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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Όσον αφορά την διαχρονική εξέλιξη της σύνθεσης του σώματος των διπλωματούχων 
μηχανικών ως προς την ειδικότητα,  σημειώνεται η σημαντική αύξηση της συμμετο-
χής των πολιτικών μηχανικών.  Ειδικά,  στη «νέα γενιά» μηχανικών,  που απέκτησαν 
άδεια άσκησης επαγγέλματος μετά το 2000,  οι πολιτικοί μηχανικοί εκπροσωπούν το 
37%,  ποσοστό υπερδιπλάσιο από αυτό οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας.

• Όσον αφορά την σύνθεση ως προς την επαγγελματική ηλικία, οι μηχανικοί που πή-
ραν άδεια την δεκαετία του ’70 συνιστούν το1 8% του συνόλου, οι μηχανικοί της δεκα-
ετίας του ’80  το 27%, οι μηχανικοί της δεκαετίας του ’90 το 33% και οι μηχανικοί που 
πήραν άδεια μετά το 2000 το 22%. Έτσι, ένας στους πέντε μηχανικούς μπήκε στην 
αγορά εργασίας τα τελευταία έξι χρόνια.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προπτυχιακές σπουδές
• 34,9% των μηχανικών ολοκλήρωσαν τις προπτυχιακές τους σπουδές στο Ε.Μ.Π., 21,7% 

στο Α.Π.Θ., 18,8% σε άλλη σχολή της χώρας, ενώ ένα 24,7% -δηλαδή ένας στους τέσ-
σερις μηχανικούς- πήρε το πρώτο πτυχίο σε ανώτατη σχολή του εξωτερικού. Μετά 
το 1990 παρατηρείται μείωση του ποσοστού των μηχανικών με προπτυχιακές σπουδές 
στο εξωτερικό και αύξηση του ποσοστού των αποφοίτων ελληνικών σχολών, εκτός του 
Ε.Μ.Π. που παράγει σταθερά μεταξύ 30 και 40% των πρώτων πτυχίων.

• Το ποσοστό των μηχανικών που ολοκλήρωσαν τις προπτυχιακές τους σπουδές στο 
εξωτερικό εμφανίζει σημαντική θετική διαφοροποίηση στους αρχιτέκτονες  τους ηλε-
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κτρονικούς και τους μηχανολόγους, σημαντική αρνητική διαφοροποίηση στους με-
ταλλειολόγους και τους χημικούς μηχανικούς, και σχεδόν μηδενικό ποσοστό στους 
αγρονόμους-τοπογράφους.  Μειωμένη συχνότητα αναφορών σε προπτυχιακές σπου-
δές στο εξωτερικό εμφανίζουν επίσης οι γυναίκες μηχανικοί σε σχέση με τους άνδρες 
συναδέλφους τους καθώς και οι νεότεροι μηχανικοί που απέκτησαν άδεια άσκησης 
επαγγέλματος μετά το 1990.
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Μεταπτυχιακές σπουδές
• Το 37,2% των μηχανικών έχει προχωρήσει στην πραγματοποίηση μεταπτυχιακών 

σπουδών, η πλειοψηφία των οποίων αφορά διπλώματα masters. Χημικοί μηχανικοί 
(47,7%)  και ηλεκτρονικοί (47,3%)  είναι οι ειδικότητες όπου καταγράφονται τα υψηλό-
τερα ποσοστά μεταπτυχιακών σπουδών, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται 
σε αρχιτέκτονες (26%)  και αγρονόμους-τοπογράφους (25%),  καθώς και σε μηχανι-
κούς εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης (28,2%).

• Το ποσοστό των μηχανικών με μεταπτυχιακές σπουδές αυξάνει σταθερά. Έτσι, 
ενώ μόνο το 16,2% μηχανικών που απέκτησαν άδεια μεταξύ 1971-1976  προχώρησε 
σε μεταπτυχιακές σπουδές, το αντίστοιχο ποσοστό βαίνει συνεχώς αυξανόμενο και 
φτάνει το 53,4%  σε όσους απέκτησαν άδεια μετά το 2000.

