
Πξνβιεκαηηζκέλνη νη λένη κεραληθνί γηα ην επαγγεικαηηθό ηνπο κέιινλ, ζεηηθνί 

απέλαληη ζην επηρεηξείλ. 

(εηθόλα Μεραληθνί – πεγή pixabay) 

Αναποθάζιζηο για ηο επαγγελμαηικό ηος μέλλον δηλώνει  ηο 29,33% ηυν νέυν 

μησανικών, ζηο πλαίζιο έπεςναρ πος ππαγμαηοποιήθηκε από ηη Μόνιμη Επιηποπή 

Ανηαγυνιζηικόηηηαρ, Επισειπημαηικόηηηαρ και Καινοηομίαρ ηος ΤΕΕ/ΤΚΜ.  

Μάλιζηα, η ανάγκη για ζηαθεπό ειζόδημα ζε μια πεπίοδο αβεβαιόηηηαρ και κπίζηρ, 

αποηςπώνεηαι και ηην ππυηιά πος καηαλαμβάνει ζε ζσεηική επώηηζη, η ππόθεζη 

απαζσόληζηρ υρ «μιζθυηού ή μη μιζθυηού (με μπλοκάκι)», όζο κι αν είναι μικπέρ 

οι διαθοπέρ, με ηο ποζοζηό εκείνυν πος απανηούν όηι ζκέθηονηαι να ανοίξοςν 

δική ηοςρ επισείπηζη ή ηεσνικό γπαθείο. 

Άλλυζηε, ζηην ίδια έπεςνα, αποηςπώνεηαι ηο γεγονόρ πυρ οι μησανικοί βλέποςν 

ήδη ηοςρ εαςηούρ ηοςρ υρ επισειπημαηίερ ανεξάπηηηα εάν αςηοαπαζσολούνηαι υρ 

ελεύθεποι επαγγελμαηίερ, ζε ποζοζηό 71,24% (απανηήζειρ Σςμθυνώ απόλςηα και 

Μάλλον Σςμθυνώ). Σε ποζοζηό 83,56% μάλιζηα, θευπούν ηην 

επισειπημαηικόηηηα «ανηίδοηο» ζηη μείυζη ειζοδήμαηορ ηος κλάδος και ζηο 

braindrain, ενώ με μεγάλη πλειοτηθία επιζημαίνοςν ηην ανάγκη, να δοθεί από ηιρ 

πολςηεσνικέρ ζσολέρ, πεπιζζόηεπη έμθαζη ζε μαθήμαηα πος αθοπούν ζηην 

ανάπηςξη επισειπημαηικών δεξιοηήηυν. 

Ίζυρ γι` αςηό, ζε ποζοζηό 95,88% οι επυηηθένηερ δίνοςν ψήφο επιδοκιμαζίας 

ζηη πολιηική ηος ΤΕΕ/ΤΚΜ να επενδύζει ζηην πποζπάθεια ενζυμάηυζηρ ηηρ 

επισειπημαηικήρ ζκέτηρ και κοςληούπαρ ζηοςρ μησανικούρ μέλη ηος, 

αναλαμβάνονηαρ ζσεηικέρ ππυηοβοςλίερ όπυρ η ζύζηαζη ηηρ ΜΕ 

Ανηαγυνιζηικόηηηαρ-Επισειπημαηικόηηηαρ-Καινοηομίαρ. 

Δείηε όλη ηην έπεςνα ζηο blog ηος ΤΕΕ/ΤΚΜ, ΕΔΩ. 

 

 

1.ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

1.1 θνπόο-ηόρνο 

 

ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηεο Μ.Δ. Αληαγσληζηηθφηεηαο-

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο-Καηλνηνκίαο ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜθαη ηεο πξσηνβνπιίαο ηεο «Σκέψου 

Διαφοπετικά-Ππάξε Επιχειπηματικά (ΤhinkDifferent-Act Business)»ε Γ.Δ. ηνπ 

ΣΔΔ/ΣΚΜ έθαλε απνδεθηήηελεηζήγεζε ηεο Μ.Δ. γηα ηελ εθπφλεζε ηεο έξεπλαο  

«ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ». 

 

ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζηάζεο ησλ λέσλ κεραληθψλ ζρεηηθά κε 

ηελ άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο/επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε θαηαγξαθή ησλ 

απφςεσλ ηνπο ζρεηηθά  κε ηηο γλψζεηο θαη ηελ εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλεη ν κεραληθφο 

απφ ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην Πνιπηερλείν ζε ζέκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θαζψο θαη νη 

πξνηάζεηο ηνπο γηα ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ ζέινπλ λα αλαιάβεη ην ΣΔΔ/ΣΚΜ ζην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα.  

 



Η δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζα είλαη ηαθηηθή. πγθεθξηκέλα ζα δηεμάγεηαη ζηε δηάξθεηα 

ησλ εμεηάζεσλ γηα ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο απφ ηνπο 

λένπο δηπισκαηνχρνπο κεραληθνχο, δπλεηηθά κέιε ηνπ ΣΔΔ. 

 

1.2. Υξόλνο Γηεμαγσγήο- Μεζνδνινγία-Απνινγηζηηθά ηνηρεία Γείγκαηνο 

 

1.2.1 Υξόλνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο 

 

Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρξνληθφ δηάζηεκα  20/2/2018-1/3/2018, ζην νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη εμεηάζεηο γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο. 

 

1.2.2 Μεζνδνινγία-Οξγάλσζε 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ζπγθεθξηκέλν δνκεκέλν 

εξσηεκαηνιφγην  17 εξσηήζεσλ (νη 15 εξσηήζεηο ήηαλ νη πην βαζηθέο) ην νπνίν 

πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ κε δπλαηφηεηα επηινγήο κέζα απφ 

πξνθαζνξηζκέλεο απαληήζεηο (multiplechoice), ζηηο νπνίεο ν εξσηψκελνο επέιεγε 

ηελ απάληεζή ηνπ. Ο εξσηψκελνο είρε ηε δπλαηφηεηα επηινγήο κέρξη κίαο 

απάληεζεο εθηφο ησλ απαληήζεσλ ζηηο εξψηεζε 8 θαη 17 φπνπ είρε ηε δπλαηφηεηα 

πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο επηινγήο, κε ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. 

 

Η Γνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιάκβαλε ηέζζεξηο (4) ελφηεηεο : 

 

Α. ΜΗΥΑΝΙΚΟ –ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Β. ΜΗΥΑΝΙΚΟ -ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Γ. ΓΡΑΔΙ ΣΔΔ/ΣΚΜ  ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ 

Γ. ΑΠΟΦΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ φπνπ κέζσ 

googledriveδεκηνπξγήζεθε απφ ην κέινο ηεο Μ.Δ. Μ.Δ. Αληαγσληζηηθφηεηαο-

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο-Καηλνηνκίαο ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ, θ. Υαξάιακπν Σδηψγα, ζρεηηθή 

ειεθηξνληθή θφξκα ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Δπίζεο εθδφζεθαλ θ/α πνπ 

δηαλεκήζεθαλ ζηνπο ππνςεθίνπο. 

 

Η ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δελ ήηαλ ππνρξεσηηθή. Γηα ηε ζπκπιήξσζε 

ηνπ ππήξρε ελεκέξσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ ππνδνρήο ησλ Μεραληθψλ 

απφ ηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ θαζψο θαη απφ ηα κέιε ησλ 

εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ. Παξάιιεια ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, ζην ρψξν ησλ 

γξαθείσλ ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ ηνπνζεηήζεθε Η/Τ φπνπ νη ππνςήθηνη πνπ απνθάζηζαλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα κπνξνχζαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ειεθηξνληθά ην 

εξσηεκαηνιφγην. ρεδφλ ην 90% ησλ απαληήζεσλ δφζεθαλ ζε έληππε κνξθή θαη φρη 

κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο θφξκαο. 



 

Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ παξαδφζεθαλ ζε έληππε κνξθή, κεηαθέξζεθαλ ζηελ 

ειεθηξνληθή θφξκα ππνβνιήο απφ ηα κέιε ηεο Μ.Δ  θαη ηελ Δπηκειήηξηα ηεο Μ.Δ., 

δηνηθεηηθφ ππάιιειν ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ θα Δξκίλα ηφιε, πξνθεηκέλνπ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο, λα εμαρζνχλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

 

1.2.3 ηνηρεία Γείγκαηνο  

 

πλνιηθά ην δείγκα πνπ εθιήζε λα ζπκκεηάζρεη ζηελ έξεπλα ήηαλ 338 

Γηπισκαηνύρνη Μεραληθνί, ππνςήθηα κέιε ηνπ ΣΔΔ (ην ζχλνιν ησλ ππνςεθίσλ). 

Ο αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ θξίλεηαη πνιχ πςειφο, δεδνκέλνπ φηη απφ ην 2010 θαη 

κεηά ιφγσ ηεο θξίζεο ν αξηζκφο φζσλ ζπκκεηείραλ ζηηο εμεηάζεηο γηα ηελ απφθηεζε 

ηεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο, ήηαλ αξθεηά κηθξφηεξνο. εκαληηθφ ξφιν ζηελ 

πςειή ζπκκεηνρή, δηαδξακάηηζε ην γεγνλφο φηη, νη εμεηάζεηο έιαβαλ ρψξα κεηά ηε 

ςήθηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ κε ην νπνίν ε εγγξαθή ζην ΣΔΔ δελ απνηειεί απηφκαηα 

ππνρξεσηηθή εγγξαθή ζην ΣΜΔΓΔ. ηνηρείν πνπ νδεγεί ζηε ζπγθεθξηκέλε 

δηαπίζησζε είλαη ε ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο Γηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ πνπ είραλ 

ιάβεη ην πηπρίν ηνπο πξηλ απφ ην 2008 αθφκε θαη ην 1988. 

 

Η θαηαλνκή ησλ ππνςεθίσλ αλά εηδηθφηεηα ήηαλ ε αθφινπζε : 

 

Πίλαθαο 1 : Καηαλνκή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο απόθηεζεο  άδεηαο 

αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηελ πεξίνδν Οθηώβξην 2017, ζην ΣΔΔ/ΣΚΜ. 

 

Δηδηθόηεηα Τπνςήθηνη /Αξηζκόο 

Αηηήζεσλ 

Πνζνζηό (%) 

Αγξνλφκνο-Σνπνγξάθνο Μεραληθφο 48 12,37% 

Αξρηηέθηνλαο Μεραληθφο 71 18,30% 

Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο θαη 

Μεραληθφο Η/Τ 

57 14,69% 

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο-Μεραληθφο 

Πεξηβάιινληνο- Αεξνλαππεγνί 

Μεραληθνί 

40 10,31% 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο 98 25,26% 

Μεραληθφο Υσξνηαμίαο θαη 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

16 4,12% 

Υεκηθνί Μεραληθνί & Μεραληθνί 

Δπηζηήκεο Τιηθψλ 

58 14,95% 

ύλνιν 388 100,00% 

 



Γξάθεκα 1 : Καηαλνκή (πνζνηηθή & πνζνζηηαία) αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηηο 

εμεηάζεηο απόθηεζεο  άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηελ πεξίνδν Οθηώβξην 

2017, ζην ΣΔΔ/ΣΚΜ. 

