Έρευνα για την επαγγελµατική κατάσταση και
απασχόληση των διπλωµατούχων µηχανικών
Σεπτέµβριος 2009

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ --- ΜΕΡΟΣ

Γ’

[Συµπεράσµατα]

1
PUBLIC ISSUE + thkconsultants

∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά

 Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν σήµερα το 27% των διπλωµατούχων µηχανικών και οι άνδρες
το 73%. Η συµµετοχή των γυναικών καταγράφεται συνεχώς αυξανόµενη. Μεταξύ των νέων
µηχανικών που απέκτησαν άδεια άσκησης επαγγέλµατος µετά το 2006 το ποσοστό των
γυναικών είναι 38%, ενώ στους µηχανικούς που απέκτησαν άδεια πριν το 1985 δεν ξεπερνούσε το
20%. Σηµαντικά υψηλότερη από τον µέσο όρο είναι η εκπροσώπηση των γυναικών στην ειδικότητα
των Αρχιτεκτόνων (50%), ενώ «ανδρικές» ειδικότητες παραµένουν οι Ναυπηγοί (10%), οι
Μηχανολόγοι (12%) και οι Ηλεκτρολόγοι (14%).
 Η µέση ηλικία των µηχανικών είναι 40,2 έτη, µε σηµαντικά µεγαλύτερη την µέση ηλικία στις
ειδικότητες των Ναυπηγών (44,3 έτη) και των Αρχιτεκτόνων (43,3 έτη). Μεγαλύτερη είναι, επίσης, η
µέση ηλικία των ανδρών µηχανικών (41,6 έτη) έναντι των γυναικών (36,5 έτη). Χαµηλότερη του
µέσου όρου καταγράφεται η µέση ηλικία στους Ηλεκτρολόγους (37,1 έτη) τους Χηµικούς
Μηχανικούς (37,9 έτη) και τους Ηλεκτρονικούς (38,6 έτη).
 Ένας στους δύο µηχανικούς (50%) σήµερα κατοικεί στο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Πρωτευούσης,
το 9% στο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης και το 41% στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η
συµµετοχή των µηχανικών που κατοικούν εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης αυξάνει σταθερά,
καθώς το 1997 εκτός πρωτεύουσας και συµπρωτεύουσας κατοικούσε µόνον το 26%. Ενδιαφέρον
παρουσιάζει το γεγονός ότι το ποσοστό των µηχανικών που κατοικούν εκτός Αθήνας/Θεσσαλονίκης
αυξάνει µε την ηλικία (37% στους µηχανικούς έως 30 ετών, 40% στους 31 έως 40 ετών, 43% στους
41 έως 50 ετών και 45% στους 51+ ετών). Όπως είναι αναµενόµενο, συσχέτιση καταγράφεται
µεταξύ τόπου κατοικίας και ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος σπουδών: 52% όσων αποφοίτησαν
από το ΕΜΠ κατοικούν στην Αθήνα και 72% όσων αποφοίτησαν από το ΑΠΘ κατοικούν στη
Θεσσαλονίκη.
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∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά

 Το 45% των µηχανικών έχει πατέρα και το 26% µητέρα που έχει ολοκληρώσει τριτοβάθµια βαθµίδα
εκπαίδευσης, ποσοστά που καταγράφουν αύξηση από την προηγούµενη µέτρηση (τα αντίστοιχα
ποσοστά το 2006 ήταν 39% για τον πατέρα και 21% για την µητέρα). Στο 23% των µηχανικών και
οι δύο γονείς έχουν ολοκληρώσει τριτοβάθµια βαθµίδα εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό επίπεδο
των γονιών εµφανίζεται υψηλότερο του µέσου όρου στις ειδικότητες των Ηλεκτρολόγων, των
Ναυπηγών και των Ηλεκτρονικών, και χαµηλότερο στις ειδικότητες των Αγρονόµων-Τοπογράφων,
των Μηχανολόγων και των Χηµικών Μηχανικών.
 Το 16% των µηχανικών έχουν γονείς µηχανικούς, ποσοστό που εµφανίζεται αυξηµένο στις
ειδικότητες των Πολιτικών Μηχανικών (21%) και των Αρχιτεκτόνων (19%), καθώς και στις γυναίκες
(19%). Αντίθετα, το αντίστοιχο ποσοστό καταγράφεται χαµηλότερο του µέσου όρου στους Χηµικούς
Μηχανικούς (8%), τους Ηλεκτρονικούς (11%), τους Μεταλλειολόγους (12%) και τους ΑγρονόµουςΤοπογράφους (12%). Η «κληρονοµικότητα» στο επάγγελµα αυξάνει όσο µειώνεται η
επαγγελµατική ηλικία, καθώς γονείς µηχανικούς έχει το 8% όσων απέκτησαν άδεια µεταξύ 1974
και 1980 και το 22% όσων απέκτησαν άδεια µετά το 2006.
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Προπτυχιακές σπουδές

Εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά

 34% των µηχανικών ολοκλήρωσαν τις προπτυχιακές τους σπουδές στο ΕΜΠ, 23% στο ΑΠΘ, 23%
σε άλλη ανώτατη σχολή της χώρας, ενώ ένας στους πέντε (20%) απέκτησε το πρώτο πτυχίο σε
ανώτατη σχολή του εξωτερικού.
 Το ποσοστό των µηχανικών που ολοκλήρωσαν τις προπτυχιακές τους σπουδές στο εξωτερικό
εµφανίζει σηµαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα µε την ειδικότητα. Τα υψηλότερα ποσοστά
προπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό καταγράφονται σε Αρχιτέκτονες (38%), Ηλεκτρονικούς
(35%) και Ναυπηγούς (30%) και τα χαµηλότερα σε Αγρονόµους-Τοπογράφους (0%), Χηµικούς
Μηχανικούς (9%), Ηλεκτρολόγους (12%) και Μεταλλειολόγους (13%). ∆ιαφοροποίηση εµφανίζεται
επίσης και ως προς το φύλο, καθώς το ποσοστό προπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό είναι 23%
στους άνδρες και 12% στις γυναίκες µηχανικούς.
 Ιταλία και Μεγάλη Βρετανία είναι οι χώρες που συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των
προπτυχιακών φοιτητών. Την Ιταλία αναφέρει το 32% όσων έκαναν προπτυχιακές σπουδές στο
εξωτερικό, ποσοστό που ανεβαίνει στο 61% µεταξύ των Αρχιτεκτόνων, ενώ την Μεγάλη Βρετανία τo
31% (49% µεταξύ των Πολιτικών Μηχανικών). Σε ό,τι αφορά τις δύο αυτές χώρες που
συγκεντρώνουν το 63% των προπτυχιακών σπουδών σε αντικείµενο µηχανικού, σηµειώνεται µε
ορόσηµο τις αρχές της δεκαετίας του 1990 µία αντιστροφή στις προτιµήσεις, µε την συχνότητα
επιλογής της Ιταλίας να µειώνεται (από 54% σε όσους απέκτησαν άδεια µεταξύ 1974 και 1980 σε
8% στους νέους µηχανικούς µε άδεια µετά το 2006) και την αντίστοιχη της Μεγάλης Βρετανίας να
αυξάνεται (από 6% σε όσους απέκτησαν άδεια µεταξύ 1974 και 1980 σε 77% στους νέους µε άδεια
µετά το 2006).
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Εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά

Προπτυχιακές σπουδές (συνέχεια)
 Για το 92% των µηχανικών οι σπουδές στην ειδικότητά τους ήταν µία από τις τρεις πρώτες
ακαδηµαϊκές τους επιλογές. Αυτό όµως δεν ισχύει για σχεδόν έναν στους δύο
Μεταλλειολόγους (49%) και έναν στους τέσσερις Αγρονόµους-Τοπογράφους (23%). Αντίθετα,
περισσότερο συνειδητά φαίνεται να επιλέγονται οι ειδικότητες των Ηλεκτρονικών, των
Αρχιτεκτόνων και των Ηλεκτρολόγων.
 Το 74% των µηχανικών δηλώνει ότι θα επέλεγε και σήµερα την ίδια ειδικότητα, µε
Μεταλλειολόγους και Χηµικούς Μηχανικούς να καταγράφουν σηµαντικά χαµηλότερα ποσοστά
(36% και 44% αντίστοιχα).
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Εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά

Μεταπτυχιακές σπουδές
 Το 42% των µηχανικών έχει προχωρήσει στην πραγµατοποίηση µεταπτυχιακών σπουδών
(από 37% στην έρευνα του 2006 και 31% στην έρευνα του 2003). Η πλειοψηφία των µεταπτυχιακών
αφορά διπλώµατα masters. Ηλεκτρονικοί (66%), Χηµικοί Μηχανικοί (57%) και Ηλεκτρολόγοι (52%)
είναι οι ειδικότητες όπου καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά µεταπτυχιακών σπουδών, ενώ τα
χαµηλότερα ποσοστά καταγράφονται στις οικοδοµο-κατασκευαστικές ειδικότητες, δηλαδή σε
Αγρονόµους-Τοπογράφους (29%), Αρχιτέκτονες (32%) και Πολιτικούς Μηχανικούς (36%).
 Το ποσοστό των µηχανικών µε µεταπτυχιακές σπουδές αυξάνει σταθερά και φτάνει το 50% σε
όσους απέκτησαν άδεια µετά το 2006.
 Το 63% των µεταπτυχιακών τίτλων αφορά στο αντικείµενο της ειδικότητας, το 18% σε θέµα που
συνδυάζει περισσότερες ειδικότητες, το 14% σε Οικονοµία/∆ιοίκηση, και το 7% σε άλλη ειδικότητα
µηχανικού. Τα σχετικά ποσοστά παραµένουν σχεδόν αµετάβλητα από την µέτρηση του 2006.
 Σταθερά αυξανόµενο είναι το ποσοστό των µεταπτυχιακών σπουδών που πραγµατοποιούνται
στην Ελλάδα (από 25% το 1997, σε 43% το 2003, 48% το 2006 και 55% στην παρούσα µέτρηση) εις
βάρος των µεταπτυχιακών σε χώρες του εξωτερικού. Υψηλότερα του µέσου όρου είναι τα ποσοστά
όσων προχωρούν σε µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό µεταξύ των Μηχανολόγων, των
Αρχιτεκτόνων και των Πολιτικών Μηχανικών, ενώ Ηλεκτρολόγοι και Χηµικοί Μηχανικοί καταγράφουν
υψηλότερα ποσοστά στα µεταπτυχιακά που πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα. Η αντιστροφή εις βάρος
των µεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό και υπέρ των µεταπτυχιακών στην Ελλάδα αρχίζει να
καταγράφεται από τις αρχές της δεκαετίας του 1990.
 Στις µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό κυριαρχεί η Μεγάλη Βρετανία, από όπου προέρχεται το
58% των µεταπτυχιακών τίτλων.
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Ανεργία

∆οµή απασχόλησης

 Στο 7% καταγράφεται η ανεργία µεταξύ των διπλωµατούχων µηχανικών, ενώ ένα 6% δηλώνει ότι
δεν απασχολείται προσωρινά. Αθροιστικά, οι µη απασχολούµενοι µηχανικοί ανέρχονται σε 13%,
το µεγαλύτερο ερευνητικό ποσοστό που έχει καταγραφεί από το 1997.
 Το ποσοστό ανεργίας εµφανίζει σηµαντικές διακυµάνσεις, µε το εντονότερο πρόβληµα να
καταγράφεται µεταξύ των Χηµικών Μηχανικών (15%), των Μεταλλειολόγων (14%) και των
Ηλεκτρολόγων (9%), στις γυναίκες (9%), καθώς και στους µηχανικούς σε Αθήνα (8%) και Θεσσαλονίκη
(9%).
 Σε σύγκριση µε την έρευνα του 2006 η αύξηση της ανεργίας καταγράφεται σηµαντικά υψηλότερη του
µέσου όρου στις ειδικότητες των Ναυπηγών (6% από 0% το 2006) και των Ηλεκτρολόγων (9% από
4% το 2006), καθώς και στους µηχανικούς εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης (6% από 2% το 2006).
 Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας (23%) καταγράφεται µεταξύ των νέων µηχανικών που
απέκτησαν άδεια άσκησης επαγγέλµατος µετά το 2006. Το ποσοστό ανεργίας στους νέους µηχανικούς
(2001-2005) στην έρευνα του 2006 ήταν 14%.
 Στο σύνολο όσων δεν απασχολούνται, ένας στους τρεις (31%) βρίσκεται εκτός αγοράς για διάστηµα
µεγαλύτερο από 12 µήνες.
 Το 43% (από 59% το 2006) των µη απασχολούµενων (κυρίως γυναίκες, νέες ηλικίες και κάτοικοι
επαρχίας) αντιµετωπίζει την κατάσταση µε την οικονοµική στήριξη της οικογένειας, ενώ το 28% (από
19% το 2006) -κυρίως άνδρες και µεγαλύτερες ηλικίες- βασίζεται σε αποταµιεύσεις.
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Ένταξη στην αγορά εργασίας

∆οµή απασχόλησης

 Για το 65% των µηχανικών, από την απόκτηση της άδειας µέχρι και την εύρεση της πρώτης δουλειάς
µεσολάβησε διάστηµα έως 6 µήνες, ενώ οι µισοί (50%) βρήκαν την πρώτη τους δουλειά άµεσα
(έως 2 µήνες). Παρότι σε σύγκριση µε το 2006 έχει αυξηθεί η µη απασχόληση, ο ρυθµός ένταξης
στην αγορά εργασίας δεν παρουσιάζει καµία ουσιαστική µεταβολή από την µέτρηση του 2006.
 Ταχύτερη είναι η ενσωµάτωση στην αγορά εργασίας των Ηλεκτρονικών (69% σε διάστηµα έως 2
µήνες), των Αρχιτεκτόνων (60%), των Πολιτικών Μηχανικών (55%) και των Αγρονόµων-Τοπογράφων
(55%). Τις µεγαλύτερες δυσκολίες αντιµετωπίζουν οι Μεταλλειολόγοι, καθώς ένας στους πέντε (20%)
χρειάστηκε περισσότερα από δύο χρόνια για να βρει την πρώτη του απασχόληση. ∆υσκολίες
αντιµετωπίζουν και οι Χηµικοί Μηχανικοί (το 31% χρειάστηκε περισσότερο από ένα χρόνο).
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Τύπος απασχόλησης

