξα ζην γπκλάζην αιιά θαη ζην δεκνηηθφ. Δλψ νη γπλαίθεο 

δελ εγθαηέιεηπαλ ζε κεγάιν πνζνζηφ ην ζρνιείν. Έλα ζεηηθφ ζηνηρείν πνπ πξνέθπςε απφ ηελ 

έξεπλα είλαη πσο ηφζν νη άληξεο φζν θαη νη γπλαίθεο ζε κεγάιν πνζνζηφ απνθάζηδαλ λα 

ηειεηψζνπλ ην ιχθεην. Δλψ, νη γπλαίθεο ζπλέρηδαλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζε 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε πην εχθνια απφ φηη νη άληξεο. Παξαηεξήζεθε αθφκα πσο ζεκαληηθφ 

ξφιν ζπκβάιεη θαη ε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα ησλ γνλέσλ γηα ην αλ ηα παηδηά εγθαηαιείπνπλ ή 

φρη ην ζρνιείν. Έηζη, επηθξαηεί ε ηάζε λα εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν ζπρλφηεξα παηδηά πνπ θαη 

νη γνλείο ηνπο δηέθνςαλ ην ζρνιείν πξφσξα. 

Έλα βαζηθφ ζηνηρείν πνπ πξνβιεκαηίδεη ηελ πεξηνρή είλαη ε αλεξγία. ηελ πεξηνρή 

ηεο Καζηνξηάο ε αλεξγία βξίζθεηαη ζε κεγάια πνζνζηά ζε ζχγθξηζε κε ζηνηρεία πεξαζκέλσλ 

εηψλ. Σα κεγαιχηεξα πνζνζηά αλεξγίαο αληηκεησπίδνπλ λένη ειηθίαο 30 κε 39 εηψλ, αιιά ζε 

φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο παξαηεξνχληαη πςειά πνζνζηά αλεξγίαο. Σέινο, νη πεξηζζφηεξνη 

άλεξγνη ηεο πεξηνρήο δειψλνπλ πσο είλαη καθξνρξφληα άλεξγνη. Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί 

πσο έρνπλ κεησζεί αξθεηά θαη φζνη αζρνινχληαη κε ηε γνχλα, είηε σο εξγάηεο είηε σο 

επηρεηξεκαηίεο. Παξαηεξήζεθε επίζεο πσο αγξνηηθέο εξγαζίεο επηιέγνπλ νη κεγαιχηεξνη ζε 

ειηθία ελψ νη λεφηεξνη πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα είλαη ιηγφηεξνη. Έλα αθφκα 

ζηνηρείν πνπ δείρλεη ε έξεπλα είλαη πσο νη λεφηεξνη Καζηνξηαλνί δελ αζρνινχληαη κε ηε γνχλα 

φζν νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία. 

Σα κηζζνινγηθά δεδνκέλα πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα 

δείρλνπλ πσο νη πεξηζζφηεξνη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο πξηλ ηελ θξίζε ακείβνληαλ κε 500 έσο 

1000 επξψ ην κήλα. Δλψ, κεηά ηελ θξίζε νη πεξηζζφηεξνη δειψλνπλ πσο έρνπλ ζεκαληηθή 

κείσζε ησλ κηζζψλ. Οη πεξηζζφηεξνη επίζεο δειψλνπλ πσο είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη απφ 

ηελ εξγαζία ηελ νπνία έρνπλ. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, πξνέθπςε ε 

εθηίκεζε πσο αξθεηνί είλαη νη θάηνηθνη ηνπ Ννκνχ πνπ δελ νινθιήξσζαλ ην ζρνιείν επεηδή 

δελ είραλ ζρνιηθέο κνλάδεο θνληά ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη πνπ 

εγθαηέιεηςαλ ην ζρνιείν ζηξάθεθαλ πξνο ηηο αγξνηηθέο εξγαζίεο θαη ηε γνχλα. Παξαηεξήζεθε 

πσο απφ φζνπο ζηακάηεζαλ ην ζρνιείν θαη δελ ην νινθιήξσζαλ δελ ην ζπλέρηζαλ πνηέ ζηελ 

κεηέπεηηα δσή ηνπο. Δλψ, νη πεξηζζφηεξνη απφ φζνπο ηειείσζαλ ην ιχθεην θαη έδσζαλ 