 

 

2. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΧΝ  

 

2.1 Βαζηθά ζηνηρεία ηαπηόηεηαο Μεραληθώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

 

ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε αληαπνθξίζεθαλ-ζπκκεηείραλ (ζπκπιήξσζε 

εξσηεκαηνινγίνπ)227 Μεραληθνί, πνζνζηό 67,16% ηνπ ζπλνιηθνχ ζρεδηαδφκελνπ 

δείγκαηνο. Σν ελ ιφγσ πνζνζηφ θξίλεηαη άθξσο ηθαλνπνηεηηθφ αλ ιάβνπκε ππφςε 

καο φηη ε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα πινπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά. 

 

ε ζρέζε κε ηα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα επηζεκαίλνληαη νη θάησζη ρξεζηηθέο 

επηζεκάλζεηο πνπ βνεζνύλ ζηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην θεθάιαην 2.2: 

 

 Αξθεηνί ππνςήθηνη ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην ρσξίο λα έρνπλ απαληήζεη 

(θαηά πάζα πηζαλφηεηα εθ παξαδξνκήο) ζην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ. Οξηζκέλα 

πεδία φπσο π.ρ. ην φλνκα δελ ήηαλ ππνρξεσηηθά. Δπίζεο απηφ ζπλέβε θαη ζηε 

ζπκπιήξσζε ησλ ειεθηξνληθψλ εξσηεκαηνινγίσλ (ηελ αλάιπζε επεμεξγαζίαο 

ησλ απνηειεζκάησλ πνπ αθνινπζεί αλαθέξνληαη ζε θάζε εξψηεζε πφζνη απφ 

ηνπο 227 Μεραληθνχο πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην (εληχπσο ή 

ειεθηξνληθά) δελ ζπκπιήξσζαλ ηελ απάληεζή ηνπο. Σα πνζνζηά (%) ζηνλ θάζε 

πίλαθα ησλ εξσηήζεσλ αλαθέξνληαη επί ηνπ ζπλφινπ ησλ νξζά 

ζπκπιεξσκέλσλαπαληήζεσλ ζηελ θάζε εξψηεζε). 

*ΤΙΜΗ+/12,37%

*ΤΙΜΗ+/18,30%

*ΤΙΜΗ+/14,69%

*ΤΙΜΗ+/10,31%

*ΤΙΜΗ+/25,26%

*ΤΙΜΗ+4,12%

*ΤΙΜΗ+/14,95%
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 Γηαπηζηψζεθε φηη, ιφγσ ηνπ ειεχζεξνπ πεδίνπ πνπ ππήξρε ζηα ζηνηρεία 

ηαπηφηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ, ε ζπκπιήξσζή ηνπ ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ 

αλνκνηνγελήο (εηδηθφηεηα, πεξηθέξεηα, θ.ι.π.) κε απνηέιεζκα λα θαηαβιεζεί 

εξγψδεο πξνζπάζεηα νξζήο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ απαληήζεσλ. 

 ε νξηζκέλα θ/α πνπ δηαλεκήζεθαλ εθ παξαδξνκήο δελ θσηνηππήζεθαλ νη 

εξσηήζεηο 16 θαη 17. Απνηέιεζκα απηνχ ήηαλ ζηε κεηαθνξά ησλ απαληήζεσλ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ πνπ είραλ ζπκπιεξσζεί ζε έληππε κνξθήζηελ ειεθηξνληθή 

πιαηθφξκα, απνθαζίζηεθε λα ζπκπιεξσζνχλ ζηελ εξψηεζε 16 ε απάληεζε 

Άιιν κε επίπεδν 1 (Καζφινπ εκαληηθφ)  θαη ζηελ εξψηεζε 17 ε απάληεζε Άιιν 

κε ηε δηαβάζκηζε 1 θαη 3.  

 ε νξηζκέλεο εξσηήζεηο (π.ρ.α/α 2) ζπκπιεξψζεθαλ πεξηζζφηεξν ηνπ ελφο 

απαληήζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ειήθζεζαλ ππφςε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απαληήζεσλ.  

 

Οη αλσηέξσ επηζεκάλζεηο ζα ιεθζνχλ ππφςε ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηεο θφξκαο ππνβνιήο ζηελ επφκελε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. 

 

Χο πξνο ην πξνθίι θαη νξηζκέλα ρξήζηκα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο φζσλ απάληεζαλ ζηελ 

έξεπλα παξαηίζεληαη νη αθφινπζνη πίλαθεο: 

 

Πίλαθαο 2 Καηαλνκή Απαληήζεσλ ζηελ Έξεπλα αλά Δηδηθόηεηα Μεραληθνύ. 

Δηδηθόηεηα Πιήζνο 

εξσηώκελσλ 

Πιήζνο 

πκπιεξσκέλσλ 

Δξσηεκαηνινγίσλ 

Πνζνζηό 

Αληαπόθξηζεο  

(%) 

Πνζνζηό επί 

απαληήζεσλ (%) 

Αγξνλφκνο-

Σνπνγξάθνο 

Μεραληθφο 

48 31 64,58% 13,66% 

Αξρηηέθηνλαο 

Μεραληθφο 

71 42 59,15% 18,50% 

Ηιεθηξνιφγνο 

Μεραληθφο θαη 

Μεραληθφο 

Η/Τ 

 

 

57 40 70,18% 17,62% 

Μεραλνιφγνο 

Μεραληθφο 

40 15   

 

 45,00% 

6,61% 

Μεραληθφο 

Πεξηβάιινληνο 

2 0,88% 

Μεραληθφο 1 0,44% 



Μεραλνιφγνο-

Αεξνλαππεγφο 

Πνιηηηθφο 

Μεραληθφο 

98 55 56,12% 24,23% 

Μεραληθφο 

Υσξνηάθηεο -

Πνιενδφκνο 

16 3 18,75% 1,32% 

Μεραληθφο 

Δπηζηήκεο 

Τιηθψλ 

58 18  

 

55,17% 

7,93% 

Υεκηθφο 

Μεραληθφο  

14 6,17% 

Γελ 

απάληεζαλ σο 

πξνο ηελ 

εηδηθφηεηα 

- 6 - 2,64% 

ύλνιν 338 227 100,00% 100,00% 

 



 

Γξάθεκα 2 Καηαλνκή Απαληήζεσλ ζηελ Έξεπλα ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ αλά Δηδηθόηεηα.

 

*ΤΙΜΗ+/13,66%

*ΤΙΜΗ+/18,50%

*ΤΙΜΗ+/17,62%

*ΤΙΜΗ+/6,61%

*ΤΙΜΗ+/0,88%
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*ΤΙΜΗ+/24,23%
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Πίλαθαο 3 ΚαηαλνκήΑπαληήζεσλ ζηελ έξεπλα ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ αλά Φύιιν 

Φύιιν Πιήζνο 

Απαληήζεσλ 

Πνζνζηό επί 

ζπκπιεξσκέλσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ 

(%) 

Πνζνζηό επί 

απαληήζεσλ 

(%) 

Άλδξεο 112 49,34% 50,00% 

Γπλαίθεο 112 49,34% 50,00% 

Γελ απάληεζαλ 3 1,32% - 

ύλνιν 227 100,00% 100,00% 

 

Γξάθεκα  3 Καηαλνκή  Απαληήζεσλ ζηελ έξεπλα ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ αλά Φύιιν. 

 

 

Πίλαθαο 4. Καηαλνκή Απαληήζεσλ ζηελ έξεπλαηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ κε βάζε ηελ 

θαηνρή ή κε Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο. 

Κάηνρνο 

Μεηαπηπρηαθνύ 

Πιήζνο 

Απαληήζεσλ 

Πνζνζηό  

επί ζπκπιεξσκέλσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ (%) 

Πνζνζηό επί 

απαληήζεσλ 

(%) 

ΝΑΙ 61 26,87% 27,85% 

ΟΥΙ 158 69,60% 72,15% 

Γελ απάληεζαλ 8 3,52% - 

ύλνιν 227 100,00% 100,00% 

 

 

 

 

 

*ΤΙΜΗ+/50,00%

*ΤΙΜΗ+/ 50,00%

Άνδρεσ Γυναίκεσ



Γξάθεκα  4 Καηαλνκή  Απαληήζεσλ ζηελ έξεπλα ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ κε βάζε ηελ 

θαηνρή ή κε Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο. 

 

 

Πίλαθαο 5.  Καηαλνκή πκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα κε βάζε ηελ θαηνρή ή κε 

ΓηδαθηνξηθνύΓηπιώκαηνο 

Κάηνρνο 

Μεηαπηπρηαθνύ 

Πιήζνο 

Απαληήζεσλ 

Πνζνζηό 

επί 

ζπκπιεξσκέλσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ 

(%) 

Πνζνζηό επί 

απαληήζεσλ (%) 

ΝΑΙ 6 2,64% 2,78% 

ΟΥΙ 210 92,51% 97,22% 

Γελ απάληεζαλ 11 4,85% - 

ύλνιν 227 100,00% 100,00% 

 

Γξάθεκα 5  Καηαλνκή Απαληήζεσλ ζηελ Έξεπλα ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ κε βάζε ηελ θαηνρή 

ή κε Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο 

 

0; 0% *ΤΙΜΗ+/ 27,85%

*ΤΙΜΗ+/72,15%
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Πίλαθαο 6.  Καηαλνκή Απαληήζεσλ ζηελ Έξεπλα ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜκε βάζε ηελ 

Πεξηθέξεηα Καηνηθίαο. 

Πεξηθέξεηα Πιήζνο  

πκπιεξσκέλσλ 

Δξσηεκαηνινγίσλ 

Πνζνζηό επί 

ζπκπιεξσκέλσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ 

(%) 

Πνζνζηό επί 

απαληήζεσλ 

(%) 

Κεληξηθή Μαθεδνλία 159 70,04% 74,30% 

Γπηηθή Μαθεδνλία 16 7,05% 7,48% 

Αλαηνιηθή 

Μαθεδνλία-Θξάθε 

8 3,52% 3,74% 

Ιφληα Νεζηά 1 0,44% 0,47% 

Θεζζαιία 15 6,61% 7,01% 

Ήπεηξνο 6 2,64% 2,80% 

Αηηηθή 3 1,32% 1,40% 

Kξήηεο 3 1,32% 1,40% 

Βφξεην Αηγαίν 1 0,44% 0,47% 

Γπηηθή Διιάδα 1 

 

0,44% 0,47% 

ηεξεά Διιάδα 1 0,44% 0,47% 

Γελ απάληεζαλ 13 5,73% - 

ύλνιν 227 100,00% 100,00% 

 

 

Γξάθεκα 6.  Καηαλνκή Απαληήζεσλ ζηελ Έξεπλα ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ κε βάζε ηελ 

Πεξηθέξεηα Καηνηθίαο ησλ Νέσλ Μεραληθώλ. 
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2. Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Δπεμεξγαζίαο Δξσηεκαηνινγίσλ αλά 

εξώηεζε΄. 

