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Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 
- Σχεδόν οι μισοί νέοι προ-πανεπιστημιακών σπουδών (λύκειο), το 48,3%, προτίθενται να 

αυτοαπασχοληθούν*  στην μελλοντική επαγγελματική τους σταδιοδρομία.  
(*Ερώτηση πώς βλέπουν την κατάσταση εργασίας τους στο μέλλον. ‘Αυτοαπασχόληση’ θεωρούν το 
ελεύθερο επάγγελμα ή δική τους επιχείρηση). 

 

- Ο βαθμός του επιχειρηματικού πνεύματος των νέων στην Ελλάδα και σε σύγκριση με τις χώρες της Νότιας 
Ευρώπης,  Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία,  έχει πολύ μεγάλες αποστάσεις. Οι Έλληνες είναι αυτοί που 
δείχνουν τη μεγαλύτερη προτίμηση να είναι επιχειρηματίες-αυτοαπασχολούμενοι, πολύ λίγο πίσω από το 
νεαρούς Ιταλούς. 
 

-  Η στάση απέναντι στην επιχειρηματικότητα είναι σημαντικά διαφορετική, στους νέους ανάλογα με την κάθε 
περιοχή της Ελλάδας. Η περιοχή με περισσότερους νέους που θέλουν να αυτοαπασχοληθούν είναι ο 
Βορράς (Θες/νικη & Βορ.Ελλάδα), κατά 16% περισσότερο από εκείνους του Νότου (Αττική & Νοτ.Ελλάδα).   
Με πανελλαδικό μέσο όρο το 48,3% που αναφέρθηκε, στη Θεσσαλονίκη το ποσοστό των προθέσεων για 
αυτο-απασχόληση ανέρχεται σε 58%, ενώ στην Αθήνα βρίσκεται στο 47%. 
 

- Υπάρχουν διαφορές ως προς τον τύπο μελλοντικής απασχόλησης στους νέους :  σε πανελλαδικό μέσο όρο 
το 38,7% θα ήθελαν να είναι Ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 48%  Αυτοαπασχολούμενοι, ενώ μόνο το 13% 
Δημόσιοι υπάλληλοι (ποσοστό που πέφτει στο 10% στο Βορρά και στο Νότο, ενώ ανεβαίνει στο 19% στην 
Κεντρική Ελλάδα).  
Στην Αθήνα το ποσοστό εκείνων που θέλουν απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα ανέρχεται σε 45%, ενώ στο 
Νότο στο 40,5% (έναντι του 38,7% μ.ο.) 
 

- Συγκριτικά με τις άλλες χώρες, οι Έλληνες νέοι θέλουν να είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι σε μεγαλύτερο ποσοστό 
(38,7%) από τις άλλες χώρες. Στην Ιταλία το ποσοστό αυτό είναι 28%, στην Ισπανία 33% ενώ στην 
Πορτογαλία μόνο 10% (όπου θέλουν κατά 45% να είναι δημόσιοι υπάλληλοι). 

 
- Οι νέοι Έλληνες, έχουν τη μικρότερη επιθυμία να είναι δημόσιοι υπάλληλοι σε όλη τη Νότια Ευρώπη 
(13%). Αντίθετα οι νεαροί Πορτογάλοι και οι Ισπανοί είναι αυτοί που περισσότερο  θέλουν να είναι 
δημόσιοι υπάλληλοι, 45% και 32% αντίστοιχα. Από τους νέους Ιταλούς μόνο το 17% θέλουν να είναι 
δημόσιοι υπάλληλοι. 
 

 
 
 



 
 
 

ΚΙΝΗΤΗΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
- Υπάρχει μια μεγάλη προθυμία ανάμεσα στους Έλληνες νέους να αλλάξουν τον τόπο διαμονής τους για να 

εργασθούν, κατά μέσο όρο το 90,3% θα έκανε μετακίνηση. Οι πιο ελκυστικές πόλεις για μετακίνηση για 
εργασία είναι, η Θεσσαλονίκη (23%), η Αθήνα (17%) το Λονδίνο (12%), η Νέα Υόρκη (6,8%), το Παρίσι (2,8%) 
με αυτή τη σειρά.  Αναφέρθηκαν περισσότερες από 100 πόλεις. 