• Το 63,4% των μεταπτυχιακών τίτλων αφορά στο αντικείμενο της ειδικότητας, το17,8% 
σε θέμα που συνδυάζει περισσότερες ειδικότητες (29,1% στους χημικούς μηχανι-
κούς), το 12,4% σε οικονομία/διοίκηση (20,4% στους χημικούς μηχανικούς), και το 
5,8% σε άλλη ειδικότητα μηχανικού.

• Σταθερά αυξανόμενο είναι το ποσοστό των μεταπτυχιακών σπουδών που πραγμα-
τοποιούνται στην Ελλάδα (από 25% την δεκαετία του 1970 σε 60% στους μηχανικούς 
με άδεια μετά το 2000) εις βάρος των μεταπτυχιακών σε χώρες του εξωτερικού.
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ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ανεργία
• Στο 4,5% καταγράφεται η ανεργία μεταξύ των διπλωματούχων μηχανικών. Το ποσο-

στό της ανεργίας παραμένει (τουλάχιστον στην ερευνητική αποτύπωσή του) σχετικά 
σταθερό την τελευταία δεκαετία, με μια μάλλον συγκυριακή μείωση κατά την προ-
Ολυμπιακή περίοδο (4,3% το1997  και 1,6% το 2003). Σημειώνεται ότι για το 2006  το 
μέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας σε εθνικό επίπεδο ανήλθε σε 8,9% (8,1% στον κλάδο 
των κατασκευών), αλλά κινήθηκε γύρω στο 6%  στην κατηγορία των πτυχιούχων ανώ-
τατης εκπαίδευσης.

• Το ποσοστό της ανεργίας εμφανίζει σημαντικές διακυμάνσεις στις επιμέρους κατη-
γορίες μηχανικών, με το εντονότερο πρόβλημα να καταγράφεται μεταξύ των μεταλλει-
ολόγων (11,3%)  και των χημικών μηχανικών (10,2%),  στις γυναίκες (7,1%),  καθώς και 
στους μηχανικούς σε Αθήνα (5,2%)  και Θεσσαλονίκη (6,6%). Στον αντίποδα βρίσκο-
νται οι ναυπηγοί με μηδενικό ποσοστό ανεργίας, οι ηλεκτρονικοί (2,7%),  καθώς και οι 
μηχανικοί εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης (2,4%). Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας 
(13,7%)  καταγράφεται μεταξύ των νέων μηχανικών που απέκτησαν άδεια άσκησης 
επαγγέλματος μετά το 2000, και ειδικά στις γυναίκες νέες μηχανικούς (16,8%). Οι 
νέοι μηχανικοί συνιστούν και το 65%  του συνολικού αριθμού των ανέργων. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι το αντίστοιχο ποσοστό ανεργίας σε όσους απέκτησαν άδεια πριν το 
2000 είναι 2%.

• Το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην 
αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, ανέρχεται στο 15,7% των ανέργων. Το 
αντίστοιχο ποσοστό σε εθνικό επίπεδο ήταν 36,2% για το 2006.
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• Οι μακροχρόνια άνεργοι, αυτοί δηλαδή που αναζητούν εργασία για περισσότερους 
από 12  μήνες –ανεξάρτητα αν είναι «νέοι» ή «παλαιοί» άνεργοι– αποτελούν το 20,3% 
του συνόλου, με το αντίστοιχο εθνικό ποσοστό να βρίσκεται στο 54,8%. 

• Το ποσοστό της ανεργίας δεν διαφοροποιείται αναλόγως του εάν έχουν ή όχι γονείς 
μηχανικούς, ούτε από το ακαδημαϊκό ίδρυμα του πρώτου πτυχίου. Αντίθετα,  στο σύ-
νολο των ανέργων οι μισοί περίπου (49,1%) είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος,  
ποσοστό που είναι σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο στο σύνολο των μηχανι-
κών (37,2%).