εμεηάζεηο θαη δελ πήγαλ ζηε ζρνιή πνπ πέξαζαλ δελ ήζειαλ ή δελ κπνξνχζαλ λα θχγνπλ 

απφ ηνλ Ννκφ. Σέινο, βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα πσο νη πεξηζζφηεξνη πηζηεχνπλ πσο αλ έθαλαλ 

άιιεο επηινγέο ζηε δσή ηνπο ζα είραλ αξθεηά κεγαιχηεξε θαηαμίσζε αιιά θαη πεξηζζφηεξεο 

επθαηξίεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ ΚΑΗ ΣΖΝ 

ΔΛΛΑΓΑ 

 

4.1. Σο επίπεδο εκπαίδεςζηρ ζηην Δςπώπη και ηην Δλλάδα ζηο ζύνολο ηος 
πληθςζμού 
 
 
Σα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη ζην θεθάιαην απηφ έρνπλ ζπιιερζεί απφ ηε Eurostat. 

Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο ζηε Eurostat δίλεηαη ζε κία θιίκαθα 0 – 8. Το 1 αντιςτοιχεί ςτο 

Δημοτικό, το 2 ςτο Γυμνάςιο. Το 3 αντιςτοιχεί ςτο Λφκειο και ςε ςχολζσ κατάρτιςησ του 

ΟΑΕΔ, το 4 ςτα Επαγγελματικά Λφκεια. Ο αριθμόσ 5 αντιςτοιχεί ςτα Ινςτιτοφτα 

Επαγγελματικήσ Κατάρτιςησ (ΙΕΚ). Το 6 αντιςτοιχεί ςε βαςικό πτυχίο από ΑΕΙ, το 7 ςε 

μεταπτυχιακό και το 8 ςε διδακτορικό. Σε οριςμζνεσ χώρεσ η κλίμακα μπορεί να διαφζρει. 

Σα ζηνηρεία πνπ θαηεβάζακε απφ ηε Eurostat ήηαλ γηα άηνκα ειηθίαο 25 έσο 64 εηψλ 

αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο γηα ηα έηε 2000-2019. Απφ ην γξάθεκα πνπ δίλεηαη παξαθάησ 

παξαηεξείηαη πσο νη πνιίηεο ηεο ΔΔ κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ έρνπλ απμεκέλν κνξθσηηθφ 

επίπεδν. ηαδηαθά κεηψλεηαη ην πνζνζηφ ζηα επίπεδα 0-2 θαη απμάλεηαη ην πνζνζηφ ησλ 

πηπρηνχρσλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 

 

Γπάθημα 1 

 

ην επφκελν γξάθεκα δίλεηαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαηά ηα έηε 

1992-2019 ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 25-65. Γηα ηα έηε 1992 κε 1999 πάλσ απφ ην 

50% έρεη νινθιεξψζεη εθπαίδεπζε πνπ βξίζθεηαη ζην επίπεδν 0-2. Γηα ηα έηε απφ 2000 θαη 

πάλσ φπσο θαη ζηελ Δπξψπε έηζη θαη ζηελ Διιάδα παξαηεξείηαη κία ζηαδηαθή κείσζε ησλ 

πνζνζηψλ ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο 0-2 θαη κία αχμεζε γηα ηα επίπεδα 5-8. 
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Γπάθημα 2 

 

Απφ ηνπο πίλαθεο πνπ δίλνληαη ζηε ζπλέρεηα παξαηεξνχκε πσο φιε ε Δπξψπε 

εκθαλίδεη αχμεζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. Παξαηεξνχκε φηη ην έηνο 2000 ε Διιάδα 

πζηεξνχζε ζε ζχγθξηζε κε ηελ Δπξψπε ζηνπο πηπρηνχρνπο πνιίηεο. Αλ ζπγθξίλνπκε ηα 

άηνκα πνπ εγθαηέιεηςαλ ην ζρνιείν κέρξη θαη ην γπκλάζην ηφηε ε Διιάδα είλαη 9% πάλσ απφ 

ην πνζνζηφ ηεο Δπξψπεο. 

 

Δπίπεδν 
εθπαίδεπζεο 

0-2 3 & 4 5-8 

Εψλε επξψ 39% 41% 20% 

Διιάδα 48% 35% 17% 

 

 

Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ην έηνο 2019 θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα παξαθάησ. Ζ Διιάδα 

είλαη θνληά ζην κέζν φξν ηεο δψλεο επξψ ζε φια ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο. Μπνξνχκε λα 

πνχκε φηη ην 2019 ην 75% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Δπξψπεο έρνπλ ηειεηψζεη ην αληίζηνηρν ιχθεην 

ηεο θάζε ρψξαο θαη ην 32% είλαη πηπρηνχρνη αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. 