∆οµή απασχόλησης

 Περισσότεροι από τους µισούς µηχανικούς (55%) ασκούν ελεύθερο επάγγελµα, περίπου ένας
στους τέσσερις (23%) απασχολείται στο δηµόσιο τοµέα και οι υπόλοιποι (22%) έχουν
εξαρτηµένη σχέση εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα. Μεταξύ των απασχολούµενων στον ιδιωτικό
τοµέα καταγράφεται και ένα 7% απασχολούµενων οι οποίοι εµπίπτουν στην κατηγορία των οιονεί
µισθωτών, έχουν δηλαδή εξαρτηµένη σχέση εργασίας και αµείβονται µε ∆ελτίο Παροχής Υπηρεσιών.
 Το ποσοστό των ελεύθερων επαγγελµατιών εµφανίζεται συστηµατικά αυξανόµενο τα τελευταία χρόνια,
καθώς από 42% το 2003, ανέβηκε σε 47% το 2006 και 55% στην παρούσα µέτρηση. Η αύξηση αυτή
προκύπτει από συστηµατική αύξηση της αυταπασχόλησης (ελεύθερος επαγγελµατίας χωρίς
προσωπικό) από 25% το 2003 σε 32% το 2006 και 41% στην παρούσα µέτρηση. Αντίθετα, το
ποσοστό των ελεύθερων επαγγελµατιών µε προσωπικό παρουσιάζεται µάλλον σταθερό, και αφορά
κυρίως µηχανικούς µεγαλύτερης επαγγελµατικής ηλικίας και άνδρες. Αυταπασχολούµενοι δηλώνουν
κυρίως Αρχιτέκτονες (63%), Πολιτικοί Μηχανικοί (55%) και νέοι µηχανικοί µε άδεια µεταξύ 2001 και
2005 (53%).
 Συστηµατικά µειούµενο εµφανίζεται αντίθετα το ποσοστό των απασχολούµενων στον δηµόσιο
τοµέα (από 33% το 2003, σε 28% το 2006 και 23% στην παρούσα µέτρηση). Χαρακτηριστικά
σηµειώνεται ότι το 2003 σχεδόν ένας στους τέσσερις µηχανικούς (24%) ήταν µόνιµος δηµόσιος
υπάλληλος, ενώ τώρα το αντίστοιχο ποσοστό δεν ξεπερνά το 15%. Στο ∆ηµόσιο απασχολούνται
σχεδόν οι µισοί Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί (47%), ενώ σηµαντικά διαφοροποιείται και το αντίστοιχο
ποσοστό των γυναικών (30% έναντι 19% των ανδρών).
 Η απασχόληση µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα δεν έχει µεταβληθεί σηµαντικά τα
τελευταία χρόνια.
 Εξαρτηµένη σχέση εργασίας µε ∆ελτίο Παροχής Yπηρεσιών δηλώνει ένας στους τέσσερις
νέους µηχανικούς µε άδεια µετά το 2006 (25%).
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Αντικείµενο εργασίας

∆οµή απασχόλησης

 Οι µισοί εργαζόµενοι µηχανικοί (52%) απασχολούνται στον κατασκευαστικό τοµέα (οικοδοµήσεις
και δηµόσια έργα), και ένας στους τρεις στον τοµέα των υπηρεσιών (32,9%). Η κατανοµή της
απασχόλησης ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας παραµένει σχετικά σταθερή τα τελευταία
χρόνια.
 Επτά στους δέκα απασχολούµενους µηχανικούς (70%) εργάζονται στο αντικείµενο της
ειδικότητας των σπουδών τους, ποσοστό σηµαντικά αυξηµένο στους Ηλεκτρονικούς (83%), τους
Αρχιτέκτονες (82%), τους Αγρονόµους-Τοπογράφους (78%) και τους Πολιτικούς Μηχανικούς (76%).
Αντίθετα, τα χαµηλότερα ποσοστά απασχόλησης στο αντικείµενο των σπουδών καταγράφονται σε
Μεταλλειολόγους (42%) και Χηµικούς Μηχανικούς (50%).
 Ένα 20% των απασχολούµενων µηχανικών συνδυάζει περισσότερες από µία ειδικότητες, ένα
2% εργάζεται σε αντικείµενο άλλης ειδικότητας, ενώ η καθαρή ετεροαπασχόληση βρίσκεται στο
7% (4% ∆ιοίκηση και Οικονοµία και 3% Άλλο). Το ποσοστό ετεροαπασχόλησης φτάνει το 21% στους
Χηµικούς Μηχανικούς και το 25% στους Μεταλλειολόγους.
 Μεταξύ αυτών που απασχολούνται σε αντικείµενο άλλο από των σπουδών, για το 33% πρόκειται για
επαγγελµατική εξέλιξη από θέσεις µηχανικού σε διοικητικές ή άλλες θέσεις, το 22% προβάλλει σαν
λόγο τις δυσκολίες που αντιµετώπισε στην εύρεση εργασίας σαν µηχανικός, και το 19% την αναζήτηση
υψηλότερων αποδοχών ή καλύτερων συνθηκών εργασίας.
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∆οµή απασχόλησης