 

Α. ΜΗΥΑΝΙΚΟ - ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

1. πκθσλείο κε ηελ άπνςε όηη νη Μεραληθνί είλαη θαη απηνί επηρεηξεκαηίεο 

αλεμάξηεηα εάλ απηναπαζρνινύληαη σο ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο;  

Απαληήζεηο : 226 (Πνζνζηό 99,56%) 

Γελ ζπκπιήξσζαλ απάληεζε : 1 (Πνζνζηό 0,44%) 

Γείθηεο Δπηινγήο Πιήζνο  Πνζνζηό επί 
απαληήζεσλ (%) 

πκθσλψ απφιπηα 71 31,42% 

Μάιινλ ζπκθσλψ 90 39,82% 

Μάιινλ δηαθσλψ 37 16,37% 

Γηαθσλψ απφιπηα 14 6,19% 

Οχηε ζπκθσλψ/Οχηε 
δηαθσλψ 

14 6,19% 

ύλνιν 226 100,00% 

 

Γξάθεκα 7.  Καηαλνκή Απαληήζεσλ ζηελ Έξεπλα ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ ζρεηηθά κε ηελ 

άπνςε ησλ Νέσλ Μεραληθώλ σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπο σο 

επηρεηξεκαηίεο. 

 

*ΤΙΜΗ+/31,42%

*ΤΙΜΗ+/39,82%

*ΤΙΜΗ+/16,37%

*ΤΙΜΗ+/6,19%

*ΤΙΜΗ+/6,19%

Συμφωνώ απόλυτα Μάλλον ςυμφωνώ
Μάλλον διαφωνώ Διαφωνώ απόλυτα



 

ρνιηαζκόο 

Απφ ηηο αλσηέξσ απαληήζεηο δηαπηζηψλεηαη φηη, νη Μεραληθνί ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο 

ηνπο σο επηρεηξεκαηίεο αλεμάξηεηα εάλ απηναπαζρνινχληαη σο ειεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο, ζε πνζνζηφ 71,24% (απαληήζεηο πκθσλψ απφιπηα θαη Μάιινλ 

πκθσλψ). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε επηινγή «Γηαθσλψ απφιπηα» θαηέρεη κφιηο ην 

6,19% ελ αληηζέζεη κε ηελ επηινγή «πκθσλψ απφιπηα» ε νπνία θαηέρεη ην 31,28% 

(ζχγθξηζε αθξαίσλ ηηκψλ ζηελ θιίκαθα ησλ επηινγψλ). Δχινγα ινηπφλ κπνξεί 

θάπνηνο λα ζεσξήζεη φηη νη απαληήζεηο βξίζθνληαη ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ηε 

γεληθφηεξε ηάζε ζεηηθήο ζηάζεο ησλ πνιηηψλ, ηδίσο ησλ λέσλ επηζηεκφλσλ, 

απέλαληη ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

 
2. Θεσξείο όηη ε επηρεηξεκαηηθόηεηα απνηειεί αληίδνην ζηε δξαζηηθή κείσζε 

ηνπ εηζνδήκαηνο ζηνλ θιάδν ησλ Μεραληθώλ θαη ζην braindrain;  

Απαληήζεηο : 225 (Πνζνζηό 99,12%) 

Γελ ζπκπιήξσζαλ απάληεζε : 2 (Πνζνζηό 0,88%) 

Γείθηεο 
Δπηινγήο 

Πιήζνο Απαληήζεσλ Πνζνζηό επί 
απαληήζεσλ (%) 

Μάιινλ ΝΑΙ 130 57,78% 

ίγνπξα ΝΑΙ 58 25,78% 

Μάιινλ ΟΥΙ 32 14,22% 

ίγνπξα ΟΥΙ 5 2,22% 

ύλνιν 225 100,00% 

 

Γξάθεκα 8.  Καηαλνκή Απαληήζεσλ ζηελ Έξεπλα ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ ζρεηηθά κε ηελ 

άπνςε ησλ Νέσλ Μεραληθώλ γηα ηελ ζπκβνιή ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ 

αλάζρεζε ηνπ braindrain θαη ηεο κείσζεο ηνπ εηζνδήκαηόο ηνπο. 

 

 

 

*ΤΙΜΗ+/57,78%
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*ΤΙΜΗ+/14,22%

*ΤΙΜΗ+/2,22%
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ρνιηαζκόο 

Οη ζεηηθέο απαληήζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα (Μάιινλ Ναη θαη ίγνπξα Ναη) 

ππεξηεξνχλ ζπληξηπηηθά έλαληη ησλ αξλεηηθψλ (Μάιινλ ΟΥΙ θαη ίγνπξα ΟΥΙ). 

πγθεθξηκέλα νη ζεηηθέο απαληήζεηο ιακβάλεηο πνζνζηφ  83,56% έλαληη κφιηο 

16,44% ησλ απαληήζεσλ απφ ηνπο Μεραληθνχο πνπ θξίλνπλ αξλεηηθά ην εξψηεκα). 

πσο θαη ζηελ εξψηεζε 1 νη αθξαίεο ηηκέο ηεο θιίκαθαο επηινγήο (ίγνπξα 

ΝΑΙ/ίγνπξα ΟΥΙ) εκθαλίδνπλ κεγάιε δηαθνξά θαζψο ε επηινγή «ίγνπξα ΝΑΙ» 

θαηέρεη πνζνζηφ 25,78% ελψ ε επηινγή «ίγνπξα ΟΥΙ» θαηαιακβάλεη κφιηο ην 

2,22% ησλ απαληήζεσλ.  

Σα απνηειέζκαηα θξίλνληαη θπζηνινγηθά θαζψο αθελφο ην ην braindrainέρεη 

επεξεάζεη πνιχ ζεκαληηθά ηνλ θιάδν ησλ λέσλ κεραληθψλ ελψ θαη φιεο νη έξεπλεο 

πνπ έρνπλ δηεμαρζεί (ΙΟΒΔ, ΔΤ, ….) ηεθκεξηψλνπλ φηη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί 

κία ζεκαληηθή δηέμνδν γηα ηνπο λένπο επηζηήκνλεο θαη ηελ αλάζρεζε ηνπ 

braindrainππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε Πνιηηεία ζα εθαξκφζεη κία πνιηηηθή 

δεκηνπξγίαο θαηάιιεινπ θαη θηιηθνχ γηα ηηο επελδχζεηο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα 

πεξηβάιινληνο. Απηή ε πξνυπφζεζε πηζαλψο λα δηθαηνινγεί ην πνζνζηφ 57,78% 

φζσλ Μεραληθψλ απαληνχλ κε Μάιινλ ΝΑΙ θαζψο δχλαηαη λα ζπλδένπλ ηελ 

πξνυπφζεζε απηή κε ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα. 

3. Όηαλ αθνύο ηηο ιέμεηο επηρεηξείλ/επηρεηξεκαηηθόηεηα ηη ζθέθηεζαη;  

Απαληήζεηο : 225 (Πνζνζηό 99,12%) 

Γελ ζπκπιήξσζαλ απάληεζε : 2  (Πνζνζηό 0,88%) 

Γείθηεο 
Δπηινγήο 

Πιήζνο 
Απαληήζεσλ 

Πνζνζηό απαληήζεσλ 
(%) 

Κέξδνο 28 12,73% 

Αλάπηπμε 
δεμηνηήησλ 

55 
25,00% 

Πξννπηηθή 
επαγγεικαηηθήο 
θαηαμίσζεο 

51 
23,18% 

Δπαγγεικαηηθή 
απνθαηάζηαζε 

14 
6,36% 

Μεγάιν ξίζθν 44 20,00% 

Μεγάιε επθαηξία 19 8,64% 

Αιιν 9 4,09% 

ύλνιν 220 100,00% 
Σεκείσζε :  Δελ πεξηιακβάλνληαη 5 εξσηεκαηνιόγηα θαζώο ζπκπιεξώζεθαλ πεξηζζόηεξεο ηνπ 

ελόο επηινγέο. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Γξάθεκα 9.  Καηαλνκή Απαληήζεσλ ζηελ Έξεπλα ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ ζρεηηθά κε ηελ 

αληίιεςε ησλ Νέσλ Μεραληθώλ γηα ηελ έλλνηα ηνπ Δπηρεηξείλ. 

 

ρνιηαζκόο 

Οη απαληήζεηο δείρλνπλ κία ππεξνρή ησλ αλζξσπνθεληξηθψλ δεηθηψλ επηινγήο.  

Δηδηθφηεξα : 

α) ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε γλψζεσλ θαη κάζεζεο πνπ 

ζεκαίλεη αλάγθε γηα πνιηθέο θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο, ελψ ε επαγγεικαηηθή 

θαηαμίσζε απνηειεί κία θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε. Οη ελ ιφγσ απαληήζεηο πνπ 

απνηεινχλ ηηο δχν πξψηεο επηινγέο απαληήζεσλ ησλ εξσηψκελσλ ζπκβαδίδνπλ κε 

αληίζηνηρεο έξεπλεο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ λέσλ πνπ δεκηνζηεχνληαη θαηά 

θαηξνχο. Δπηζεκαίλεηαη  φηη ε έλλνηα «επηρεηξεκαηίαο» ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ πξάγκαηη δεκηνπξγεί πςειφ θνηλσληθφ statusαπνδνρήο. Παξάιιεια ε 

ζπλερήο αλαθνξά ζηα ρξφληα ηεο θξίζεο γηα ηελ αλάδεημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

σο ππιψλαο ηνπ λένπ παξαγσγηθνχ κνληέινπ δεκηνπξγεί ζεηηθή πξννπηηθή 

θνηλσληθήο απνδνρήο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ λένπο αλζξψπνπο.  

*ΤΙΜΗ+/12,73%

*ΤΙΜΗ+/25,00%
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*ΤΙΜΗ+/6,36%

*ΤΙΜΗ+/20,00%
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β) Η  επηινγή «Μεγάιν ξίζθν» ζηελ Σξίηε ζέζε πηζηνπνηεί  φηη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα 

ζεκαίλεη αλάιεςε ξίζθνπ, ελψ ιφγσ ησλ δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ 

επηθξαηνχλ ζηε ρψξα είλαη απνιχησο ινγηθφ ην ξίζθν λα ζεσξείηαη κεγάιν.  

γ) Σν ρακειφ πνζνζηφ ηεο επηινγήο «Μεγάιε επθαηξία» (8.64%- ηειεπηαία ζέζε) 

αλαδεηθλχεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ ππάξρεη ιακβάλνληαο ππφςε ην πςειφ 

πνζνζηφ ηεο επηινγήο «Μεγάιν ξίζθν». Αληίζηνηρα ην πνζνζηφ ηεο επηινγήο 

«Κέξδνο» ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί ππφ ηελ νπηηθή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ 

καζηίδεη ηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα ζηε ζθέςε φζσλ απάληεζαλ.  