 

Δπίπεδν 
εθπαίδεπζεο 

0-2 3 & 4 5-8 

Εψλε επξψ 24.5% 43% 32.5% 

Διιάδα 23% 45% 32% 
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4.2. Σο επίπεδο εκπαίδεςζηρ ζηην Δςπώπη και ηην Δλλάδα ζε ζσέζη με ηο 
θύλο 
 
 
ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ ήηαλ γηα ην ζχλνιν ηνπ 

πιεζπζκνχ. Θα θάλνπκε έλαλ δηαρσξηζκφ γηα λα δνχκε ηα πνζνζηά ηνπ επηπέδνπ 

εθπαίδεπζεο ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ην θχιν. 

 ην γξάθεκα 3 δίλνληαη ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο γηα ηηο ρξνλνινγίεο απφ 2000 έσο 

2019. Παξαηεξείηαη πσο γηα ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο 0-2 ηα πνζνζηά ζπλερψο κεηψλνληαη. 

Απηφ ζεκαίλεη πσο ζην πέξαζκα ησλ εηψλ πεξηζζφηεξνη είλαη νη άληξεο πνπ επηιέγνπλ λα 

ζπλερίζνπλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπο. εκαληηθή είλαη θαη ε αχμεζε φζσλ αληξψλ επηιέγνπλ λα 

νινθιεξψζνπλ επίπεδν εθπαίδεπζεο 5-8. αλ ζπκπέξαζκα κπνξνχκε λα πνχκε πσο πιένλ 

είλαη πεξηζζφηεξνη νη άληξεο απφ φηη παιαηφηεξα πνπ απνθαζίδνπλ λα νινθιεξψζνπλ ην 

ιχθεην αιιά θαη θάπνηα ζρνιή.  

 

 

Γπάθημα 3 

 

ηελ Διιάδα παξαηεξείηαη κηα κεγάιε κείσζε ζε φζνπο εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν 

ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο 0 έσο 2. Σν 1992 ήηαλ πεξίπνπ 60% ελψ ην 2019 ήηαλ ιίγν 

κεγαιχηεξν απφ 20%. ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο 5-8 παξαηεξείηαη ζηαδηαθή αχμεζε φζσλ 

αληξψλ ζηελ Διιάδα ηα επηιέγνπλ. 
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Γπάθημα 4 

 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ δίλνληαη ζηνηρεία γηα ηα έηε 2000 θαη 2019.  

Παξαηεξνχκε φηη ην έηνο 2000 ε Διιάδα πζηεξνχζε ζε ζχγθξηζε κε ηελ Δπξψπε ζηνπο 

πηπρηνχρνπο άληξεο πνιίηεο. Δλψ, αλ ζπγθξίλνπκε ηα άηνκα πνπ εγθαηέιεηςαλ ην ζρνιείν 

κέρξη θαη ην γπκλάζην ηφηε ε Διιάδα είρε πεξηζζφηεξνπο πνιίηεο πνπ άθελαλ ην ζρνιείν ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ Δπξψπε.. 

 

Δπίπεδν 
εθπαίδεπζεο 

0-2 3 & 4 5-8 

Εψλε επξψ 37% 42% 21% 

Διιάδα 46% 35% 19% 

 

 

Σν 2019 παξαηεξνχκε πσο ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη ζηελ Διιάδα ηα πνζνζηά γηα 

ηνπο άληξεο ζηα επίπεδα εθπαίδεπζεο 0-2 κεηψζεθαλ αηζζεηά. Παξαηεξνχκε πσο ε Διιάδα 

είλαη θνληά ζην κέζν φξν ηεο δψλεο επξψ. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζε φια ηα επίπεδα 

εθπαίδεπζεο.  