Αντικείµενο εργασίας (συνέχεια)
 Το 90% των απασχολούµενων µηχανικών δηλώνει ότι για το βασικό αντικείµενο εργασίας του
απαιτείται επίπεδο σπουδών διπλωµατούχου µηχανικού (52%) ή άλλου ΑΕΙ (38%), και µόνο το 8%
δηλώνει ότι απαιτείται χαµηλότερο επίπεδο σπουδών. Με την έννοια αυτή δεν αναδεικνύεται κάθετη
επαγγελµατική µετατόπιση σε πεδία άλλων χαµηλότερων βαθµίδων εκπαίδευσης, αλλά περισσότερο
οριζόντια µετατόπιση σε άλλα γνωστικά πεδία για τα οποία εκτιµάται ότι απαιτείται επίσης
πανεπιστηµιακή µόρφωση. Παρότι η παραπάνω συνολική εικόνα δεν έχει µεταβληθεί σε σχέση µε
προηγούµενες µετρήσεις, αξίζει να σηµειωθεί µία ανακατάταξη που αφορά την µείωση του
ποσοστού όσων απασχολούνται σε αντικείµενο εργασίας που απαιτεί σπουδές µηχανικού
(52% από 64% το 2006 και 67% το 2003) και την αύξηση όσων απασχολούνται σε αντικείµενο
που απαιτεί απλώς ανώτατο επίπεδο σπουδών (38% από 29% το 2006 και 25% το 2003).
 Όσον αφορά τον τοµέα αρµοδιοτήτων των µηχανικών που απασχολούνται σε επιχειρήσεις (του
ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα), το 61% καλύπτει ανάγκες σε µελέτες, το 44% απασχολείται στο
εργοτάξιο (επίβλεψη κατασκευής), ενώ το 15% έχει αρµοδιότητες παροχής συµβουλευτικών
υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης. Όπως είναι αναµενόµενο εµφανίζονται σηµαντικές
διαφοροποιήσεις στον τοµέα αρµοδιοτήτων αναλόγως της ειδικότητας.
 Αντίστοιχα, στους µηχανικούς που απασχολούνται στο ∆ηµόσιο τοµέα το 22% ασχολείται µε µελέτες
(από 28% το 2006), το 19% έχει αρµοδιότητα παρακολούθησης και επίβλεψης τεχνικών έργων (από
31 % το 2006), ενώ το 39% απασχολείται στο τοµέα της εκπαίδευσης -δευτεροβάθµια, τριτοβάθµια,
τεχνική- (από 27% το 2006).
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Απασχολούµενοι στον Ιδιωτικό Τοµέα µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας
 Μεταξύ όσων απασχολούνται µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα (µισθωτοί και οιωνεί
µισθωτοί) το 78% δηλώνει ότι η αµοιβή τους βρίσκεται στα ίδια ή υψηλότερα επίπεδα σε σχέση
µε τα προβλεπόµενα από την συλλογική σύµβαση εργασίας.

∆οµή απασχόλησης

 Ειδικότερα, σε ότι αφορά τους µισθωτούς στον ιδιωτικό τοµέα, το 63% δηλώνει ότι καλύπτεται από
κάποια συλλογική σύµβαση.
 Σε ότι αφορά τους εργαζόµενους µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας που αµοίβονται µε ∆ελτίο Παροχής
Υπηρεσιών, στο 64% (από 55% το 2006) των περιπτώσεων η επιλογή για αµοιβή µε ∆ΠΥ δεν ήταν
του µηχανικού, αλλά έγινε καθ’ υπόδειξη του εργοδότη. Στην ίδια κατηγορία εργαζοµένων το 65%
δηλώνει ότι δεν είναι ενηµερωµένο (όχι και τόσο / καθόλου) για τις νοµικές, εργασιακές και
ασφαλιστικές διαφορές µεταξύ του καθεστώτος της σηµερινής απασχόλησης και της απασχόλησης µε
βάση τη συλλογική σύµβαση. Όσον αφορά άλλες εργασιακές παροχές, η συµφωνία µε τον εργοδότη
περιλαµβάνει για το 73% ετήσια άδεια, για το 45% επίδοµα αδείας, για το 46% επίδοµα εορτών,
και για το 26% αµοιβή υπερωριακής απασχόλησης. Τέλος, στο 64% των περιπτώσεων οι
υποχρεωτικές εισφορές στο ΤΣΜΕ∆Ε καταβάλλονται από τον εργαζόµενο µηχανικό.
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∆εύτερη απασχόληση

∆οµή απασχόλησης

 Το 19% των εργαζόµενων µηχανικών δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά και σε δεύτερη
απασχόληση (από 17% το 2006, 15% το 2003, και 23% το 1997).
 Η δραστηριοποίηση σε δεύτερη απασχόληση καταγράφεται σηµαντικά υψηλότερη µεταξύ των
Ηλεκτρονικών (26%), καθώς και µεταξύ των µισθωτών µε σύµβαση ορισµένου χρόνου στον ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα (31%). Αντίθετα, Ναυπηγοί (11%) και Αγρονόµοι-Τοπογράφοι (12%), καθώς και
µισθωτοί µε σύµβαση ορισµένου χρόνου στον ιδιωτικό τοµέα (10%) και ελεύθεροι επαγγελµατίες µε
προσωπικό (15%) καταγράφουν τα χαµηλότερα ποσοστά δεύτερης εργασίας.
 Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων (72%) η δεύτερη απασχόληση αφορά εργασία µηχανικού,
καταγράφεται όµως ένα 28% όπου η δεύτερη εργασία είναι σε άλλο αντικείµενο.
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Ώρες εργασίας
 Το 51% των εργαζόµενων µηχανικών απασχολείται στην κύρια εργασία έως 8 ώρες, το 34% 9-10 ώρες
και το 14% εργάζεται περισσότερες από 10 ώρες.

∆οµή απασχόλησης

 Ο µέσος αριθµός ωρών απασχόλησης στην κύρια εργασία είναι 8,8 ώρες ηµερησίως, µε τους
ελεύθερους επαγγελµατίες µε προσωπικό να εργάζονται κατά µέσο όρο 10,3 ώρες και τους µόνιµους
δηµοσίους υπαλλήλους 7,5 ώρες.
 Ο µέσος αριθµός ωρών απασχόλησης στη δεύτερη εργασία διαµορφώνεται στις 2,7 ώρες, ενώ
συνολικά για κύρια και δεύτερη εργασία στις 10,6 ώρες ηµερησίως.
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Εισόδηµα

∆οµή απασχόλησης

 59% των εργαζόµενων µηχανικών ανέφεραν ετήσιο εισόδηµα µέχρι €30.000 και 36% πάνω από
€30.000. Πιο αναλυτικά, το 25% των εργαζόµενων µηχανικών αναφέρει ετήσιο εισόδηµα µέχρι
€18.000, το 21% από €18.000 έως €25.000, το 29% από €25.0000 έως €40.000, και το 21% πάνω
από €40.000. Το ποσοστό µη απόκρισης στην ερώτηση ανέρχεται σε 5%.
 Τα υψηλότερα ποσοστά δήλωσης ετήσιου εισοδήµατος έως €30.000 καταγράφονται σε
Αρχιτέκτονες (71%) και Αγρονόµους-Τοπογράφους 71%), οιωνεί µισθωτούς (81%), µόνιµους
δηµοσίους υπαλλήλους (66%) και ελεύθερους επαγγελµατίες / αυταπασχολούµενους (65%), γυναίκες
(76%) και νέες ηλικίες (89% σε όσους είναι έως 30 ετών και 65% στους 31-40 ετών).
 Τα υψηλότερα ποσοστά δήλωσης ετήσιου εισοδήµατος πάνω από €30.000 καταγράφονται σε
Ναυπηγούς (49%), Μεταλλειολόγους (48%), Μηχανολόγους (42%) και Χηµικούς Μηχανικούς (42%), σε
ελεύθερους επαγγελµατίες µε προσωπικό (57%), µισθωτούς µε σύµβαση αορίστου χρόνου στον
ιδιωτικό τοµέα (52%) και µισθωτούς µε σύµβαση αορίστου χρόνου στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
(44%), σε άνδρες (42%) και σε µεγαλύτερες ηλικίες (52% στους άνω των 50 ετών και 48% στους 41
έως 50 ετών).
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Για όσους δεν έχουν δική τους επιχείρηση