 
4. Έρεηο ζθεθηεί ή ζθνπεύεηο λα αλνίμεηο ηε δηθή ζνπ επηρείξεζε αθόκε θαη σο 

ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο ή λα ςάμεηο ζε άιιν πεδίν; (πρ. Μηζζσηόο, δεκόζην)  

Απαληήζεηο 225 (Πνζνζηό 99,12%) 

Γελ ζπκπιήξσζαλ απάληεζε : 2  (Πνζνζηό 0,88%) 

Γείθηεο Δπηινγήο Πιήζνο 
Απαληήζεσλ 

Πνζνζηό απαληήζεσλ 
(%) 

Να αλνίμσ ηε δηθή κνπ 
επηρείξεζε/ηερληθφ γξαθείν 

52 
23,11% 

Να απαζρνιεζψ ζην δεκφζην 11 4,89% 

Να απαζρνιεζψ κηζζσηφο/κε 
κηζζσηφο(κπινθάθη) 

81 
36,00% 

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 6 2,67% 

Γελ ην έρσ απνθαζίζεη αθφκε 66 29,33% 

Άιιν 9 4,00% 

ύλνιν 225 100,00% 

 

Γξάθεκα 10.  Καηαλνκή Απαληήζεσλ ζηελ Έξεπλα ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ ζρεηηθά κε 

ηελ πξννπηηθή επηινγήο ηνκέα απαζρόιεζεο ησλ Νέσλ Μεραληθώλ. 

 

 

*ΤΙΜΗ+/23,11%

*ΤΙΜΗ+/4,89%
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Να απαςχοληθώ μιςθωτόσ/μη μιςθωτόσ(μπλοκάκι)
Στον ιδιωτικό τομζα



ρνιηαζκόο 

ε ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο επηζεκαίλνληαη ηα εμήο : 

 Σν πςειφ πνζνζηφ 29,33% ηεο επηινγήο «Γελ ην έρσ απνθαζίζεη αθφκε» δείρλεη 

ην κεγάιν πξνβιεκαηηζκφ ησλ λέσλ κεραληθψλ γηα ην επαγγεικαηηθφ ηνπο 

κέιινλ. 

 Η θαηάιεςε ηεο πξψηεο ζέζεο απφ ηελ επηινγή «Να απαζρνιεζψ κηζζσηφο/κε 

κηζζσηφ» δείρλεη ηελαλάγθε ησλ λέσλ κεραληθψλ φπσο θαη γεληθφηεξα ησλ λέσλ 

αλζξψπσλ γηα κία ζίγνπξε πεγή εηζνδήκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ αλάιεςε κίαο 

απηφλνκεο επηρεηξεκαηηθήο/επαγγεικαηηθήο δξάζεο, ηδηαίηεξα ζε κία πεξίνδν 

φπνπ ν θιάδνο ησλ κεραληθψλ θαη δε ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ έρεη ππνζηεί 

«βαξηέο απψιεηεο» ζε επίπεδν δνπιεηάο θαη εηζνδήκαηνο. Παξ΄φια απηά ε 

δηαθνξά δελ είλαη κεγάιε κε ηελ επηινγή «Να αλνίμσ ηε δηθή κνπ 

επηρείξεζε/ηερληθφ γξαθείν» ε νπνία δίλεη ηελ πξφζεζε ελαζρφιεζεο κε ην 

ειεχζεξν επάγγεικα.  

 
5. Θέιεηο λα δξαζηεξηνπνηεζείο επηρεηξεκαηηθά/επαγγεικαηηθά ζε ζπλαθέο 

αληηθείκελν κε ηηο ζπνπδέο ζνπ;  

Απαληήζεηο : 227 (Πνζνζηό 100,00%) 

Γείθηεο 
Δπηινγήο 

Πιήζνο Απαληήζεσλ Πνζνζηό απαληήζεσλ 
(%) 

Μάιινλ ΝΑΙ 70 30,84% 

ίγνπξα ΝΑΙ 152 66,96% 

Μάιινλ ΟΥΙ 4 1,76% 

ίγνπξα ΟΥΙ 1 0,44% 

ύλνιν 227 100,00% 

 

Γξάθεκα 11.  Καηαλνκή Απαληήζεσλ ζηελ Έξεπλα ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ ζρεηηθά κε 

ηελ πξννπηηθή δξαζηεξηνπνίεζεοησλ Νέσλ Μεραληθώλ ζε ζπλαθέο ή κε 

αληηθείκελν κε ηηο ζπνπδέο ηνπο. 

 

 

*ΤΙΜΗ+/30,84%

*ΤΙΜΗ+/66,96%

*ΤΙΜΗ+/1,76% *ΤΙΜΗ+/0,44%

Μάλλον ΝΑΙ Σίγουρα ΝΑΙ Μάλλον ΟΧΙ Σίγουρα ΟΧΙ



ρνιηαζκόο  

Η ζπληξηπηηθή ππεξνρή ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ (πνζνζηφ 97,80%) έλαληη ησλ 

αξλεηηθψλ θξίλεηαη αλακελφκελε. Η επηινγή «ΙΓΟΤΡΑ ΝΑΙ» κε ην ζπληξηπηηθφ 

πνζνζηφ ηνπ 66,96% απνδεηθλχεη φηη νη λένη κεραληθνί επελδχνπλ ζηηο ζπνπδέο ηνπο 

γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε. Οη ζεηηθέο επηινγέο βξίζθνληαη ζε απφιπηε 

ζχκπιεπζή κε ηηο επηινγέο ησλ εξσηψκελσλ ζρεηηθά κε ηα ζηάζε ηνπο έλαληη ζηελ 

έλλνηα ηνπ επηρεηξείλ (αλάπηπμε δεμηνηήησλ ε πξψηε επηινγή).  

6. Θα ζε ελδηέθεξε λα δξαζηεξηνπνηεζείο επηρεηξεκαηηθά/επαγγεικαηηθά ζε κε 

ζπλαθέο αληηθείκελν κε ηηο ζπνπδέο ζνπ; 

Απαληήζεηο : 226 (Πνζνζηό 99,56%) 

Γελ ζπκπιήξσζαλ απάληεζε : 1  (Πνζνζηό 0,44%) 

Γείθηεο 
Δπηινγήο 

Πιήζνο 
Απαληήζεσλ 

Πνζνζηό απαληήζεσλ(%) 

Μάιινλ ΝΑΙ 66 29,20% 

ίγνπξα ΝΑΙ 20 8,85% 

Μάιινλ ΟΥΙ 117 51,77% 

ίγνπξα ΟΥΙ 23 10,18% 

ύλνιν 226 100,00% 

 

Γξάθεκα 12.  Καηαλνκή Απαληήζεσλ ζηελ Έξεπλα ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ ζρεηηθά κε ην 

ελδηαθέξνλ δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ Νέσλ Μεραληθώλ ζε κε ζπλαθέο 

αληηθείκελν κε ηηο ζπνπδέο ηνπο. 

 

 

 

*ΤΙΜΗ+/29,20%

*ΤΙΜΗ+/8,85%

*ΤΙΜΗ+/51,77%

*ΤΙΜΗ+/10,18%
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ρνιηαζκόο 

Παξά ην γεγνλφο φηη νη αξλεηηθέο απαληήζεηο ήηαλ αλακελφκελεο, εληνχηνηο ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ εξψηεζε 5 εκθαλίδνληαη 

ελδηαθέξνπζεο δηαθνξέο. πγθεθξηκέλα : 

Δλψ ζηελ εξψηεζε 6 ην πνζνζηφ ησλ Μεραληθψλ πνπ απαληνχλ ζεηηθά (Μάιινλ ΝΑΙ 

θαη ίγνπξα ΝΑΙ) λα  δξαζηεξηνπνηεζνχλ επηρεηξεκαηηθά/επαγγεικαηηθά ζε ζπλαθέο 

αληηθείκελν κε ηηο ζπνπδέο ηνπο είλαη 97,80% ζηελ εξψηεζε 7 ην πνζνζηφ ησλ 

Μεραληθψλ πνπ απάληεζαλ αξλεηηθά εάλ ζα ελδηαθεξφληνπζαλ λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ επηρεηξεκαηηθά/επαγγεικαηηθά  ζε κε ζπλαθέο αληηθείκελν κε ηηο 

ζπνπδέο ηνπο αλέξρεηαη ζε  61,95% (δηαθνξά πεξίπνπ 36%). Μάιηζηα ελψ ζηελ 

εξψηεζε 6 θπξηαξρεί ζηηο ζεηηθέο απαληήζεηο ην ΙΓΟΤΡΑ ΝΑΙ  (πνζνζηφ 66,96% ) 

ζηελ εξψηεζε 7 θπξηαξρεί ζηηο αξλεηηθέο απαληήζεηο ην ΜΑΛΛΟΝ ΟΥΙ (πνζνζηφ  

51,77%) θαη φρη ην ΙΓΟΤΡΑ ΟΥΙ (πνζνζηφ 10,18%). 

Έλα αθφκε ελδηαθέξνλ ζηνηρείν είλαη φηη ελψ κφιηο 5 κεραληθνί απαληνχλ φηη δε 

ζέινπλ λα αζρνιεζνχλ επαγγεικαηηθά/επηρεηξεκαηηθά ζε κε ζπλαθέο αληηθείκελν 

ησλ ζπνπδψλ ηνπο , εληνχηνηο ζηελ εξψηεζε 6 εκθαλίδεηαη κία θαηαθφξπθε αχμεζε 

ζε 88 κεραληθνχο ηνπο νπνίνπο ζα ηνπο ελδηέθεξε ε πξννπηηθή λα απαζρνιεζνχλ ζε 

κε ζπλαθέο κε ηηο ζπνπδέο ηνπο αληηθείκελν.  

7. Σα πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ (π.ρ. ΔΠΑ) πηζηεύεηο όηη ζπληεινύλ ζηελ αλάιεςε 

επηρεηξεκαηηθήο/επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο από ηνπο Μεραληθνύο; 

Απαληήζεηο : 227 (Πνζνζηό 100,00%) 

Γείθηεο 
Δπηινγήο 

Πιήζνο 
Απαληήζεσλ 

Πνζνζηό  (%) 

ΝΑΙ 169 74,45% 

ΟΥΙ 16 7,05% 

ΓΓ/ΓΑ 42 18,50% 

ύλνιν 227 100,00% 

 
Γξάθεκα 13.  Καηαλνκή Απαληήζεσλ ζηελ Έξεπλα ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ ζρεηηθά κε 

ηελ άπνςε ησλ Νέσλ Μεραληθώλ σο πξνο   ηε ζπκβνιή ησλ πξνγξακκάησλ 

ηεο ΔΔ ζηελ αλάιεςεεπηρεηξεκαηηθήο/επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο από 

ηνπο Μεραληθνύο. 