 

Δπίπεδν 
εθπαίδεπζεο 

0-2 3 & 4 5-8 

Εψλε επξψ 25% 44% 31% 

Διιάδα 23% 47% 30% 

 

 

ηα δχν επφκελα γξαθήκαηα θαίλνληαη ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο γηα ηηο γπλαίθεο ζηε 

δψλε ηνπ Δπξψ αιιά θαη ζηελ Διιάδα. Παξαηεξνχκε πσο ζηελ Δπξψπε έρνπλ κεησζεί 

ζεκαληηθά νη γπλαίθεο πνπ έρνπλ επίπεδν εθπαίδεπζεο 0-2. Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ φζν 
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κεηψλνληαη νη γπλαίθεο πνπ εγθαηαιείπνπλ ηελ εθπαίδεπζε ζε επίπεδν 0 έσο 2 ηφζν 

απμάλνληαη νη γπλαίθεο πνπ αλεβάδνπλ ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπο. 

 

 

Γπάθημα 5 

 

ηελ Διιάδα παξαηεξνχκε ζεκαληηθή κείσζε ησλ γπλαηθψλ πνπ εγθαηαιείπνπλ ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπο ζήκεξα ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ. Σν 1992 νη γπλαίθεο κε επίπεδν 

εθπαίδεπζεο 0-2 ήηαλ θνληά ζην 70%, ελψ ην 2019 ήηαλ ιίγν πεξηζζφηεξν απφ ην 20%. ηα 

επίπεδα εθπαίδεπζεο 5-8 ελψ ην 1992 ήηαλ θνληά ζην 10% παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε. 

 

 

Γπάθημα 6 
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 ηηο γπλαίθεο ην 2000 παξαηεξνχκε πσο ππήξρε κεγάιε δηαθνξά ζην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο 0-2 κεηαμχ Δπξψπεο θαη Διιάδαο. ηελ Διιάδα πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο 

εγθαηέιεηπαλ ην ζρνιείν ζε κηθξή ειηθία. Σν πνζνζηφ πηπρηνχρσλ ζε Διιάδα θαη Δπξψπε γηα 

ηηο γπλαίθεο ήηαλ παξφκνην. 

  

Δπίπεδν 
εθπαίδεπζεο 

0-2 3 & 4 5-8 

Εψλε επξψ 42% 40% 18% 

Διιάδα 50% 34% 16% 

 

 

 Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ην έηνο 2019 θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα παξαθάησ. 

Παξαηεξνχκε  πσο ηα πνζνζηά ηφζν ζηηο γπλαίθεο πνπ έρνπλ εγθαηαιείςεη ην ζρνιείν, φζν 

θαη ζηηο γπλαίθεο πηπρηνχρνπο είλαη παξφκνην θαη ζε Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε. 

 

Δπίπεδν 
εθπαίδεπζεο 

0-2 3 & 4 5-8 

Εψλε επξψ 24% 42% 34% 

Διιάδα 23% 43% 34% 

 

 

4.3. Σο επίπεδο εκπαίδεςζηρ ζηην Δλλάδα ανά πεπιθέπεια 
 
 
Απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο Eurostat επηιέμακε ηξεηο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο γηα λα 

ηηο ζπγθξίλνπκε κεηαμχ ηνπο. Γηα ηηο πεξηθέξεηεο απηέο ζα δνχκε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ζε 

ζρέζε κε ηελ ππφινηπε Διιάδα. 

Οη πεξηνρέο πνπ επηιέρζεθαλ ήηαλ ε Αηηηθή, ε Γπηηθή Μαθεδνλία αιιά θαη ε Κξήηε. Ζ 

Αηηηθή επηιέρζεθε γηαηί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο είλαη ζηελ Αηηηθή. Ζ 

Γπηηθή Μαθεδνλία επηιέρζεθε γηαηί ε Καζηνξηά γηα ηελ νπνία έγηλε ε έξεπλα αλήθεη ζηε Γπηηθή 

Μαθεδνλία.  

Σέινο, ε Κξήηε είλαη έλαο παγθφζκηνο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο πνπ επηιέγνπλ πνιιά 

άηνκα θάζε ρξφλν γηα ηηο δηαθνπέο ηνπο. Ζ επηινγή ηεο Κξήηεο ινηπφλ έγηλε γηα λα δνχκε 

πσο επεξέαζε ν ηνπξηζκφο ηελ εθπαίδεπζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ. 