Ένταξη στην αγορά εργασίας
• Συμπληρωματικά, για μια πληρέστερη εκτίμηση των παραπάνω δεδομένων είναι χρή-

σιμο να συναξιολογηθεί η ταχύτητα ένταξης των μηχανικών στην αγορά εργασίας. 
Για το 66,8% των μηχανικών,  από την απόκτηση της άδειας μέχρι και την εύρεση της 
πρώτης δουλειάς μεσολάβησε διάστημα έως 6 μήνες, ενώ περισσότεροι από τους 
μισούς (51,2%) βρήκαν την πρώτη τους δουλειά άμεσα (έως 2 μήνες). Ταχύτερη είναι 
η ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των αρχιτεκτόνων (62,4% σε διάστημα έως δύο 
μήνες), των πολιτικών μηχανικών (56,2%), αλλά και των γυναικών (61,2%), ενώ στον 
αντίποδα βρίσκονται χημικοί μηχανικοί, μεταλλειολόγοι, μηχανολόγοι και ηλεκτρολό-
γοι.
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Τύπος απασχόλησης
• 47,2% των εργαζόμενων μηχανικών ασκούν ελεύθερο επάγγελμα. Από αυτούς, το 

15,1% διοικεί επιχειρηματικές μονάδες με προσωπικό (κυρίως μηχανικοί μεγαλύτερης 
επαγγελματικής ηλικίας που απέκτησαν άδεια μεταξύ 1971 και 1980) και το 32,1% 
είναι ελεύθεροι επαγγελματίες χωρίς προσωπικό/ αυτοαπασχολούμενοι (κυρίως νέοι 
μηχανικοί με άδεια μετά το 2001). Το 28,3% απασχολείται στον δημόσιο τομέα (εκ 
των οποίων το 18,1% είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι), ενώ το 24,6% έχει σχέση 
εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

• Σε σύγκριση με τα ερευνητικά δεδομένα του 2003 σημειώνεται αύξηση του ποσο-
στού των αυτοαπασχολούμενων/ ελεύθερων επαγγελματιών (από 24,8% σε 32,1%), 
και μείωση του ποσοστού των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων (από 23,8% σε 18,1%).

• Σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο είναι τα ποσοστά αυταπασχόλησης μεταξύ 
των νέων μηχανικών (44,8% έναντι 32,1% στο σύνολο). Σημειώνεται επίσης η αυξη-
μένη συμμετοχή ελεύθερων επαγγελματιών/ αυτοαπασχολούμενων στις ειδικότητες 
των αρχιτεκτόνων και των πολιτικών μηχανικών, η οποία θα πρέπει πιθανόν να συ-
σχετιστεί και με την αυξημένη ταχύτητα ένταξης στην αγορά εργασίας που καταγρά-
φουν οι συγκεκριμένες ειδικότητες.
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Αντικείμενο εργασίας
• Οι μισοί εργαζόμενοι μηχανικοί (49,4%) απασχολούνται στον κατασκευαστικό το-

μέα (οικοδομήσεις και δημόσια έργα), και ένας στους τρεις στον τομέα των υπηρε-
σιών (32,9%).

• Επτά στους δέκα απασχολούμενους μηχανικούς (69,3%) εργάζονται στο αντικείμενο 
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της ειδικότητας των σπουδών τους, ποσοστό το οποίο καταγράφει μείωση από την 
προηγούμενη μέτρηση το 2003 (80,2%). Σημαντικά αυξημένο είναι το ποσοστό απα-
σχόλησης στο αντικείμενο των σπουδών στους αρχιτέκτονες (81,8%) και τους πολιτι-
κούς μηχανικούς (78,4%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης στο αντι-
κείμενο των σπουδών καταγράφονται σε μεταλλειολόγους και χημικούς μηχανικούς 
(όπου στο αντικείμενο της ειδικότητας τους εργάζονται λιγότεροι από τους μισούς), 
και σε μικρότερο βαθμό σε ηλεκτρονικούς, μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους.

• Ένα 19,1% των απασχολούμενων μηχανικών συνδυάζει περισσότερες από μία ειδικό-
τητες, ενώ η ετεροαπασχόληση υπολογίζεται στο 11,7% (2,6% εργάζεται σε αντικεί-
μενο άλλης ειδικότητας μηχανικού, 4,8% σε διοίκηση και οικονομία και 4,3% σε άλλο 
αντικείμενο). Το ποσοστό ετεροαπασχόλησης φτάνει το 29% στους χημικούς μηχανι-
κούς και το 32% στους μεταλλειολόγους. Ειδικά για την ειδικότητα των ναυπηγών, η 
οποία και καταγράφει μηδενικό ποσοστό ανεργίας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι για ένα 
15,4% το αντικείμενο της εργασίας είναι οικονομία και διοίκηση.