 

 

*ΤΙΜΗ+/ 74,45

16/7,05%

*ΤΙΜΗ+/18,50%

ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΓ/ΔΑ



ρνιηαζκόο 

Η ππεξνρή ηεο επηινγήο ΝΑΙ θξίλεηαη αλακελφκελε. Σν ΔΠΑ θαη γεληθφηεξα ηα 

θνηλνηηθά θνλδχιηα ζπλερίδνπλ λα ειθχνπλ αιιά θαη λα έρνπλ απνηππσζεί ζε θάζε 

ελδηαθεξφκελν λέν επηρεηξεκαηία σο ην βαζηθφ θίλεηξν γηα ηελ αλάιεςε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Χζηφζν αμηνζεκείσην είλαη θαη ην πνζνζηφ 18,50% 

πνπ επέιεμαλ ηελ απάληεζε Γ/Γ/ΓΑ. Γελ έρεη δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ εάλ ε επηινγή 

απηή νθείιεηαη ζε κε γλψζε γηα ην ΔΠΑ θαη γεληθφηεξα ηε ζηήξημε ηεο ΔΔ, ή ζην 

γεγνλφο φηη δελ έρνπλ απνθαζίζεη αθφκε γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ελαζρφιεζε, 

νπφηε δελ κπνξνχλ λα απαληήζνπλ κε ζηγνπξηά ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. 

8.Γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο/επαγγεικαηηθήο ζνπ 

δξαζηεξηόηεηαο πνηα ζεσξείο σο βαζηθή πεγή ρξεκαηνδόηεζεο; 

Απαληήζεηο: 223 (Πνζνζηό (98,24%) 

Γελ ζπκπιήξσζαλ απάληεζε : 4  (Πνζνζηό  1,76%) 

Γείθηεο Δπηινγήο Πιήζνο 
Απαληήζεσλ 

Πνζνζηό (%) 

Σξαπεδηθφο Γαλεηζκφο 26 8,58% 

Δπηρνξεγήζεηο/Πξνγξάκκαηα (ΈΠΑ, 
Αλαπηπμηαθφο Νφκνο 

159 
52,48% 

Δξγαιείαεπηρεηξεκαηηθνχθηλδχλνπ (venture 
capital, business angels, seed capital, θ.ι.π.) 

9 
2,97% 

Μηθξνπηζηψζεηο 2 0,66% 

Crowdfunding 6 1,98% 

Iδίνη πφξνη 56 18,48% 

Οηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 39 12,87% 

Άιιν 2 0,66% 

ΓΓ/ΓΑ 4 1,32% 

ύλνιν 100,00% 

 

Γξάθεκα 14.  Καηαλνκή Απαληήζεσλ ζηελ Έξεπλα ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ ζρεηηθά κε 

ηελ άπνςε ησλ Νέσλ Μεραληθώλ σο πξνο ηε βαζηθή πεγή ρξεκαηνδόηεζεο 

ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο. 

 

 

*ΤΙΜΗ+/8,58%

*ΤΙΜΗ+/52,48%

*ΤΙΜΗ+/2,97%*ΤΙΜΗ+/0,66%*ΤΙΜΗ+/1,98%

*ΤΙΜΗ+/18,48%
*ΤΙΜΗ+/12,87

*ΤΙΜΗ+/0,66%*ΤΙΜΗ+/1,32%
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ρνιηαζκόο 

ε ζπλέρεηα ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε 7, ζηελ εξψηεζε 8  θπξηαξρνχλ σο 

επηινγή νη επηρνξεγήζεηο (ΔΠΑ, Αλαπηπμηαθφο Νφκνο) ζε πνζνζηφ 52,48% έλαληη 

ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ αθνινπζνχλ ζηε δεχηεξε ζέζε ζε πνζνζηφ 18.48% θαη ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληαο πνπ θαηαιακβάλεη ηελ ηξίηε ζέζε ζηηο επηινγέο ησλ 

εξσηψκελσλ κε  πνζνζηφ 12,87%. Άιισζηε νη επηρνξεγήζεηο ζηελ Διιάδα σο 

έλλνηα θαη σο πξαθηηθή ρξεκαηνδφηεζεο έρνπλ επηθξαηήζεη εδψ θαη ρξφληα. Απηφ 

έρεη σο απνηέιεζκα ην ρακειφ πνζνζηφ ησλ ζχγρξνλσλ ελαιιαθηηθψλ εξγαιείσλ 

ρξεκαηνδφηεζεο (κηθξνπηζηψζεηο, δάλεηα επηκεξηζκνχ ξίζθνπ, seedcapital, 

crowdfunding) πνπ θπξηαξρνχλ ζην εμσηεξηθφ, ηα νπνία αζξνηζηηθά ζηελ έξεπλα καο 

θαηαιακβάλνπλ πνζνζηφ 5,61%. Σν κηθξφ απηφ πνζνζηφ δείρλεη φηη ζα πξέπεη λα 

ππάξμεη κεγαιχηεξε πιεξνθφξεζε γηα ηα εξγαιεία απηά θαη ηηο σθέιεηεο πνπ 

παξέρνπλ ζε ζρέζε κε ηα παξαδνζηαθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο (επηρνξεγήζεηο, 

ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο) ζε λένπο επηρεηξεκαηίεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε «θαηάιεςε» ησλ ηξηψλ πξψησλ ζέζεσλ απφ ηηο ελ ιφγσ 

επηινγέο ζπκβαδίδνπλ κε ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα απφ ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ ζε 

λένπο επηρεηξεκαηίεο.  

Χο πξνο ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, ε δπζθνιία πξφζβαζεο ζε απηφλ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ αληίιεςε πνπ ππάξρεη έλαληη ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα ηελ νπζηαζηηθή ζηήξημε ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ην ρακειφ πνζνζηφ επηινγήο ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ σο πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο (πνζνζηφ κφιηο 8,58%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Β. ΜΗΥΑΝΙΚΟ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

9. Θεσξείο όηη ν Μεραληθόο ηεο εηδηθόηεηάο ζνπ έρεη ηηο απαξαίηεηεο 

δεμηόηεηεο θαη εθπαίδεπζε γηα ην επηρεηξείλ; 

Απαληήζεηο : 224 (Πνζνζηό 98.68%) 

Γελ απάληεζαλ : 3 (Πνζνζηό 1,32%) 

Γείθηεο Δπηινγήο Πιήζνο 
Απαληήζεσλ 

Πνζνζηό (%) 

ΝΑΙ 125 55,80% 

ΟΥΙ 99 44,20% 

ύλνιν 224 100,00% 

 

Γξάθεκα 15.  Καηαλνκή Απαληήζεσλ ζηελ Έξεπλα ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ ζρεηηθά κε ηε 

ζεώξεζε ησλ Νέσλ Μεραληθώλ ζρεηηθά κε ηηο δεμηόηεηέο ηνπο γηα ην 

επηρεηξείλ. 

 

ρνιηαζκόο 

Με βάζε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ε άπνςε φηη ν Μεραληθφο ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ 

εξσηψκελνπ Μεραληθνχ έρεη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο θαη εθπαίδεπζε γηα ην 

επηρεηξείλ ππεξέρεη ζε πνζνζηφ 55,80%. Χζηφζν πςειφ είλαη θαη ην πνζνζηφ ηνπ 

ΥΙ (πνζνζηφ 44,20%). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε απάληεζε κε ΝΑΙ βξίζθεηαη ζε «απφθιηζε» είηε κηθξή είηε 

κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο ζε αληίζηνηρα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνχλ 

παξαθάησ. Πηζαλψο ε ζεηηθή απάληεζε κε ΝΑΙ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

πεξηζζφηεξν ε έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηαπηίδεηαη ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία, απφιπηα 

ηαπηηζκέλε κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο. 

 

 

125/55,80%

*ΤΙΜΗ+/44,20%

ΝΑΙ ΟΧΙ



10. Πηζηεύεηο όηη ζην Πνιπηερλείν πξέπεη λα δνζεί βαξύηεηα ζηελ εθπαίδεπζε 

ζε ζέκαηα κάλαηδκελη, θαηλνηνκίαο, marketing, ηερλνινγίαο θ.ι.π. ζεκάησλ 

επηρεηξεκαηηθήο πξννπηηθήο πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ νη κεραληθνί ζηηο 

πξνθιήζεηο ηεο αγνξάο;  

Απαληήζεηο : 226 (Πνζνζηό 99,56%) 

Γελ ζπκπιήξσζαλ απάληεζε : 1  (Πνζνζηό 0,44%) 

Γείθηεο 
Δπηινγήο 

Πιήζνο 
Απαληήζεσλ 

Πνζνζηό 
απαληήζεσλ (%) 

ΝΑΙ 187 82,74% 

ΟΥΙ 39 17,26% 

ύλνιν 226 100,00% 

 

Γξάθεκα 16.  Καηαλνκή Απαληήζεσλ ζηελ Έξεπλα ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ ζρεηηθά κε ηε 

βαξύηεηα εθπαίδεπζεο ησλ Μεραληθώλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

επηρεηξεκαηηθόηεηα. 

 

ρνιηαζκόο 

Η θαζνιηθή ππεξνρή ηεο επηινγήο ΝΑΙ  (πνζνζηφ 82,74) έλαληη κφιηο 17,25% φζσλ 

επηιέγνπλ ηελ απάληεζε «ΟΥΙ» ηεθκεξηψλεη απφιπηα ηε ζχγρξνλε αλάγθε πνπ 

ππάξρεη γηα ηελ πεξαηηέξσ δηεχξπλζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ Μεραληθψλ θαη ηνπ 

γλσζηηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ ζε ζέκαηα ζχγρξνλνπ Management. Δπηζεκαίλεηαη 

φηηζε ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ εξψηεζε 10 δηαπηζηψλεηαη κία 

κεηαθίλεζε φζσλ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε 10 κε ΟΥΙ (ν Μεραληθφο δελ έρεη ηηο 

απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο θαη εθπαίδεπζε ζην επηρεηξείλ) πξνο ην ΝΑΙ (δηαθνξά : +62 

απαληήζεηο/πνζνζηφ πεξίπνπ 27%). Η ελ ιφγσ απφθιηζε θξίλεηαη απνιχησο ινγηθή. 
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*ΤΙΜΗ+/82,74%

39/17,26%



11. ην ηκήκα πνπ ζπνύδαζεο δηδάρζεθεο καζήκαηα κάλαηδκελη, θαηλνηνκίαο, 

marketing, θ.ι.π. ζεκάησλ επηρεηξεκαηηθήο πξννπηηθήο; 

Απαληήζεηο : 225 (Πνζνζηό 99,12%). 

Γελ ζπκπιήξσζαλ απάληεζε : 2  (Πνζνζηό 0,88%) 

Γείθηεο 
Δπηινγήο 

Πιήζνο 
Απαληήζεσλ 

Πνζνζηό επί 
απαληήζεσλ (%) 

Πνιχ 6 2,67% 

Λίγν 87 38,67% 

Καζφινπ 132 58,67% 

ύλνιν 225 100,00% 

 

Γξάθεκα 17.  Καηαλνκή Απαληήζεσλ ζηελ Έξεπλα ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ ζρεηηθά κε ην 

βαζκό δηδαζθαιίαο ησλ Νέσλ Μεραληθώλ ζην Πνιπηερλείν ζε ζέκαηα ζρεηηθά 

κε ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα. 