Επιχειρηµατικότητα

 Το 32% των µηχανικών που δεν δραστηριοποιούνται ήδη επιχειρηµατικά δηλώνουν ότι θα τους
ενδιέφερε να δηµιουργήσουν µία δική τους επιχείρηση µέσα στην ερχόµενη πενταετία. Η πρόθεση
δηµιουργίας επιχείρησης καταγράφεται συστηµατικά αυξανόµενη (27% το 2006 και 21% το
2003), εύρηµα που θα πρέπει ενδεχοµένως να συνδυαστεί µε την καταγραφόµενη αύξηση του
ποσοστού των ελεύθερων επαγγελµατιών/αυταπασχολούµενων.
 Υψηλότερη καταγράφεται η πρόθεση για επιχειρηµατικότητα στους Αρχιτέκτονες (42% από 34% το
2006) και τους Πολιτικούς Μηχανικούς (43% από 31% το 2006). Ένας στους δύο νέους
µηχανικούς που απέκτησαν άδεια άσκησης επαγγέλµατος µεταξύ 2001 δηλώνουν ότι θα τους
ενδιέφερε να δηµιουργήσουν δική τους επιχείρηση (51% όσων απέκτησαν άδεια µεταξύ 2001 και
2005, και 49% όσων απέκτησαν άδεια µετά το 2006).
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Για όσους έχουν δική τους επιχείρηση*

Επιχειρηµατικότητα

 Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων (82%) ο µηχανικός δηµιούργησε ή ανέλαβε την επιχείρηση σε
ηλικία έως 34 ετών, ενώ ως κύριο κίνητρο αναφέρεται η επαγγελµατική ανεξαρτησία (67%), µε
δευτερεύοντα κίνητρα το οικονοµικό όφελος (19%) ή τις δυσκολίες εύρεσης εργασίας (8%).
 Στην διαδικασία δηµιουργίας της επιχείρησης περισσότεροι από τους µισούς (55%) αναφέρουν ότι
δεν είχαν καµία υποστήριξη, ενώ µεταξύ των υπολοίπων κυρίαρχο στήριγµα (µε οικονοµική ή
ηθική ενίσχυση) υπήρξε η οικογένεια. Αξίζει να σηµειωθεί µία µικρή αύξηση του ποσοστού
όσων έλαβαν κάποια κρατική ή κοινοτική επιχορήγηση από 1% που ήταν στις µετρήσεις του 2006
και 2003 σε 4% στην παρούσα µέτρηση.
 Τα σηµαντικότερα εµπόδια που συνάντησαν στην επιχειρηµατική τους δραστηριοποίηση είναι
κυρίως θέµατα γραφειοκρατίας (47%) και η αβεβαιότητα για την οικονοµική εξέλιξη (32%).
Πρόκειται για µία εικόνα που διαφοροποιείται αναλόγως της επαγγελµατικής ηλικίας. Θέµατα
γραφειοκρατίας και διοικητικών δυσκολιών συνιστούσαν τον κυρίαρχο αποτρεπτικό παράγοντα για
τους µηχανικούς που απέκτησαν άδεια µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980, οπότε και αρχίζουν να
συµµετέχουν η αβεβαιότητα για την οικονοµική εξέλιξη και το θέµα των φορολογικών/ασφαλιστικών
επιβαρύνσεων. ∆ύο αποτρεπτικοί παράγοντες των οποίων έχει µειωθεί η σηµασία είναι οι
µηχανισµοί ανάθεσης δηµοσίων έργων (από 17% σε όσους απέκτησαν άδεια µεταξύ 1974 και
1980, σε 6% σε όσους απέκτησαν άδεια µετά το 2006), και η δυσκολία πρόσβασης σε δανειακά
κεφάλαια (από 13% σε όσους απέκτησαν άδεια µεταξύ 1974 και 1980, σε 2% σε όσους απέκτησαν
άδεια µετά το 2006).

* Όσοι µηχανικοί δήλωσαν Ελεύθεροι Επαγγελµατίες / Αυτοαπασχολούµενοι µε ή χωρίς προσωπικό
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Ικανοποίηση από την εργασία

 Ικανοποίηση συνολικά από την εργασία δηλώνει το 71% των µηχανικών (27% «Πολύ
ικανοποιηµένοι» και 44% «Μάλλον ικανοποιηµένοι»), δυσαρέσκεια το 10%, ενώ την ουδέτερη
τοποθέτηση («ούτε ικανοποιηµένος, ούτε δυσαρεστηµένος») επιλέγει το 19%. Η συνολική ικανοποίηση
καταγράφει σχετική αυξητική τάση στις τελευταίες µετρήσεις (68% το 2006 και 66% το 2003), εις βάρος
περισσότερο της ουδέτερης τοποθέτησης και όχι τόσο των ποσοστών δυσαρέσκειας τα οποία
παραµένουν σχετικά σταθερά (9% το 2006 και 11% το 2003). Υψηλότερα είναι τα ποσοστά συνολικής
ικανοποίησης από την εργασία στους Ηλεκτρονικούς (81%), τους Χηµικούς Μηχανικούς (78%), τους
Ηλεκτρολόγους (75%) και τους Ναυπηγούς (74%), ενώ το υψηλότερο ποσοστό δυσαρέσκειας
καταγράφεται µεταξύ των Αρχιτεκτόνων (14%).
 Το 83% δηλώνει ικανοποίηση από το αντικείµενο της εργασίας, ποσοστό που καταγράφεται
αυξηµένο από προηγούµενες µετρήσεις (78% το 2006 και το 2003).
 Το 77% δηλώνει ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας και το εργασιακό περιβάλλον (από 72%
το 2006, 67% το 2003 και 63% το 1997) και το 60% δηλώνει ικανοποίηση από τον συνολικό χρόνο
απασχόλησης (από 59% το 2006, 52% το 2003 και 44% το 1997). Πρόκειται για δύο παραµέτρους οι
οποίες βελτιώνονται σταθερά από το 1997.
 Συγκριτικά µε τις παραπάνω παραµέτρους η ικανοποίηση από τις αποδοχές εµφανίζεται χαµηλότερη,
καθώς ικανοποιηµένο δηλώνει το 58%, δυσαρεστηµένο το 22% και το 20% επιλέγει την µέση τιµή. Θα
πρέπει όµως να υπογραµµιστεί η σηµαντική αύξηση -κατά 10% από το 2006 και 2003, και κατά 20%
από το 1997- της ικανοποίησης από τις αποδοχές σε σχέση µε προηγούµενες µετρήσεις.
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Ικανοποίηση από την εργασία