ηελ Αηηηθή φπσο θαίλεηαη θαη ζην επφκελν γξάθεκα ζηελ πάξνδν ησλ εηψλ 

παξαηεξείηαη ζεκαληηθή κεηαβνιή ζην επίπεδν ζπνπδψλ ησλ θαηνίθσλ. Απφ ην 2000 έσο ην 

2019 παξαηεξνχκε πσο φζνη επηιέγνπλ ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο 0-2 ζπλερψο κεηψλνληαη θαη 

πιένλ είλαη νη κηζνί απφ φηη ην 2000. ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο 5-8 παξαηεξνχκε κεγάιε 

αχμεζε φζσλ επηιέγνπλ λα έρνπλ θάπνηα εμεηδίθεπζε. Δλψ ην 2000 φζνη επέιεγαλ έλα απφ 

ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο 5-8 ήηαλ ιίγν πεξηζζφηεξνη απφ 20% ζηηο κέξεο καο βιέπνπκε απηφ 

ην πνζνζηφ λα αγγίδεη ην 60%. 
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Γπάθημα 7 

 

ηελ Κξήηε παξαηεξνχκε πσο ην 2000 φζνη εγθαηέιεηπαλ ην ζρνιείν ζηα επίπεδα 0-

2 ήηαλ πάλσ απφ 50%, ελψ ηελ ίδηα ρξνληά φζνη επέιεγαλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο 

ζε επίπεδν εθπαίδεπζεο 5-8 ήηαλ πεξίπνπ 15%. Παξαηεξνχκε κία κεγάιε δηαθνξά ζηα δχν 

απηά πνζνζηά πνπ ίζσο νθείιεηαη ζηνλ απμεκέλν ηνπξηζκφ ηεο πεξηνρήο. 

Παξαηεξείηαη ζηελ πάξνδν ησλ εηψλ κία ζηαδηαθή κείσζε ησλ θαηνίθσλ κε επίπεδν 

εθπαίδεπζεο 0-2. Όκσο, ζηα επίπεδα 5-8 κέρξη θαη ην 2014 ηα πνζνζηά είλαη ζηαζεξά θαη 

απφ ην 2014 βιέπνπκε κία κηθξή αχμεζε. Σα ζηνηρεία απηά θαίλνληαη ζην γξάθεκα 8. 

 

 

Γπάθημα 8 
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ηε Γπηηθή Μαθεδνλία παξαηεξνχκε κία ζεκαληηθή κείσζε φζσλ εγθαηαιείπνπλ ην 

ζρνιείν ζε έλα απφ ηα επίπεδα 0-2. Σν 2000 ην πνζνζηφ φζσλ έρνπλ εθπαίδεπζε 0-2 ήηαλ 

θνληά ζην 60%, ελψ ην 2019 κεηψλεηαη ζην 20% πεξίπνπ. Γηα ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο 5-8 

παξαηεξείηαη κία ζηαδηαθή αχμεζε. 

 

 

Γπάθημα 9 

 

 ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ δίλνληαη ελδεηθηηθά ηα πνζνζηά γηα θάζε επίπεδν 

εθπαίδεπζεο ηε ρξνλνινγία 2000 θαη ηε ρξνλνινγία 2019. Ο πξψηνο πίλαθαο αλαγξάθεη ηα 

ζηνηρεία γηα ην 2000. Παξαηεξνχκε πσο ζηελ Κξήηε θαη ηε Γπηηθή Μαθεδνλία ηα πνζνζηά ηνπ 

επηπέδνπ εθπαίδεπζεο 0-2  είλαη πνιχ θνληά. Δλψ, ζηελ Αηηηθή ην πνζνζηφ απηφ είλαη αξθεηά 

κηθξφηεξν. Απηφ ίζσο νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο ζηελ Γπηηθή Μαθεδνλία πνιινί επέιεγαλ λα 

αζρνιεζνχλ ηφζν κε ηε γνχλα φζν κε ζηα εξγνζηάζηα ηεο ΓΔΖ. ηελ Κξήηε ν ηνπξηζκφο 

ίζσο έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επηινγή απηή. ηηο ηξεηο πεξηθέξεηεο πνπ επηιέρζεθαλ 

παξαηεξνχκε πσο ζηα επίπεδα εθπαίδεπζεο 5-8 ηα πνζνζηά ήηαλ κηθξά ην 2000. 