 

ρνιηαζκόο 

Απφ ηηο απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε 11 παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

απαληά κε κεγάιν δείθηε ζηγνπξηάο θαη ζε πνζνζηφ 58,67% ΚΑΘΟΛΟΤ έλαληη 

πνζνζηνχ 38,67% πνπ επηιέγεη ηελ απάληεζε ΛΙΓΟ θαη 2,67% πνπ επηιέγνπλ ηελ 

απάληεζε ΠΟΛΤ. Οη απαληήζεηο απηέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απαληήζεηο ζηελ 

εξψηεζε 10 πηζηνπνηνχλ ηελ αδήξηηε αλάγθε γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

πεξαηηέξσ  εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαοζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

ζχγρξνλεο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη έλαο επαγγεικαηίαο/επηρεηξεκαηίαο 

κεραληθφο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί αληαγσληζηηθφο. ε απηή 

ηε δηαπίζησζε ζπληειεί θαη ην γεγνλφο φηη ηα ζχγρξνλα έξγα ππνδνκψλ 

αληηκεησπίδνληαη ζε ζέκαηα θαηαζθεπήο θαη δηαρείξηζεο ππφ ην πξίζκα ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπο βησζηκφηεηαο θαη ηεο άζθεζεο δηνηθεηηθνχ Managementθαη 
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*ΤΙΜΗ+/2,67%

*ΤΙΜΗ+/38,67%

*ΤΙΜΗ+/58,67%



φρη απνθιεηζηηθά σο έξγα πνπ επηθεληξψλνληαη απνθιεηζηηθά ζην ηερληθφ αληηθείκελν 

ηνπ κεραληθνχ (έξγα πνιπδηάζηαηεο δηαρείξηζεο). 

 

12. Πξόζθαηεο έξεπλεο κηινύλ γηα αλαληηζηνηρία κεηαμύ εθπαίδεπζεο θαη 

αγνξάο εξγαζίαο αθόκε θαη γηα απνθνίηνπο ησλ Πνιπηερλείσλ. πκθσλείο κε 

ηελ άπνςε απηή; 

Απαληήζεηο : 214 (Πνζνζηό  94,27%) 

Γελ απάληεζαλ : 13 (Πνζνζηό 5,73%) 

Γείθηεο 
Δπηινγήο 

Πιήζνο 
Απαληήζεσλ 

Πνζνζηό επί 
απαληήζεσλ (%) 

Πνιχ 98 45,79% 

Λίγν 97 45,33% 

Καζφινπ 19 8,88% 

ύλνιν 214 100,00% 

 

Γξάθεκα 18.  Καηαλνκή Απαληήζεσλ ζηελ Έξεπλα ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ γηα ηελ ζέζε 

ησλ Νέσλ Μεραληθώλ ζε ζρέζε ηελ ύπαξμε αλαληηζηνηρία κεηαμύ εθπαίδεπζεο 

θαη αγνξάο εξγαζίαο αθόκε θαη γηα απνθνίηνπο ησλ Πνιπηερλείσλ 

 

ρνιηαζκόο 

Οη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ εξψηεζε 12 θξίλνληαη απνιχησο ινγηθέο θαη 

εκθαλίδνπλ άκεζε ζπζρέηηζε κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηηο εξσηήζεηο 11-

12. Σν 91,12% ησλ λέσλ κεραληθψλ θξίλεη φηη δελ ππάξρεη αληηζηνηρία κεηαμχ 

εθπαίδεπζεο θαη αγνξάο εξγαζίαο κε ηελ επηινγή «ΠΟΛΤ» λα έρεη δηαθνξά κφιηο 

κίαο απάληεζεο απφ ηελ επηινγή «Λίγν».(98/45,79% θαη 97/45,33% αληίζηνηρα). 

Σν ελ ιφγσ εχξεκα σο πξνο γεληθφ απνηέιεζκα (αλαληηζηνηρία εθπαίδεπζεο-αγνξάο 

εξγαζίαο) πξνθχπηεη θαη απφ αληίζηνηρεο έξεπλεο (ΔΤ, ΙΟΒΔ) πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

 

*ΤΙΜΗ+/45,79%

*ΤΙΜΗ+/45,33%

*ΤΙΜΗ+/8,88%

Πολφ Λίγο Καθόλου



Γ. ΓΡΑΔΙ ΣΔΔ/ΣΚΜ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ 

13. πκθσλείο κε ηε «επέλδπζε» ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ ζηελ θαηάξηηζε ησλ 

Μεραληθώλ κε ην ζύλζεκα «θέςνπ Γηαθνξεηηθά-Πξάμε επηρεηξεκαηηθά» ζε 

ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα γηα ηε δηεύξπλζε ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπο ζε λένπο/πθηζηάκελνπο ηνκείο απαζρόιεζεο (πξάζηλε 

νηθνλνκία, θπθιηθή νηθνλνκία, logistics, λέα πιηθά θαηαζθεπώλ, λενθπή 

επηρεηξεκαηηθόηεηα, θ.ι.π.); 

Απαληήζεηο : 226 (Πνζνζηό 99,56%) 

Γελ ζπκπιήξσζαλ απάληεζε : 1  (Πνζνζηό 0,44%) 

Γείθηεο 
Δπηινγήο 

Πιήζνο 
Απαληήζεσλ 

Πνζνζηό επί 
απαληήζεσλ (%) 

ΝΑΙ 216 95,58% 

ΟΥΙ 10 4,42% 

ύλνιν 227 100,00% 

 

Γξάθεκα 19.  Καηαλνκή Απαληήζεσλ ζηελ Έξεπλα ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ γηα ηελ 

επέλδπζε ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ ζηελ θαηάξηηζε ησλ Μεραληθώλ ζε ζέκαηα 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο. 

 

ρνιηαζκόο 

Σν πνζνζηφ 95,88% απνηειεί ςήθν επηδνθηκαζίαο ζηε πνιηηηθή ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ λα 

επελδχζεη ζηελ πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζθέςεο θαη 

θνπιηνχξαο ζηνπο κεραληθνχο κέιε ηνπ, αλαιακβάλνληαο ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο 

φπσο ε ζχζηαζε ηεο ΜΔ Αληαγσληζηηθφηεηαο-Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο-Καηλνηνκίαο. 
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ΝΑΙ ΟΧΙ

*ΤΙΜΗ+/95,58%

*ΤΙΜΗ+/4,42%



14. Θα ήζειεο ην ΣΔΔ/ΣΚΜ λα δηνξγαλώλεη εθδειώζεηο θαη ζεκηλάξηα 

επηρεηξεκαηηθνύ ελδηαθέξνληαο ζε πεδία θαηλνηνκίαο, εμσζηξέθεηαο, 

κάξθεηηλγθ, management, δηνίθεζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, θ.ι.π.. 

Απαληήζεηο : 226 (Πνζνζηό 99,56%) 

Γελ ζπκπιήξσζαλ απάληεζε : 1  (Πνζνζηό 0,44%) 

Γείθηεο 
Δπηινγήο 

Πιήζνο Απαληήζεσλ Πνζνζηό επί 
απαληήζεσλ (%) 

ΝΑΙ 214 94,69% 

ΟΥΙ 12 5,31% 

ύλνιν 226 100,00% 

 

Γξάθεκα 20.  Καηαλνκή Απαληήζεσλ ζηελ Έξεπλα ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ ζρεηηθά κε 

ηελ άπνςε ησλ Νέσλ Μεραληθώλ σο πξνο ηε δηνξγάλσζε εθδειώζεσλ θαη 

ζεκηλαξίσλ επηρεηξεκαηηθνύ ελδηαθέξνληνο. 

 

ρνιηαζκόο 

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ λέσλ κεραληθψλ ην 94,69% έλαληη κφιηο ην 5,31% 

δεηά ηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη ηελ πινπνίεζε ζεκηλαξίσλ ζε ζέκαηα 

επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο . Οη απαληήζεηο απηέο βξίζθνληαη ζε αιιεινπρία κε 

ηηο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα 9-13. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ήδε ην ΣΔΔ/ΣΚΜ πινπνηεί ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε (δεκνζηεχζεηο, ζεκηλάξηα, εθδειψζεηο) κέζσ ηεο ΜΔ 

Αληαγσληζηηθφηεηαο-Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο-Καηλνηνκίαο ηα νπνία ζα εληαζνχλ απφ ηηο 

αξρέο επηεκβξίνπ 2018. 

 

 

*ΤΙΜΗ+/94,69%

*ΤΙΜΗ+/5,31%

ΝΑΙ ΟΧΙ



Γηα όζνπο απάληεζαλ κε ΝΑΙ ζηελ εξώηεζε 14 

15. Γηαηύπσζε ηελ άπνςε ζνπ γηα ην βαζκό ζεκαληηθόηεηαο ησλ παξαθάησ 

ζεκηλαξίσλ εθπαίδεπζεο πνπ ζα ήζειεο λα αλαιάβεη ην ΣΔΔ/ΣΚΜ γηα λα 

δηεπξύλεηο ηηο γλώζεηο θαη δεμηόηεηέο ζνπ. 

Α/Α Πεξηγξαθή 
Θεκαηνινγίαο 

1: Καζόινπ 
εκαληηθό 

2: Μέηξηα 
εκαληηθό 

3: 
Αλαγθαίν 

4: 
εκαληηθό 

5: Πνιύ 
εκαληηθό  
(λα γίλεη 

νπσζδήπνηε) 

1 Βαζηθέο Αξρέο Ίδξπζεο 
θαη Οξγάλσζεο 
Δπηρείξεζεο/Σερληθνχ 
γξαθείνπ 

3 23 44 60 84 

2 Βαζηθά δεηήκαηα 
Μάλαηδκελη /Οξγάλσζε 
θαη δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ 

2 25 62 73 52 

3 Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ 
Πφξσλ 

5 53 61 76 19 

4 Θέκαηα Λνγηζηηθήο θαη 
Υξεκαηννηθνηλνκηθήο 
δηαρείξηζεο 

2 53 66 60 33 

5 Γεληθά Οηθνλνκηθά ζέκαηα 6 46 72 59 31 

6 πζηήκαηα Γηαζθάιηζεο 
Πνηφηεηαο 
 
 

7 23 74 62 48 

7 Πξνγξάκκαηα 
επηρνξήγεζεο Μεραληθψλ 
απφ ην ΔΠΑ, 
Αλαπηπμηαθφ Νφκν, ΔΔ, 
θ.ι.π. 

1 19 41 76 77 

8 Μάξθεηηλγθ/Έξεπλα 
Αγνξάο/Δμσζηξέθεηα 

5 24 52 83 50 

9 Σξαπεδηθά πξντφληα 
ρξεκαηνδφηεζεο, 
crowdfunding, facroring, 
δάλεηα επηκεξηζκνχ 
ξίζθνπ, κηθξνπηζηψζεηο, 
επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη, 
venturecapital γηα ηε 
ρξεκαηνδφηεζή ζνπ. 