(συνέχεια)
 Γενικά, οι Αρχιτέκτονες δηλώνουν υψηλότερα ποσοστά δυσαρέσκειας και στις τέσσερις επιµέρους
παραµέτρους που µετρήθηκαν, κυρίως δε σε ό,τι αφορά τις αποδοχές. Αυξηµένη δυσαρέσκεια
καταγράφεται επίσης από Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς όσον αφορά τον συνολικό χρόνο
απασχόλησης, και από Αγρονόµους Τοπογράφους και Μεταλλειολόγους όσον αφορά τις συνθήκες
εργασίας.
 Τα υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης καταγράφονται σε Ηλεκτρονικούς, Χηµικούς Μηχανικούς,
Ναυπηγούς και Ηλεκτρολόγους. Τα ποσοστά ικανοποίησης των Ηλεκτρονικών διαφοροποιούνται θετικά
στην αξιολόγηση του αντικειµένου και των συνθηκών εργασίας, των Ναυπηγών και των Χηµικών
Μηχανικών στην αξιολόγηση των αποδοχών, του αντικειµένου και του χρόνου απασχόλησης, και των
Ηλεκτρολόγων στην αξιολόγηση των αποδοχών και του χρόνου απασχόλησης.
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Επαγγελµατικός ανταγωνισµός

 Περίπου τέσσερις στους δέκα µηχανικούς (38%) θεωρούν ότι υφίσταται πρόβληµα
επαγγελµατικού ανταγωνισµού µε τεχνολόγους των ΤΕΙ, ποσοστό που παραµένει σχετικά
αµετάβλητο τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται κυρίως για Πολιτικούς Μηχανικούς (45%) και
Αγρονόµους Τοπογράφους (46%).
 Ένα 30% των µηχανικών θεωρεί ότι υφίσταται πρόβληµα ανταγωνισµού µε µηχανικούς άλλης
ειδικότητας, ποσοστό που καταγράφεται αυξηµένο σε σχέση µε την µέτρηση του 2006 (25%).
Οξύτερο εµφανίζεται το πρόβληµα στους Μεταλλειολόγους (50%), τους Χηµικούς Μηχανικούς
(48%), τους Αρχιτέκτονες (44%) και τους Αγρονόµους Τοπογράφους (41%). Ως κύρια
ανταγωνιστική ειδικότητα αναφέρεται των Πολιτικών Μηχανικών.
 Σε επαγγελµατικό ανταγωνισµό µε ξένους µηχανικούς αναφέρεται το 11% (κυρίως Ναυπηγοί), σε
πτυχιούχους πανεπιστηµίων θετικής κατεύθυνσης το 10% (κυρίως Ηλεκτρονικοί) και σε
αποφοίτους πολυτεχνικών σχολών µε µεταπτυχιακό στην ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων το 9%.
 Το ποσοστό των µηχανικών που θεωρεί ότι δεν υφίσταται πρόβληµα ανταγωνισµού µε καµία
επαγγελµατική οµάδα καταγράφεται σηµαντικά µειωµένο (16% από 25% στις µετρήσεις του 2006
και του 2003). Το πρόβληµα του επαγγελµατικού ανταγωνισµού εµφανίζεται εντονότερο όσο
µικρότερη είναι η ηλικία, καθώς µόνον το 10% των νέων µηχανικών έως 30 ετών θεωρεί ότι δεν
υπάρχει πρόβληµα, έναντι 22% στους µηχανικούς άνω των 50 ετών.
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Σπουδές και αγορά εργασίας

 Μόνο τέσσερις στους δέκα µηχανικούς (40%) θεωρούν ότι ήταν προετοιµασµένοι από το
πρόγραµµα σπουδών τους για να αντιµετωπίσουν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
Ηλεκτρονικοί, Ναυπηγοί, Μεταλλειολόγοι και Χηµικοί Μηχανικοί είναι οι ειδικότητες µε τα υψηλότερα
ποσοστά ικανοποίησης από το επίπεδο προετοιµασίας, ενώ οι Αρχιτέκτονες θεωρούν σε µεγαλύτερο
βαθµό ότι δεν ήταν σωστά προετοιµασµένοι από τις σπουδές τους. Το παραπάνω ποσοστό
διαφοροποιείται όπως είναι αναµενόµενο ανά εκπαιδευτικό ίδρυµα, µε ποσοστό ικανοποίησης
υψηλότερα του µέσου όρου να καταγράφεται σε όσους ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στο εξωτερικό
(57%), χαµηλότερα του µέσου όρου µεταξύ των αποφοίτων του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης
(28%), του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (32%) και του Πανεπιστηµίου Πατρών (35%),
ενώ αντίστοιχα του µέσου όρου είναι τα ποσοστά που καταγράφουν οι απόφοιτοι του ΕΜΠ (40%) και
των λοιπών περιφερειακών ΑΕΙ* (41%).
 Τα υψηλότερα ποσοστά θετικής αξιολόγησης πάντα σε σχέση µε τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας
συγκεντρώνει το παρεχόµενο επιστηµονικό/θεωρητικό υπόβαθρο, το οποίο αξιολογείται ως
«άριστο» ή «πολύ καλό» από το 71% των µηχανικών. Σχετικά υψηλή είναι και η αξιολόγηση των
παρεχόµενων τεχνικών γνώσεων (45% αξιολογεί το επίπεδο ως «άριστο» ή «πολύ καλό»).
Ναυπηγοί και Ηλεκτρονικοί είναι οι πλέον ικανοποιηµένες ειδικότητες σε αυτούς τους δύο τοµείς.
 Αντίθετα, χαµηλότερη είναι η ικανοποίηση σε θέµατα συµπληρωµατικά του κυρίως αντικειµένου των
σπουδών, όπως είναι η χρήση εξειδικευµένων προγραµµάτων Η/Υ, οι οικονοµικές/διοικητικές
γνώσεις και άλλες δεξιότητες. Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά την χρήση εξειδικευµένων
προγραµµάτων Η/Υ το επίπεδο σπουδών αξιολογείται ως χαµηλό από το 34% των µηχανικών (50%
στους Αρχιτέκτονες), όσον αφορά την απόκτηση οικονοµικών/διοικητικών γνώσεων από το 37% (52%
στους Αρχιτέκτονες και 47% στους Αγρονόµους Τοπογράφους), και όσον αφορά άλλες δεξιότητες από
το 32%.

* Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου
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Σπουδές και αγορά εργασίας

(συνέχεια)
 Οι απόφοιτοι σχολών του εξωτερικού εµφανίζονται σηµαντικά πιο ικανοποιηµένοι από τις
σπουδές τους σε όλα τα αξιολογούµενα επίπεδα, ενώ οι απόφοιτοι του ΕΜΠ διαφοροποιούνται
θετικά στην αξιολόγηση του επιστηµονικού και τεχνικού περιεχοµένου των σπουδών. Θα πρέπει να
σηµειωθεί η υψηλή αξιολόγηση των αποφοίτων των «λοιπών»* περιφερειακών ΑΕΙ από τις
παρεχόµενες συµπληρωµατικές γνώσεις (Η/Υ, οικονοµικές/διοικητικές γνώσεις, άλλες δεξιότητες).
 Το 62% των µηχανικών διαφωνεί µε την άποψη ότι οι Πολυτεχνικές Σχολές πρέπει να δίνουν αυξηµένο
βάρος στα θεωρητικά µαθήµατα και µειωµένο στις πρακτικές/τεχνικές γνώσεις, το 26% συµφωνεί, ενώ
ένα 11% επιλέγει την ουδέτερη τοποθέτηση («ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ»).
 Η προηγούµενη επαγγελµατική εµπειρία και πρακτική άσκηση (54%), καθώς και οι γνωριµίες και οι
συστάσεις (52%) αναφέρονται από περισσότερους από τους µισούς µηχανικούς ως τα
σηµαντικότερα στοιχεία για να βρει δουλειά ένας πρωτοεισερχόµενος στην αγορά εργασίας
µηχανικός. Ακολουθούν, οι τεχνικές δεξιότητες (29% από 25% το 2006), οι µεταπτυχιακοί τίτλοι
σπουδών (14% από 18% το 2006) και το ίδρυµα απόκτησης βασικού πτυχίου (11% από 13% το
2006). Η παραπάνω ιεράρχηση εµφανίζει σηµαντικές διαφοροποιήσεις ως προς την ειδικότητα και την
ηλικία. Έτσι, επτά στους δέκα Ηλεκτρονικούς αναφέρονται στην προηγούµενη επαγγελµατική
εµπειρία, επτά στους δέκα Μεταλλειολόγους σε γνωριµίες και συστάσεις, τέσσερις στους δέκα
Αρχιτέκτονες στις τεχνικές δεξιότητες, ενώ αυξηµένες είναι οι αναφορές των Χηµικών Μηχανικών στα
µεταπτυχιακά, και των Ναυπηγών στο ίδρυµα απόκτησης βασικού πτυχίου και στην γνώση ξένων
γλωσσών. Επίσης, έχει ενδιαφέρον να σηµειωθεί η αύξηση της σηµασίας γνωριµιών και συστάσεων,
καθώς και η µείωση της σηµασίας γνώσης Η/Υ και ξένων γλωσσών όσο νεότερη είναι η ηλικία.

* Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου
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Επαγγελµατική κατάρτιση και επιµόρφωση

 Το 56% των ερωτώµενων θεωρούν την επαγγελµατική κατάρτιση «απολύτως απαραίτητη»
για την εύρεση εργασίας σαν µηχανικός, ποσοστό που καταγράφει συστηµατική µείωση τα
τελευταία χρόνια (69% το 2006 και 72% το 2003).
 Η πλειοψηφία (75%) θεωρεί ότι η επαγγελµατική κατάρτιση είναι µία συνεχής διαδικασία, η οποία
πρέπει να επαναλαµβάνεται κάθε τρία ή κάθε πέντε χρόνια, ενώ ένα 17% (από 23% το 2006)
πιστεύει ότι ο καταλληλότερος χρόνος είναι πριν την ένταξη στην αγορά εργασίας.
 Οι τοµείς όπου εµφανίζονται οι περισσότερες ανάγκες για επαγγελµατική κατάρτιση είναι οι Η/Υ –
νέες τεχνολογίες (58%). Υψηλή είναι η συχνότητα αναφοράς σε θέµατα όπως οι Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας (39%), η Προστασία και ∆ιαχείριση του Περιβάλλοντος (36%) και η Εξοικονόµηση
Ενέργειας (27%). Η διοίκηση επιχειρήσεων – marketing (37%) παραµένει ψηλά παρότι
αναφέρεται µε µειωµένη συχνότητα σε σχέση µε την µέτρηση του 2006.
 Ένας στους δύο µηχανικούς (50%) έχει παρακολουθήσει κάποιο πρόγραµµα επαγγελµατικής
κατάρτισης.
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Ενηµέρωση για επαγγελµατικά θέµατα
 Περίπου οι µισοί µηχανικοί δεν είναι ενηµερωµένοι («καθόλου» ή «όχι και τόσο») για τα ασφαλιστικά
θέµατα (52%), ενώ το 43% δηλώνει µη ενηµερωµένο για επαγγελµατικά θέµατα. Υψηλότερος είναι ο
βαθµός ενηµέρωσης για αµοιβές/αποδοχές και διαδικασίες άσκησης του επαγγέλµατος, όπου µη
ενηµερωµένοι δηλώνουν περίπου ένας στους τρεις.

∆ιάφορα θέµατα

Θέµατα επικαιρότητας
 Όταν ζητήθηκε από τους µηχανικούς να αξιολογήσουν την σηµαντικότητα τεσσάρων θεµάτων της
επικαιρότητας, η ίδρυση σώµατος ελεγκτών µηχανικών αξιολογήθηκε ως «πολύ σηµαντικό» θέµα
από το 71%, η ανάληψη από τον µελετητή µηχανικό εξ ολοκλήρου της ευθύνης για την έκδοση
οικοδοµικής άδειας από το 56%, η αναβάθµιση των εξετάσεων του ΤΕΕ για την απόκτηση
επαγγελµατικής άδειας από το 43% και η εγγραφή στο ΤΕΕ αποφοίτων άλλων εκπαιδευτικών
βαθµίδων σε διαφορετικά µητρώα και χωρίς δικαίωµα ψήφου από το 31%.
ΤΣΜΕ∆Ε και ασφαλιστικά θέµατα
 Το 59% των µηχανικών πιστεύει ότι η θέση του ΤΕΕ θα πρέπει να είναι η επιστροφή στο καθεστώς
του ΤΣΜΕ∆Ε ως Ταµείου µόνο των µηχανικών, το 27% προκρίνει την διαχείριση των αποθεµατικών
του πρώην ΤΣΜΕ∆Ε από την ∆.Ε. των µηχανικών στα πλαίσια του ΕΤΑΑ, ενώ ένα 4% πιστεύει ότι το
ΕΤΑΑ πρέπει να αποφασίζει και για τα αποθεµατικά του ΤΣΜΕ∆Ε.
Ρύθµιση κλειστών ηµιυπαιθρίων χώρων
 Το 66% των µηχανικών διαφωνεί µε την ρύθµιση για τους κλειστούς ηµιυπαίθριους (51% διαφωνεί
απόλυτα και 15% µάλλον διαφωνεί), ενώ συµφωνεί το 28% (13% συµφωνεί απόλυτα και 15% µάλλον
συµφωνεί).
 Το 60% πιστεύει ότι µάλλον θα πρέπει να διατηρηθεί στο µέλλον η δυνατότητα δηµιουργίας νέων
ηµιυπαίθριων.
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Θέµατα τεχνικής εκπαίδευσης
 Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα µηχανικούς (83%) συµφωνούν µε την θέση του ΤΕΕ ότι «δεν είναι
δυνατόν να υπάρχουν στην Ανώτατη Εκπαίδευση και Πολυτεχνικές Σχολές και ΤΕΙ που να παράγουν
µηχανικούς µε διαφορετική διάρκεια σπουδών».