• Μεταξύ αυτών που απασχολούνται σε αντικείμενο άλλο από των σπουδών, το 28,2% 
προβάλει σαν λόγο τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην εύρεση εργασίας σαν μηχα-
νικός, το 23,3% στην επαγγελματική εξέλιξη σε άλλη θέση, το 12,4% την αναζήτηση 
υψηλότερων αποδοχών ή καλύτερων συνθηκών εργασίας, το 15,3% σε προσωπικούς 
λόγους, το 9,4% στην έλλειψη ενδιαφέροντος για το αντικείμενο των σπουδών, και οι 
λόγοι που προβάλλονται οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η επιλογή διαφοροποιημένου 
αντικειμένου εργασίας δεν είναι πάντα αποτέλεσμα αντικειμενικών επαγγελματι-
κών δυσκολιών, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις συνιστούν θετική επιλογή. 

• Για την ορθή αξιολόγηση των παραπάνω δεδομένων πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το 
92,2% των απασχολούμενων μηχανικών δηλώνει ότι για το βασικό αντικείμενο εργασί-
ας του απαιτείται επίπεδο σπουδών διπλωματούχου μηχανικού (63,6%) ή άλλου Α.Ε.Ι. 
(28,6%), και μόνο το 7,8% δηλώνει ότι απαιτείται χαμηλότερο επίπεδο σπουδών. Με 
την έννοια αυτή δεν αναδεικνύεται κάθετη επαγγελματική μετατόπισης σε πεδία άλ-
λων χαμηλότερων βαθμίδων εκπαίδευσης, αλλά περισσότερο οριζόντια μετατόπιση 
σε άλλα γνωστικά πεδία για τα οποία εκτιμάται ότι απαιτείται επίσης πανεπιστημιακή 
μόρφωση.

• Όσον αφορά τον τομέα αρμοδιοτήτων των μηχανικών που απασχολούνται σε επιχει-
ρήσεις (του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα), το 55,1% καλύπτει ανάγκες σε με-
λέτες, το 38,8% απασχολείται στο εργοτάξιο (επίβλεψη κατασκευής), το 22,1% έχει 
αρμοδιότητες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης, ενώ το 
13,9% έχει αρμοδιότητες διοίκησης έργων ή άλλες διευθυντικές δραστηριότητες.
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Ώρες εργασίας
• Το 38,6% των εργαζόμενων μηχανικών απασχολείται στην κύρια εργασία 8 ώρες, το 

14,6% λιγότερο από 8 ώρες και το 46,8% περισσότερες από 8 ώρες.
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Εισόδημα
• Οι μισοί εργαζόμενοι μηχανικοί (51%) ανέφεραν μικτό (προ φόρων και ασφάλισης) 

ετήσιο εισόδημα από την απασχόληση συνολικά μέχρι €25.000. Πιο αναλυτικά, το 
27% των εργαζόμενων μηχανικών αναφέρει ετήσιο εισόδημα μέχρι €18.000, το 24% 
από €18.000 έως €25.000, το 24,3% από €25.0000 έως €40.000 και το 14,3% πάνω από 
€40.000.

• Το ποσοστό μη απόκρισης στην ερώτηση ανέρχεται σε 10,3%, ενώ θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι οι απαντήσεις στις ερωτήσεις εισοδήματος θα πρέπει να εκλαμβάνονται 
ως ενδεικτική πληροφόρηση και όχι ως ακριβής καταγραφή.  

• Όπως είναι αναμενόμενο υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ δηλωθέντος εισοδή-
ματος και ηλικίας. Έτσι, στους μηχανικούς ηλικίας 50+ ετών οι μισοί περίπου (49,4%) 
αναφέρουν ετήσιο εισόδημα πάνω από €25.000, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους 
νέους μηχανικούς έως 30 ετών η μεγάλη πλειοψηφία (83,4%) βρίσκεται κάτω από τις 
€25.000.

• Συσχέτιση υπάρχει και με το φύλο (υψηλότερα εισοδήματα μεταξύ ανδρών μηχανι-
κών), ενώ η ύπαρξη μεταπτυχιακού διπλώματος ή γονιού μηχανικού δεν φαίνεται 
να διαφοροποιεί το εισόδημα.