 

 Αηηηθή Κξήηε Γπηηθή Μαθεδνλία 

0-2 35% 57% 60% 

3&4 43% 28% 28% 

‘5-8 22% 15% 12% 

 

 Σν 2019 παξαηεξνχκε πσο ε θαηάζηαζε πνπ ππήξρε πξηλ απφ 20 ρξφληα έρεη 

αιιάμεη. πγθεθξηκέλα, ην πνζνζηφ ησλ θαηνίθσλ πνπ επηιέγνπλ λα εγθαηαιείςνπλ ηελ 

εθπαίδεπζε ζήκεξα είλαη πνιχ κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε ην 2000. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

φζσλ έρνπλ επίπεδν εθπαίδεπζεο 0-2 είλαη ζηελ Κξήηε, 28%, ελψ ε Γπηηθή Μαθεδνλία είλαη 

πνιχ θνληά ζην πνζνζηφ ηεο Κξήηεο 26%. ηελ Αηηηθή ην πνζνζηφ απηφ είλαη 15% έλαληη 

35% πνπ ήηαλ πξηλ 20 ρξφληα. 
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 Γηα ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο 5-8 ε Κξήηε θαη ε Γπηηθή Μαθεδνλία παξαηεξνχκε πσο 

είλαη ζρεηηθά ρακειά. ε Γπηηθή Μαθεδνλία θαη Κξήηε παξαηεξνχκε πσο ηα πνζνζηά είλαη 

κηθξφηεξα απφ φηη ηα αληίζηνηρα ζηελ Διιάδα. ε αληίζεζε ζηελ Αηηηθή ην πνζνζηφ φζσλ 

επηιέγνπλ επίπεδν εθπαίδεπζεο 5-8 είλαη 40%. 

 

 Αηηηθή Κξήηε Γπηηθή Μαθεδνλία 

0-2 15% 28% 26% 

3&4 45% 46% 47% 

5-8 40% 26% 27% 

 

 πγθξίλνληαο ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέμακε ζε απηφ ην θεθάιαην παξαηεξνχκε πσο 

ζπλερψο απμάλεηαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη ζηελ Διιάδα. 

Παξαηεξνχκε πσο γηα ην 2019 ηα πνζνζηά γηα ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο 0-2 ζε Δπξψπε θαη 

Διιάδα είλαη 24.5% θαη 23% αληίζηνηρα. ηελ Αηηηθή ην πνζνζηφ φζσλ εγθαηαιείπνπλ ην 

ζρνιείν είλαη κηθξφηεξνο απφ φηη ν κέζνο φξνο ζε Δπξψπε θαη Διιάδα, ζε αληίζεζε κε ηελ 

Κξήηε θαη ηελ Αηηηθή πνπ είλαη κεγαιχηεξν αληίζηνηρν πνζνζηφ.  

ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο 5-8 ηα πνζνζηά ζε Δπξψπε θαη Διιάδα είλαη πεξίπνπ ίδηα 

θαη θνληά ζην 32%. ηελ Αηηηθή είλαη πεξηζζφηεξνη εθείλνη πνπ επηιέγνπλ λα εμεηδηθεπηνχλ ζε 

ζρέζε κε ηελ Δπξψπε θαη ηελ Διιάδα. Όκσο ηα πνζνζηά γηα ηελ Κξήηε θαη γηα ηε Γπηηθή 

Μαθεδνλία είλαη κηθξφηεξα απφ φηη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζε Δπξψπε θαη Διιάδα. 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, πσο κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ην κνξθσηηθφ επίπεδν ζε φιε 

ηελ Δπξψπε απμάλεηαη ζηαδηαθά. Ζ Γπηηθή Μαθεδνλία είλαη ιίγν ρακειφηεξα ζε ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο πεξηνρέο. Όκσο, έρεη ζεκαληηθή αχμεζε απφ φηη παιαηφηεξα ζε επίπεδν 

εθπαίδεπζεο 5-8 θαη κείσζε ζε φζνπο έρνπλ επίπεδν εθπαίδεπζεο 02. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

Σνπ ζπνπδαζηή Γψξνπ Θσκά 

Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ – ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΟ 
ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 

 

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην πνπ ζαο δεηείηαη λα ζπκπιεξψζεηε είλαη αλψλπκν. Σα 

ζηνηρεία πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά ηελ ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο κφλν γηα 

εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα εξεπλήζνπκε θαηά πφζν ε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ιεηηνχξγεζε ζεηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ 

θαηνίθσλ ηεο Καζηνξηάο. 