6 49 61 56 42 

10 Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην-
Τπνβνιή θαθέινπ ζην 
πιαίζην επελδπηηθψλ 
πξνγξακκάησλ 

4 35 57 68 50 

11 Καηλνηνκία & Σερλνινγία 2 9 50 70 83 

12 χγρξνλεο 
επηρεηξεκαηηθέο 
πξνζεγγίζεηο ζηε 
Γηαρείξηζε Σερληθψλ 
Έξγσλ΄ 

3 19 57 75 60 

13 Γηαρείξηζε Έξγσλ 
Σερλνινγίαο 

1 26 68 69 50 

14 RiskManagement-
Γηαρείξηζε θηλδχλσλ 

2 25 74 60 53 



15 ηξαηεγηθή ησλ 
επηρεηξήζεσλ 

9 31 75 68 31 

16 Γεληθά ζέκαηα 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

10 37 82 55 30 

17 Γηαρείξηζε Social Media 33 74 51 33 21 

18 Ηιεθηξνληθφ 
Δκπφξην/Φεθηαθή 
Οηθνλνκία θαη 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

8 57 62 63 24 

19 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 
Πνηφηεηαο/Πηζηνπνηήζεηο 
ΙSO 

0 21 57 75 61 

 

ρνιηαζκόο 

ε ζρέζε κε ην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ζην ζχλνιν ησλ πξνηεηλφκελσλ ζεκάησλ 3 

ζεκαηνινγίεο θξίλνληαη σο πνιχ ζεκαληηθέο(νπσζδήπνηε αλαγθαίεο γηα ζεκηλάξην), 

7 σο ζεκαληηθέο 8 σο αλαγθαίεο θαη 1 σο κέηξηα ζεκαληηθή.  

Οη ζεκαηνινγίεο πνπ θξίλνληαη σο απνιχησο ζεκαληηθέο γηα ηελ πινπνίεζε 

ζεκηλαξίσλ είλαη : marketing, πξνγξάκκαηα ΔΠΑ θαη ηερλνινγία-θαηλνηνκία.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε επηινγή σο πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ πινπνίεζε ζεκηλαξίνπ πνπ 

αθνξά ζηα ζέκαηα ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ πξνγξακκάησλ ζπκβαδίδεη κε ηηο 

απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηηο εξσηήζεηο 5 θαη 6 φπνπ ηα πξνγξάκκαηα 

επηρνξήγεζεο θαηαιακβάλνπλ ηελ πςειφηεξε ζέζε γηα ηελ απφθαζε έλαξμεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ βαζηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο. 

Ιδηαίηεξα αμηνζεκείσην θξίλεηαη φηη ε κνλαδηθή ζεκαηνινγία πνπ θπξηαξρεί ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο σο «κέηξηα ζεκαληηθή» είλαη ε εθπαίδεπζε ζηα 

socialmediaπαξά ην γεγνλφο φηη ε ζεκαηνινγία ηνπ marketingθξίλεηαη ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο σο ζεκαληηθή. Η ελ ιφγσ απφθιηζε ίζσο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

θαη νη κεραληθνί είλαη ρξήζηεο ησλ socialmediaφκσο δελ έρνπλ ηελ θαηάιιειε γλψζε 

πξνθεηκέλνπ λα ηα αμηνπνηήζνπλ σο εξγαιείν Marketingγηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

αλαγλσξηζηκφηεηάο ηνπο. 

Δπίζεο ακηγψο νηθνλνκηθά ζέκαηα (ηξαπεδηθά πξντφληα, ρξεκαηννηθνλνκηθά) 

θξίλνληαη σο αλαγθαία θαη φρη σο βαζηθή πξνηεξαηφηεηα γηα θαηάξηηζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γ. ΑΠΟΦΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

16. Αμηνιόγεζε ηα παξαθάησ πεδία σο πξνο ην βαζκό ηεο ζεκαληηθόηεηαο 

ηνπο γηα ηελ άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο από ηνπο Μεραληθνύο 

θαη γεληθόηεξα ζηελ Διιάδα. 

Α/Α Πεξηγξαθή Θεκαηνινγίαο 1: 
Καζόινπ 

εκαληηθό 

2: Μέηξηα 
εκαληηθό 

3: 
Αλαγθαίν 

4: 
εκαληηθό 

5: Πνιύ 
εκαληηθό  

 

1 Πνιηηηθή 

ζηαζεξφηεηα/Πνιηηηθφ 

πεξηβάιινλ 

2 15 33 46 52 

2 Οξγαλσκέλν ζεζκηθφ πιαίζην 

άζθεζεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο 

1 4 19 41 32 

3 Φνξνινγηθή λνκνζεζία 0 3 18 25 51 

4 Αζθαιηζηηθή λνκνζεζία 0 3 21 29 44 

5 Κίλεηξα επελδχζεσλ 2 2 30 31 30 

6 Υσξνηαμηθφ πιαίζην/Υξήζεηο 

γεο 

2 16 34 26 18 

7 Γνκέο-Τπεξεζίεο ζηήξημεο 

επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο 

3 6 32 39 17 

8 Πνιηηηθή Βνχιεζε 2 22 32 23 17 

9 Γξαθεηνθξαηία 6 6 16 34 34 

10 Δθπαίδεπζε απφ ηα 

Πνιπηερλεία ζε δεηήκαηα 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

αγνξάο 

3 12 16 35 31 

11 Όπαξμε Πξνγξακκάησλ 

ελίζρπζεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ 

0 9 24 28 35 

12 Σξαπεδηθφ χζηεκα 0 12 43 26 14 

13 Γηνηθεηηθέο θαη Ηγεηηθέο 

Γεμηφηεηεο 

6 13 24 32 20 

14 Γπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο κε ηξίηνπο 

4 8 25 37 20 

15 Τςειφο βαζκφο θαηάξηηζεο 

θαη θαηνρή 

κεηαπηπρηαθψλ/δηαδαθηνξηθψλ 

7 16 22 34 17 



ηίηισλ 

16 Σν αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ 4 8 27 32 25 

17 Η θαηάζηαζε ηνπ θιάδνπ 

δξαζηεξηφηεηαο ζηελ αγνξά 

0 4 17 44 31 

18 Η ηερλνινγία 1 5 15 39 36 

19 Σν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 9 29 21 27 10 

20 Αμηνπνίεζε εξεπλεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ 
2 8 25 43 18 

21 Δπηρεηξεκαηηθή ηδέα 2 5 24 31 34 

22 Άιιν 90 0 1 2 5 

 

17. Πην ζεσξείο ην κεγαιύηεξν εκπόδην ζηελ έλαξμε ηεο 

επαγγεικαηηθήο/επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ ρώξα καο; 

Α/Α Πεξηγξαθή Θεκαηνινγίαο 1: Η πην 
εκαληηθή 

2: εκαληηθή 3: Ληγόηεξν 
εκαληηθή 

1 Πνιηηηθφ /Κνηλσληθφ πεξηβάιινλ  

    

36 19 18 

2 Απνπζία επέιηθηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

άζθεζεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

21 28 11 

3 Φνξνινγηθή λνκνζεζία  

    

63 32 13 

4 Αζθαιηζηηθή λνκνζεζία  

    

25 22 14 

5 Απνπζία Κηλήηξσλ θαη πιαηζίνπ γηα λέεο 

επηρεηξήζεηο   

23 22 12 

6 Διιηπέο Υσξνηαμηθφ πιαίζην/Υξήζεηο γεο

     

8 18 14 

7 Απνπζία Τπεξεζηψλ θαη δνκψλ ζηήξημεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο  

15 19 8 

8 Γξαθεηνθξαηία    

   

22 18 23 

9 Διιηπήο εθπαίδεπζε απφ ηα Πνιπηερλεία 

ζε δεηήκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

αγνξάο 

12 18 18 

10 Γπζθνιία πξφζβαζεο ζε ρξεκαηνδφηεζε 

(ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο, ΔΠΑ, …)  

20 20 8 

11 Έιιεηςε γλψζεο γηα ζέκαηα 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ρξεκαηνδφηεζήο 

ηεο  

15 16 8 



12 Έιιεηςε επηρεηξεκαηηθψλ δεμηνηήησλ 12 20 9 

13 Έιιεηςε ηδίσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ  

    

25 23 10 

14 Γπζθνιία εχξεζεο ζπλεξγαηψλ 10 13 15 

15 πγθέληξσζε θιάδνπ ζε κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο/γξαθεία  

15 20 12 

16 Γεληθφηεξε αληίιεςε ηεο θνηλσλίαο γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα 

14 15 12 

17 Αλαληηζηνηρία αληηθεηκέλνπ ζπνπδψλ κε 

ηελ θαηάζηαζε ζηελ αγνξά 

17 16 20 

18 Άιιν  64 1 40 

 

ρνιηαζκόο 

Οη απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο 16 θαη 17 δείρλνπλ φηη ην αζθαιηζηηθφ, ην θνξνινγηθφ 

ε έιιεηςε ηδίσλ θεθαιαίσλ, ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΑ θαη ε γξαθεηνθξαηία 

απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη παξάιιεια εκπφδην γηα ηελ έλαξμή ηεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΔΛΙΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Σα απνηειέζκαηα επεμεξγαζίαο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηνπο πίλαθεο πνπ 

παξαηέζεθαλ κε ην ζρεηηθφ ζρνιηαζκφ ηνπο κπνξνχλ λα ηα ζπλνςίζνπκε ζην θάησζη 

ζπκπέξαζκα: 

Οη Νένη Μεραληθνί αηζζάλνληαη σο ελ γέλεη επηρεηξεκαηίεο θαζώο ζεσξνύλ ην 

επάγγεικα ηνπο σο επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, πνπ απνζθνπεί πξσηίζησο ζηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηελ εμέιημή ηνπο θαη θαηόπηλ ζηελ επίηεπμε θέξδνπο. 

Πηζηεύνπλ αθξάδαληα όηη ε αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο απνηειεί ην βαζηθό 

όπιν αλάζρεζεο ηνπ braindrain θαη ηεο αύμεζεο ηνπ εηζνδήκαηόο ηνπο. Σηελ 

θαηεύζπλζε απηή ην ΕΣΠΑ θαη ηα Πξνγξάκκαηα ηεο ΕΕ απνηεινύλ ηε βαζηθή πεγή γηα 

ηελ εθθίλεζε θαη γεληθόηεξα ηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Κύξην 

ζηνηρείν απνηειεί ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε ηνπο ζε ζέκαηα επηρεηξεκαηηθήο 

δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο επηρεηξήζεσλ ηόζν ζε επίπεδν ζπνπδώλ, όπνπ ππάξρεη 

ζεκαληηθή έιιεηςε ζηε δηδαζθαιία ζρεηηθώλ καζεκάησλ, όζν θαη κεηά ηελ εγγξαθή 

ηνπο ζην ΤΕΕ/ΤΚΜ. Γηα ην ιόγν απηό επηδνθηκάδνπλ απόιπηα ηελ επέλδπζε ηνπ 

ΤΕΕ/ΤΚΜ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα θαη ζεσξνύλ πνιύ ζεκαληηθή ηε δηνξγάλσζε 

ζρεηηθώλ εθδειώζεσλ θαη ζεκηλαξίσλ από ην ΤΕΕ/ΤΚΜ. Τέινο αλαγλσξίδνπλ ηηο 

δπζθνιίεο θαη ηα εκπόδηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

δξαζηεξηόηεηα κε θπξηόηεξα εκπόδηα ην αζθαιηζηηθό ζύζηεκα, ην θνξνινγηθό 

ζύζηεκα, ηελ έιιεηςε ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηε γξαθεηνθξαηία.  