• Τα υψηλότερα εισοδήματα καταγράφονται στις ειδικότητες των μηχανολόγων–ηλε-
κτρολόγων και ναυπηγών, ενώ τα χαμηλότερα στις ειδικότητες πολιτικών μηχανικών 
και αρχιτεκτόνων, καθώς και στις επαγγελματικές κατηγορίες των μισθωτών με σύμ-
βαση ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα, των οιονεί μισθωτών και των μονίμων 
δημοσίων υπαλλήλων.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
• Το 27,1% των μηχανικών που δεν δραστηριοποιούνται ήδη επιχειρηματικά δη-

λώνουν ότι θα τους ενδιέφερε να δημιουργήσουν μία δική τους επιχείρηση μέσα 
στην ερχόμενη πενταετία, ποσοστό που καταγράφεται αυξημένο σε σύγκριση με 
την μέτρηση του 2003 (21,3%). Πρόκειται κυρίως για αρχιτέκτονες (33,8%), πολι-
τικούς μηχανικούς (31,3%) και μηχανολόγους (30,8%). Η υψηλότερη πρόθεση για 
επιχειρηματικότητα καταγράφεται στους νέους μηχανικούς που απέκτησαν άδεια 
άσκησης επαγγέλματος μετά το 2001 (44,8%), ενώ σημαντικά χαμηλότερο είναι το 
ενδιαφέρον των γυναικών (20,6%) σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους 
(30,2%).

• Μεταξύ όσων δεν σκοπεύουν να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση, ο σημαντικότε-
ρος αποτρεπτικός παράγοντας –πέρα από την έλλειψη ενδιαφέροντος (47,9%)– είναι 
η αβεβαιότητα για την οικονομική εξέλιξη (35,2% από 28% το 2003). Η οικονομική 
ανασφάλεια είναι εντονότερη μεταξύ των γυναικών (41,8%) και των νέων μηχανικών 
(57,3%).
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

• Τέσσερις στους δέκα μηχανικούς (38,5%) θεωρούν ότι υφίσταται πρόβλημα επαγ-
γελματικού ανταγωνισμού με τεχνολόγους των Τ.Ε.Ι. (κυρίως πολιτικοί μηχανικοί) και 
ένας στους τέσσερις (24,8%) με διπλωματούχους μηχανικούς άλλης ειδικότητας.

• Οι ειδικότητες με μεταξύ τους επαγγελματικό ανταγωνισμό είναι κατά κύριο λόγο οι 
τρεις οικοδομοκατασκευαστικές (αγρονόμοι-τοπογράφοι, αρχιτέκτονες και πολιτικοί 
μηχανικοί), οι ηλεκτρολόγοι με τους μηχανολόγους, και οι χημικοί με τους μηχανο-
λόγους. Οι πολιτικοί μηχανικοί αναφέρονται σαν ανταγωνιστική ειδικότητα με όλες 
σχεδόν τις υπόλοιπες.

• 10,8% των ερωτώμενων αναφέρεται σε ξένους μηχανικούς, 10,8% σε πτυχιούχους 
πανεπιστημίου θετικής κατεύθυνσης και 10,2% σε αποφοίτους πολυτεχνικών σχο-
λών με μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων. Πρόκειται για τρεις κατηγορίες οι 
οποίες καταγράφουν συστηματική αύξηση των ποσοστών τους την τελευταία δεκαε-
τία και με τις οποίες φαίνεται να γίνεται συνεχώς εντονότερος ο ανταγωνισμός.

• Ένας στους τέσσερις μηχανικούς (24,9%) δεν θεωρεί ότι υφίσταται πρόβλημα αντα-
γωνισμού με καμία επαγγελματική ομάδα, ποσοστό που καταγράφεται χαμηλότερο 
στις γυναίκες (18,9% έναντι 27,3% στους άνδρες) και στους νέους μηχανικούς με 
άδεια άσκησης επαγγέλματος μετά το 2001 (15,4% έναντι 36,4% στους«παλιότερους» 
μηχανικούς με άδεια μεταξύ1971-1980), ομάδες δηλαδή μηχανικών με υψηλή επαγ-
γελματική ανασφάλεια. 
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ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• Το 43,8% των μηχανικών θεωρεί ότι ήταν προετοιμασμένοι («πολύ» και «μάλλον») 
από το πρόγραμμα σπουδών τους για να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις της αγο-
ράς εργασίας, ποσοστό που εμφανίζει αύξηση από την μέτρηση του 2003 (36,4%). 
Ηλεκτρονικοί (62,1%) και ναυπηγοί(58,6%) είναι οι δύο ειδικότητες με τα υψηλότερα 
ποσοστά ικανοποίησης από το επίπεδο προετοιμασίας, ενώ αρχιτέκτονες, πολιτικοί 
μηχανικοί και χημικοί μηχανικοί θεωρούν σεμεγαλύτερο βαθμό ότι δεν ήταν σωστά 
προετοιμασμένοι από τις σπουδές τους.