 

αο επραξηζηψ πνιχ, 

Γψξνο Θσκάο 

 

Δνόηηηα 1: 

ηην ενόηηηα 1 παπακαλούνηαι να απανηήζοςν όλοι οι ζςμμεηέσονηερ ζηην 

έπεςνα 

 

1. Έηνο γέλλεζεο: |_|_|_|_| 

 

2. Φχιν:  |_| Άληξαο  |_| Γπλαίθα 

 

3. ε πνηα πεξηνρή ηεο Καζηνξηάο κεγάισζεο;  

|_| Καζηνξηά  

|_| Άξγνο Οξεζηηθφ  

|_| Υσξηφ ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο 

|_| Υσξηφ ηνπ Γήκνπ Οξεζηίδνο 

|_| Υσξηφ ηνπ Γήκνπ Νεζηνξίνπ 
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4. Πνηα βαζκίδα εθπαίδεπζεο έρεηε νινθιεξψζεη; 

|_| Γεκνηηθφ   

|_| Γπκλάζην   

 |_| Λχθεην  

 |_| ΗΔΚ    

 |_| ΣΔΗ/Παλεπηζηήκην  

 

5. Πνηα βαζκίδα εθπαίδεπζεο έρεη νινθιεξψζεη ν παηέξαο ζαο; 

|_| Γεκνηηθφ   

|_| Γπκλάζην   

|_| Λχθεην 

|_| ΗΔΚ    

|_| ΣΔΗ/Παλεπηζηήκην  

 

6. Πνηα βαζκίδα εθπαίδεπζεο έρεη νινθιεξψζεη ε κεηέξα ζαο; 

|_| Γεκνηηθφ   

|_| Γπκλάζην   

|_| Λχθεην  

|_| ΗΔΚ    

|_| ΣΔΗ/Παλεπηζηήκην  

 

7. Ση επαγγέιιεζζε; 

|_| Αγξφηεο     |_| Γνπλεξγάηεο  

|_| Δπηρεηξεκαηίαο γνχλαο   |_| Άλεξγνο    

|_| Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο   |_| Γεκφζηνο ππάιιεινο   

|_| Ηδησηηθφο ππάιιεινο 
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8. Αλ είζαζηε άλεξγνο/ε γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα;   

|_| 0-6 κήλεο   

|_| 6 -12 κήλεο   

|_| 1-2 ρξφληα   

|_| 2-3 ρξφληα    

|_| πεξηζζφηεξα απφ 3 ρξφληα 

  

9. Πνηνο ήηαλ ν κεληαίνο (θαζαξέο απνιαβέο) κηζζφο ζαο πξηλ ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε; 

|_| 0-500   

|_| 501-1000   

|_| 1001-2000   

|_| Μεγαιχηεξνο απφ 2000  

  

10. Μεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ν κηζζφο ζαο: 

|_| Απμήζεθε  |_| Μεηψζεθε  |_| Παξέκεηλε ζηαζεξφο  

 

11. Αλ κεηψζεθε ζε ηη πνζνζηφ κεηψζεθε; 

|_| 10%  |_| 15%  |_| 20%   

|_| 25%   |_| 30%  |_| Μεγαιχηεξν ηνπ 30% 

 

12. Δίζαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηε δνπιεία ζνπ; 

|_| Καζφινπ   

|_| Λίγν    

|_| Αξθεηά   

|_| Πνιχ    

|_| Πάξα πνιχ 
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Δνόηηηα 2: 

ηην ενόηηηα 2 παπακαλούνηαι να απανηήζοςν μόνο όζοι δεν ηελείυζαν ηο 

λύκειο ή ηο γςμνάζιο και μόνο ζηιρ επυηήζειρ πος ηοςρ αθοπούν. ηη 

ζςνέσεια να απανηήζοςν ζηιρ επυηήζειρ ηηρ ενόηηηαρ 4. 