 
- Οι νέοι με τη μεγαλύτερη διάθεση μετακίνησης για εργασία είναι αυτοί της Κεντρικής Ελλάδας (94%), 

(μάλλον γιατί έχουν λιγότερες ευκαιρίες τοπικά), ακολουθούν του Βορρά (89%), και του Νότου (88%).  
 
- Οι νέοι της Βόρειας και Κεντρικής περιοχής επιλέγουν ως επί το πλείστον μια ελληνική πόλη για να 

μετακινηθούν και να εργασθούν, ενώ της Νότιας θα επέλεγαν κυρίως πόλεις του εξωτερικού. 
 

- Στην Ερώτηση ‘σε ποιά χώρα εκτός από τη δική τους θα προτιμούσαν να εργασθούν’, σε περίπτωση που 
θα επέλεγαν να φύγουν από την Ελλάδα, οι πιο ελκυστικές χώρες για να ζήσουν είναι : το Ηνωμένο 
Βασίλειο με 23,6%, οι ΗΠΑ (22%) και  η Γερμανία (14,5%). Ακολουθούν η Γαλλία (5,3%), η Ιταλία με 4,8% και 
στη συνέχεια κατά σειρά η Ελβετία, Ισπανία, Αυστραλία, Σουηδία, Ολλανδία και Ιαπωνία.   

- Ανέφεραν 47 διαφορετικές χώρες όπου θα πήγαιναν για εργασία. 
 

 
ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 
 
-  Ο τομέας των Υπηρεσιών του Ιδιωτικού Τομέα είναι πολύ πιο ελκυστική απασχόληση από τη βιομηχανία, 

και ακόμη περισσότερο απ’ ότι οι δημόσιες υπηρεσίες για τους νέους Έλληνες : 
Μόνο το 13%, προτίθεται να είναι δημόσιοι υπάλληλοι, σαν καλύτερη επιλογή για το μέλλον τους.  

- Οι διαφορές είναι σημαντικές ανάμεσα στις περιοχές, πχ  στην κεντρική Ελλάδα είναι διπλάσιοι οι νέοι που 
θέλουν να γίνουν υπάλληλοι, σε σύγκριση με τη Βόρεια και τη Νότια Ελλάδα. 
 

- Ο Τομέας Ιδιωτικών Υπηρεσιών είναι 3 φορές πιο ελκυστικός για τους Έλληνες νέους (60,8% προτίμηση 
εργασίας) από τη Βιομηχανία (21%), ενώ 13,5% προτιμούν τις Δημόσιες Υπηρεσίες και μόνο 5% τον 
Πρωτογενή Τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, ορυκτά). 

- Η προτίμηση στη Βιομηχανία είναι λίγο μεγαλύτερη στο Νότο (26%), ακολουθεί ο Βορράς (23%) ενώ η 
Κεντρική Ελλάδα είναι στο 16,5%. 

- Αντίθετα τον Πρωτογενή Τομέα προτιμούν ελάχιστα περισσότερο στο Κέντρο, ακολουθεί ο Βορράς με 3ο το 
Νότο.  

 
Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 
 
- Οι Έλληνες μαθητές θεωρούν σαν πολύ σημαντικό μέρος της εκπαίδευσής τους αυτό της πρακτικής 

εξάσκησης, ώστε να συμπληρώσουν και να κατανοήσουν τη θεωρία η οποία διδάσκεται  στην τάξη, και 
εκτιμούν πάρα πολύ θετικά τη χρήση των επιχειρηματικών προσομοιωτών σαν μέσο σ’αυτή τη διαδικασία.  

- Στο σύνολο, 95,6% δήλωσαν ότι είναι απαραίτητο (53%) και σημαντικό (42%), να εφαρμόσουν στην πράξη τη 
θεωρία που μαθαίνουν στις σπουδές τους. Επίσης 89% είπε ότι είναι πολύ απαραίτητο και σημαντικό να 



 
χρησιμοποιεί ένα προσομοιωτή επιχειρήσεων για τη πρακτική και την εφαρμογή της θεωρίας 
 

* ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ : 
Για λόγους ερμηνείας των αποτελεσμάτων της Έρευνας οι Νομοί απ’ όπου προέρχονται οι συμμετέχοντες 
έχουν ομαδοποιηθεί σε τρεις κύριες Περιοχές:  
 Βορρά, που περιλαμβάνει Νομούς : Θεσσαλονίκης, Δράμας, Έβρου, Φλώρινας, Καβάλας, Κιλκίς, Κοζάνης. 
 Κέντρο το οποίο περιλαμβάνει Νομούς : Αιτωλοακαρνανίας , Βοιωτίας, Ευβοίας, Φθιώτιδας, Ημαθίας, 

Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Πέλλας, Πιερίας, Πρέβεζας, Τρικάλων, και  
 Νότος & Νησιά που περιλαμβάνει Νομούς : Αττικής Αχαΐας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, 

Κυκλάδων, Λέσβου, Ηρακλείου, Λασιθίου, Χανίων, Ρεθύμνης, Ζακύνθου. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
• Ερώτηση σε ποιό τομέα της οικονομίας θέλουν να εργαστούν 
 

o 60% θέλουν να εργαστούν στον Ιδιωτικό τομέα των Υπηρεσιών (το ποσοστό γίνεται 66% τόσο στην Αθήνα όσο και στη 
Θεσσαλονίκη), 
o 13,5% σε Δημόσιες Υπηρεσίες, - γίνεται 8% στην Αθήνα 
o 21% στη βιομηχανία, 
o 5% στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία και τα προϊόντα τους) - γίνεται 3,8% στην Αθήνα 

 
•  Στην ερώτηση πώς βλέπουν την κατάσταση εργασίας τους στο μέλλον 
 

o 48% θέλουν να είναι αυτοαπασχολούμενοι (να έχουν δική τους επιχείρηση / ή ελεύθερο επάγγελμα), 
o 39% θέλουν να απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα 
o 13% στο δημόσιο τομέα 
o Στη Θεσσαλονίκη το ποσοστό των προθέσεων για την αυτο-απασχόληση ανέρχεται σε 58%, ενώ στην Αθήνα βρίσκεται στο 
47%, 
o Στην Αθήνα το ποσοστό εκείνων που θέλουν απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα ανέρχεται σε 45%. 

 
• Ερώτηση αν θα ήταν διατεθειμένοι να μετακινηθούν γεωγραφικά για να βρουν καλύτερη απασχόληση 
 

o 90% λένε ότι θα συμφωνούσαν να μετακινηθούν γεωγραφικά από την πόλη που ζουν για να βρουν δουλειά 

 
• Στην Ερώτηση ‘σε ποιά χώρα εκτός από τη δική τους θα προτιμούσαν να εργασθούν’ 
 

o Ανέφεραν 47 διαφορετικές χώρες όπου θα πήγαιναν για δουλειά. 
o Από αυτούς η πλέον προτιμώμενη είναι το Ηνωμένο Βασίλειο-Αγγλία (23,6%), 
o Δεύτερη οι ΗΠΑ με 22%, 
o Τρίτη Γερμανία με 14,5%, 
o Τέταρτη Γαλλία με 5,3% και Πέμπτη η Ιταλία με 4,8% 
o Ακολουθούν κατά σειρά η Ελβετία, Ισπανία, Αυστραλία, Σουηδία, Ολλανδία και Ιαπωνία. 
 
• Στην Ερώτηση ‘σε ποιά πόλη εκτός από τη δική τους θα προτιμούσαν να εργασθούν’ 
 

o Θεσσαλονίκη είχε τις περισσότερες προτιμήσεις με 23%, 
o Η Αθήνα ήταν δεύτερη με 17%, 
o Λονδίνο τρίτο 12%, 
o Νέα Υόρκη τέταρτη 6,8%, 



 
o Παρίσι πέμπτο 2,8% 
o  Αναφέρθηκαν περισσότερες από 100 πόλεις 
 
 

Ερώτηση αν είναι σημαντικό να ασκήσουν πρακτικά τη θεωρία που μαθαίνουν και να κάνουν χρήση του 
προσομοιωτή    

- Το 53% δήλωσε ότι είναι απαραίτητο 
- 42% είπε ότι είναι σημαντικό 
- 89% είπε ότι είναι απαραίτητη και σημαντική η χρήση Προσομοιωτή 

 
 

 