∆ιάφορα θέµατα

 Το 76% συµφωνεί µε την θέση του ΤΕΕ ότι «η τεχνική εκπαίδευση στη χώρα µας είναι στρεβλά
δοµηµένη». Με την άποψη αυτή διαφωνεί ένας στους πέντε µηχανικούς (20%), ενώ η διαφωνία
αυξάνεται όσο νεότερη είναι η ηλικία, από 15% στους µηχανικούς πάνω από 51 ετών, σε 19% στους
41-50 ετών, σε 22% στους 31-40 ετών και 23% στους µηχανικούς έως 30 ετών.
 Με την θέση του ΤΕΕ ότι «αποκλείεται η δυνατότητα µέρος των σπουδών των µηχανικών να παρέχεται
από ΚΕΚ ή Ιδιωτικά Κολέγια» συµφωνεί το 73% των µηχανικών. Με την άποψη αυτή διαφωνεί ένας
στους τέσσερις µηχανικούς (26%), ενώ η διαφωνία αυξάνεται όσο µεγαλύτερη είναι η ηλικία, από 21%
στους µηχανικούς έως 30 ετών, σε 23% στους 31-40 ετών, σε 27% στους 41-50 ετών και 33% στους
µηχανικούς άνω των 50 ετών.
Ενηµερωτικό ∆ελτίο ΤΕΕ
 Για έναν στους τέσσερις µηχανικούς (23%) το Ενηµερωτικό ∆ελτίο του ΤΕΕ δεν είναι «καθόλου
χρήσιµο». Πολύ χρήσιµο το βρίσκει το 15% και αρκετά χρήσιµο το 61% των µηχανικών. Περισσότερο
χρήσιµο είναι για Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες και Αγρονόµους Τοπογράφους, ενώ καθόλου
χρήσιµο για περισσότερους από τους µισούς Ηλεκτρονικούς (54%).
 Η πιθανότητα αποστολής του Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηλεκτρονικά ενδιαφέρει το 72% των µηχανικών
(πολύ το 45%, και αρκετά το 27%). Σηµαντικά υψηλότερο ενδιαφέρον εκφράζεται από τους
Ηλεκτρονικούς, ενώ το ενδιαφέρον αυξάνει όσο νεότεροι είναι οι µηχανικοί (57% στους µηχανικούς
πάνω από 50 ετών και 82% στους µηχανικούς κάτω από 30 ετών).
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Οικονοµικοί δείκτες

 Στην παρούσα µέτρηση συµπεριελήφθησαν συγκεκριµένες ερωτήσεις αξιολόγησης του οικονοµικού
κλίµατος, µε βάση τις οποίες κατασκευάστηκε µίας σειρά δεικτών για τον πληθυσµό των
διπλωµατούχων µηχανικών. Οι δείκτες αυτοί συγκρίθηκαν στη συνέχεια µε τους αντίστοιχους δείκτες
στον γενικό πληθυσµό (µέτρηση Ιουλίου 2009).
 Ο ∆είκτης Καταναλωτικού Κλίµατος (CCI), ο οποίος αποτυπώνει την άποψη που έχουν
διαµορφώσει οι πολίτες τόσο για την προσωπική τους οικονοµική κατάσταση όσο και για την
οικονοµική κατάσταση της χώρας, καταγράφεται στους µηχανικούς σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από
τον γενικό πληθυσµό (+17,2 µονάδες).
 Ακόµη µεγαλύτερη είναι η θετική διαφοροποίηση των µηχανικών από τον γενικό πληθυσµό (+40,2
µονάδες) στον ∆είκτη Τρέχουσας Οικονοµικής Συγκυρίας (CECI).
 Όσον αφορά τον ∆είκτη Καταναλωτικών Προσδοκιών (CEI), ο οποίος αποτυπώνει την αισιοδοξία ή
την απαισιοδοξία των πολιτών για το προσωπικό εισόδηµα και την οικονοµική κατάσταση της χώρας, η
θετική διαφοροποίηση των µηχανικών από τον γενικό πληθυσµό είναι οριακή (+1,2 µονάδες).
 Εξετάζοντας τους αναλυτικούς δείκτες διαπιστώνει κανείς ότι οι µηχανικοί εκφράζουν µία
εντονότερη απαισιοδοξία για τις προοπτικές της οικονοµίας σε σύγκριση µε τον γενικό
πληθυσµό, καθώς διαφοροποιούνται αρνητικά στους δείκτες που αποτυπώνουν τις προσδοκίες για
την οικονοµική κατάσταση της χώρας τον επόµενο χρόνο (-12,5 µονάδες) και -ακόµη περισσότερο- για
την επόµενη πενταετία (-34,1 µονάδες).
 Αντίθετα, η διαφοροποίηση των µηχανικών από τον γενικό πληθυσµό είναι θετική στους
αναλυτικούς δείκτες που αφορούν την προσωπική οικονοµική κατάσταση, όπως οι εκτιµήσεις
για το εισόδηµα (+25,3 µονάδες), οι προσδοκίες για το εισόδηµα (+25,3 µονάδες) και η ροπή προς
αγορά και κατανάλωση (+48,3 µονάδες).
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(συνέχεια)

Οικονοµικοί δείκτες

 Σηµαντικές διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται ανά ειδικότητα, οι οποίες και σχετίζονται σε µεγάλο
βαθµό µε τους κλάδους της οικονοµίας στους οποίους δραστηριοποιείται η κάθε ειδικότητα.
Σχηµατικά, µπορεί κανείς να διακρίνει δύο επιµέρους οµάδες ειδικοτήτων.
 Πολιτικοί Μηχανικοί και Αρχιτέκτονες διαφοροποιούνται από όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες, καθώς
εκφράζουν αισιοδοξία όσον αφορά τις προοπτικές της οικονοµικής κατάστασης της χώρας, ενώ
αντίθετα είναι απαισιόδοξοι σε όλους τους δείκτες που αφορούν την τρέχουσα οικονοµική συγκυρία και
την προσωπική τους οικονοµική κατάσταση.
 Αντίθετα, Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Χηµικοί Μηχανικοί, Μεταλλειολόγοι, Ναυπηγοί και
Ηλεκτρονικοί εκφράζουν απαισιοδοξία σε ό,τι αφορά τις προοπτικές της οικονοµίας, ενώ εκτιµούν πιο
θετικά την τρέχουσα οικονοµική συγκυρία τόσο σε προσωπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Οι
µηχανικοί αυτών των ειδικοτήτων διαφοροποιούνται σε δύο υποκατηγορίες ως προς τις προσδοκίες
για το προσωπικό τους εισόδηµα: Ηλεκτρολόγοι, Χηµικοί Μηχανικοί, Μεταλλειολόγοι και Ηλεκτρονικοί
είναι περισσότερο αισιόδοξοι, ενώ Ναυπηγοί και Μηχανολόγοι εµφανίζονται µάλλον απαισιόδοξοι
σχετικά µε τις προοπτικές της προσωπικής οικονοµικής τους κατάστασης.
 Οι Αγρονόµοι Τοπογράφοι εκφράζουν απαισιοδοξία σε όλους σχεδόν τους οικονοµικούς δείκτες.
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