• 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 66,1% των μηχανικών. Σχετι-
κά υψηλή είναι και η αξιολόγηση των παρεχόμενων τεχνικών γνώσεων (45% αξιολογεί 
το επίπεδο ως «άριστο» ή «πολύ καλό»).

• Αντίθετα, σε θέματα συμπληρωματικά του κυρίως αντικειμένου των σπουδών, όπως 
είναι η χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων Η/Υ, οι οικονομικές/διοικητικές γνώ-
σεις και άλλες δεξιότητες, ένας στους τρεις θεωρεί ότι το επίπεδο είναι χαμηλό σε 
σχέση με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Η σημαντική επιδείνωση στα τρία αυτά 
αντικείμενα είναι ενδεικτικήτης ταχύτητας των αλλαγών στην αγορά εργασίας. Έτσι, 
ενώτο 2003 αξιολογούσε ως χαμηλό το επίπεδο των σπουδών ως προς την χρήση Η/Υ 
το 19,2%, σήμερα το ποσοστό αυτό έχει ανέβει στο 35,9%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για 
τις οικονομικές/διοικητικές γνώσεις είναι 34,5% από 15,1% το 2003, και για τις άλλες 
δεξιότητες 33,7% από 6,7% το 2003. Στα συμπληρωματικά αυτά θέματα η μεγαλύτερη 
δυσαρέσκεια διατυπώνεται από αρχιτέκτονες και αγρονόμους-τοπογράφους.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

• Το 68,5% των ερωτώμενων θεωρούν την επαγγελματική κατάρτιση «απολύτως 
απαραίτητη» για την εύρεση εργασίας σαν μηχανικός, με το υψηλότερο ποσοστό να 
καταγράφεται μεταξύ των αρχιτεκτόνων (72,9%).

• Η πλειοψηφία (71,5%) θεωρεί ότι η επαγγελματική κατάρτιση είναι μία συνεχής δι-
αδικασία, η οποία πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε τρία ή κάθε πέντε χρόνια, ενώ 
ένα 22,9% πιστεύει ότι ο καταλληλότερος χρόνος είναι πριν την ένταξη στην αγορά 
εργασίας (κυρίως οι αρχιτέκτονες–26,5%). Ως καταλληλότεροι φορείς αναφέρονται 
το πολυτεχνείο (42,7%) και το Τ.Ε.Ε. (38,9%).

• Οι τομείς όπου εμφανίζονται σταθερά οι περισσότερες ανάγκες για επαγγελματική 
κατάρτιση είναι οι Η/Υ–νέες τεχνολογίες (55,4%) και η διοίκηση επιχειρήσεων–
marketing (46,5%), παρότι αναφέρονται με μειωμένη συχνότητα σε σύγκριση με την 
μέτρηση του 2003. Αντίθετα, σημαντικά αυξημένες είναι οι αναφορές στις ανανεώ-
σιμες πηγές ενέργειας (34%) που βρίσκονται πια στην τρίτη θέση, ενώ ακολουθούν 
τα θέματα περιβάλλοντος (31,5%) και διασφάλισης ποιότητας (24,7%).

• Περισσότεροι από τους μισούς μηχανικούς (53,7%) έχουν παρακολουθήσει κά-
ποιο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, με τα υψηλότερα ποσοστά να κατα-
γράφονται στις γυναίκες (58,2%) και στις ειδικότητες των χημικών μηχανικών (64,4%), 
μεταλλειολόγων (64,2%) και μηχανολόγων-ηλεκτρολόγων (63,6%).
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