 

13. Αλ δελ ηειείσζεο ην γπκλάζην γηα πνηνπο ιφγνπο;   

|_| Οηθνλνκηθνχο ιφγνπο  

|_| Πξνζσπηθνχο ιφγνπο  

|_| Κνηλσληθνχο ιφγνπο  

|_| Βξήθα δνπιεηά  

 

14. Αλ ηειείσζεο ην γπκλάζην ζπλέρηζεο ζην ιχθεην; Αλ φρη γηα πνηνπο ιφγνπο; 

|_| Οηθνλνκηθνχο ιφγνπο  

|_| Πξνζσπηθνχο ιφγνπο  

|_| Κνηλσληθνχο ιφγνπο  

|_| βξήθα δνπιεηά 

 

15. Γηα πνηνπο ιφγνπο δελ ηειείσζεο ην ιχθεην; 

|_| Οηθνλνκηθνχο ιφγνπο  

|_| Πξνζσπηθνχο ιφγνπο  

|_| Κνηλσληθνχο ιφγνπο  

|_| βξήθα δνπιεηά  

 

16. Αλ έκελεο ζε ρσξηφ  ππήξρε θνληά ζρνιείν;   (Ζ εξψηεζε λα απαληεζεί κφλν απφ 

φζνπο κεγάισζαλ ζε ρσξηφ) 

|_| Ναη   |_| Όρη 

 

17. Μεηά ην ζρνιείν κε ηη αζρνιήζεθεο; 

|_| Γνχλα  |_| Αγξφηεο  |_| Ηδησηηθφο ππάιιεινο 
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18. πλέρηζεο αξγφηεξα ην ζρνιείν;     |_| Ναη   |_| Όρη 

 

19. Αλ ζπλέρηζεο ην ζρνιείν κέρξη πνηα βαζκίδα;  (ε εξψηεζε λα απαληεζεί απφ 

φζνπο ζπλέρηζαλ ην ζρνιείν ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν) 

|_| Γεκνηηθφ   

|_| Γπκλάζην   

|_| Λχθεην   

|_| ΗΔΚ     

|_| ΣΔΗ/Παλεπηζηήκην   

 

20. Αλ δελ ζπλέρηζεο ζα ήζειεο λα ζπλερίζεηο ηψξα; 

|_| Ναη  

|_| Όρη   

|_|  Θα ην ζθεθηφκνπλ 

 

21. Θα ήζειεο λα ζπλερίζεηο ζε ΗΔΚ ή Παλεπηζηήκην; (ε εξψηεζε λα απαληεζεί απφ 

φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο ελφηεηαο 2) 

|_| Ναη  

|_| Όρη   

|_|Θα ην ζθεθηφκνπλ 
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Δνόηηηα 3: 

ηην ενόηηηα 3 παπακαλούνηαι να απανηήζοςν όζοι ολοκλήπυζαν ηο 

λύκειο αλλά δεν ζςνέσιζαν ζε ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη. ηη ζςνέσεια να 

απανηήζοςν ζηιρ επυηήζειρ ηηρ ενόηηηαρ 4. 

 

 

22. Γηα πνηνπο ιφγνπο δελ ζπλέρηζεο ζε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε; 

Α)  Γελ έδσζα εμεηάζεηο γηα: 

|_| Οηθνλνκηθνχο ιφγνπο  

|_| Πξνζσπηθνχο / Κνηλσληθνχο ιφγνπο 

|_| Αζρνιήζεθα κε ηε γνχλα  

|_| Γελ κε ελδηέθεξε 

 

Β) Έδσζα εμεηάζεηο αιιά: 

|_| Γελ κνπ άξεζε ε ζρνιή  

|_| Απέηπρα  

|_| Γελ ήζεια / Γελ κπνξνχζα λα θχγσ απφ ην Ννκφ 

 

Γ)  Αλ ππήξρε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζην Ννκφ Καζηνξηάο ζα ζπλέρηδεο; 

|_| Ναη    

|_| Όρη    

|_|  Θα ην ζθεθηφκνπλ 
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Δνόηηηα 4: 

ηην ενόηηηα 4 παπακαλούνηαι να απανηήζοςν όλοι οι ζςμμεηέσονηερ ζηην 

έπεςνα. 

 

23. Πηζηεχεηο φηη αλ νη επηινγέο ζνπ ήηαλ δηαθνξεηηθέο ζα είρεο κεγαιχηεξε θνηλσληθή 

θαηαμίσζε; 

|_| Καζφινπ   

|_| Λίγν    

|_| Αξθεηά   

|_| Πνιχ    

|_| Πάξα πνιχ  

 

 

24. Πηζηεχεηο φηη αλ νη επηινγέο ζνπ ήηαλ δηαθνξεηηθέο ζα είρεο πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο  

ζηε δσή ζνπ;  

|_| Καζφινπ   

|_| Λίγν    

|_| Αξθεηά   

|_| Πνιχ    

|_| Πάξα πνιχ  
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