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα, ηεθκεξηψλεηαη απφ  ηα θάησζη αλαιπηηθά ζηνηρεία ηεο 

έξεπλαο : 

•Η έξεπλα δηεμήρζεθε ζην δηάζηεκα /2/2018-2/3/2018  κε δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην 

κε θιεηζηέο ηχπνπ εξσηήζεηο κέζσ επηινγήο πξνεπηιεγκέλσλ απαληήζεσλ. Η 

ζπκπιήξσζε απφ φζνπο ζπκκεηείραλ έγηλε κε γξαπηφ θαη ειεθηξνληθφ ηξφπν. 

•Η έξεπλα αληηκεησπίζηεθε κε ελδηαθέξνλ απφ ηνπο εξσηψκελνπο λένπο κεραληθνχο 

θαζψο αληαπνθξίζεθαλ-ζπκκεηείραλ (ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ) 227 

Μεραληθνί, πνζνζηφ 67,16% ηνπ ζπλφινπ ησλ κεραληθψλ πνπ ελεκεξψζεθαλ γηα ηελ 

νηθεηνζειή ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σν ελ ιφγσ πνζνζηφ θξίλεηαη άθξσο 

ηθαλνπνηεηηθφ αλ ιάβνπκε ππφςε καο φηη ε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα πινπνηήζεθε γηα 

πξψηε θνξά. 

•Οη ηνκείο ησλ εξσηήζεσλ πνπ θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ νη εξσηψκελνη ήηαλ : 

Α. ΜΗΥΑΝΙΚΟ –ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Β. ΜΗΥΑΝΙΚΟ -ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Γ. ΓΡΑΔΙ ΣΔΔ/ΣΚΜ  ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ 

Γ. ΑΠΟΦΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Α. ΜΗΥΑΝΙΚΟ –ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

•Σν 71,24% ησλ Νέσλ Μεραληθψλ ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο επηρεηξεκαηία κε ην 

31,42% λα ζπκθσλεί απφιπηα (ην 39,82% κάιινλ ζπκθσλεί) ελ αληηζέζεη κε ην 

22,56% πνπ δηαθσλεί κε κφιηο ην 6,19% εμ απηψλ λα δηαθσλεί απφιπηα (ην 16,37% 

επηιέγεη φηη κάιινλ δηαθσλεί) Πνζνζηφ 6,19% ησλ εξσηψκελσλ νχηε ζπκθσλεί νχηε 

δηαθσλεί κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηαπίζησζε.  

•Σν 83,56% ζεσξεί φηη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί αληίδνην ζηε δξαζηηθή κείσζε 

ηνπ εηζνδήκαηνο ζηνλ θιάδν ησλ Μεραληθψλ θαη ζην braindrain (ην 25,78% ησλ 



ζεηηθψλ απαληήζεσλ επηιέγεη ΙΓΟΤΡΑ ΝΑΙ) έλαληη 16,44% πνπ ζεσξνχλ ην 

αληίζεην (κφιηο ην 2,22% ησλ αξλεηηθψλ απαληήζεσλ επηιέγεη ΙΓΟΤΡΑ ΟΥΙ). 

•ε ζρέζε κε ην ραξαθηεξηζκφ πνπ δίλνπλ ζηελ έλλνηα ηνπ επηρεηξείλ νη λένη 

Μεραληθνί πνζνζηφ 25,00% ηελ αληηκεησπίδνπλ ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ, ην 

23,18% σο πξννπηηθή επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο, ην 20,00% σο ξίζθν , ην 

12,73% σο θέξδνο, ην 6,36% σο επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη ην 8.64% κεγάιε 

επθαηξία. Άιιεο επηινγέο απάληεζαλ ην 4,09%. 

•Χο πξνο ηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζήο ηνπο, ην 36,00% επηζπκεί λα απαζρνιεζεί σο 

κηζζσηφο/κε κηζζσηφο (ΑΠΤ) , ην 23,11% λα αλνίμεη ηε δηθή ηνπ επηρείξεζε/ηερληθφ 

γξαθείν, ην 29,33% δελ ην έρεη αθφκε απνθαζίζεη, ην 4,89% επηιέγεη ηελ 

απαζρφιεζε ζην δεκφζην θαη ην 2,67% επηιέγεη λα απαζρνιεζεί απνθιεηζηηθά ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα. Πνζνζηφ 9% επηιέγεη άιινπο ηνκείο (π.ρ. εξεπλεηηθά θέληξα). 

•Σν 97,80% ησλ λέσλ κεραληθψλ ζέιεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί 

επηρεηξεκαηηθά/επαγγεικαηηθά ζε ζπλαθέο αληηθείκελν κε ηηο ζπνπδέο ηνπ (ην 

66,96%  εμ’ απηψλ επηιέγεη ΙΓΟΤΡΑ ΝΑΙ), έλαληη κφιηο πνζνζηνχ 2,20% πνπ 

επηιέγεη ην αληίζεην (κφιηο 0,44% εμ΄ απηνχ απαληά κε ηελ επηινγή ΙΓΟΤΡΑ ΟΥΙ). 

Αληίζηνηρα ην 61,95% νχηε σο πξννπηηθή δε ζθέθηεηαη λα απαζρνιεζεί κε 

αληηθείκελν κε ζπλαθέο κε ηνπο ζπνπδέο ηνπ έλαληη 38,15% πνπ ην ζθέθηνληαη σο 

πξννπηηθή αλεμάξηεηα ηελ ηειηθή ηνπο επηινγή. 

•Σα πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ (π.ρ.ΔΠΑ, Απεπζείαο εληζρχζεηο) ζε πνζνζηφ 74,45% 

ζπληεινχλ ζηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο/επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηνπο 

Μεραληθνχο, έλαληη 7,05% πνπ επηιέγνπλ ην αληίζεην, ελψ πνζνζηφ 18,50% επέιεμε 

Γ/Γ-Γ/Α. 

•ε ζρέζε κε ηηο βαζηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ επηιέγνπλ νη Νένη Μεραληθνί 

γηα ηελ άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο /επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη επηρνξεγήζεηο 

απφ πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ, ηνλ Αλαπηπμηαθφ Νφκν, θ.ι.π. θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε 

κε πνζνζηφ 52,48% θαη αθνινπζνχλ νη ηδίνη πφξνη κε πνζνζηφ 18,48%  ην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 12,87% κε πνζνζηφ θαη ν ηξαπεδηθφ δαλεηζκφο κε πνζνζηφ 

8,58% . Μφιηο ην 5,61%  επηιέγεη σο πεγή ρξεκαηνδφηεζεο λέα ζχγρξνλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία (κηθξνπηζηψζεηο, crowdfunding, δάλεηα επηκεξηζκνχ 

ξίζθνπ,…). 

 

Β. ΜΗΥΑΝΙΚΟ –ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

•Σν 55,80% ζεσξεί φηη ν Μεραληθφο ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ έρεη ηηο απαξαίηεηεο 

δεμηφηεηεο θαη εθπαίδεπζε γηα ην επηρεηξείλ ελψ ην 44,20% πηζηεχεη ην αληίζεην. 

Χζηφζν ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία ην 82,74% ησλ λέσλ κειψλ πηζηεχεη φηη ην 

ζην Πνιπηερλείν πξέπεη λα δνζεί βαξχηεηα ζηελ εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα κάλαηδκελη, 

θαηλνηνκίαο, marketing, ηερλνινγίαο θ.ι.π. ζεκάησλ επηρεηξεκαηηθήο πξννπηηθήο 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ νη κεραληθνί ζηηο πξνθιήζεηο ηεο αγνξάο ελψ ην 

17.26% πηζηεχεη ην αληίζεην. 

•ε αληηζηνηρία ησλ αλσηέξσ απαληήζεσλ ην 58,67% ησλ εξσηψκελσλ δελ έρεη 

δηδαρζεί θαζφινπ ζην ηκήκα πνπ ζπνχδαζε καζήκαηα κάλαηδκελη, θαηλνηνκίαο, 

marketing, θ.ι.π. ζεκάησλ επηρεηξεκαηηθήο πξννπηηθήο, ελψ ην 38.67% έρεη δηδαρζεί 

ιίγν. Μφιηο ην 2,67% έρεη απαληήζεη φηη δηδάρζεθε ζε κεγάιν βαζκφ ζρεηηθά 

καζήκαηα. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απαληήζεηο δφζεθαλ κε βάζε ηελ πξνζσπηθή 



αληίιεςε ησλ εξσηψκελσλ γηα ηελ έλλνηα ησλ καζεκάησλ θαη επηρεηξεκαηηθήο 

πξννπηηθήο. 

•Δπίζεο ην 91,12% ησλ εξσηψκελσλ ζπκθσλνχλ κε ηελ άπνςε φηη ππάξρεη 

αλαληηζηνηρία κεηαμχ εθπαίδεπζεο αγνξάο εξγαζίαο αθφκε θαη γηα απνθνίηνπο ησλ 

Πνιπηερλείσλ. Δμ απηψ ην 45,79% ζπκθσλεί απφιπηα ελψ ην 45,33% ζπκθσλεί ιίγν 

κε ηε ζπγθεθξηκέλε άπνςε, Μφιηο ην 8.88% απαληά φηη δελ ζπκθσλεί θαζφινπ. 

 

Γ. ΓΡΑΔΙ ΣΔΔ/ΣΚΜ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ 

•Πνζνζηφ 95,88% επηδνθηκάδεη ηελ πνιηηηθή ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ λα επελδχζεη ζηελ 

πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο επηρεηξεκαηηθήο ζθέςεο θαη θνπιηνχξαο ζηνπο 

κεραληθνχο κέιε ηνπ αλαιακβάλνληαο ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο φπσο ε ζχζηαζε ηεο 

ΜΔ Αληαγσληζηηθφηεηαο-Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο-Καηλνηνκίαο. Μφιηο ην 4,42% δηαθσλεί 

κε ηελ πνιηηηθή ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ. 

•ηελ θαηεχζπλζε απηή ην 94,69% ζέιεη ην ΣΔΔ/ΣΚΜ λα δηνξγαλψλεη εθδειψζεηο θαη 

ζεκηλάξηα επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληαο ζε πεδία θαηλνηνκίαο, εμσζηξέθεηαο, 

κάξθεηηλγθ, management, δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θ.ι.π.. ελψ κφιηο ην 

5,31% απαληά φηη δελ ην ζέιεη. 

•ε ζρέζε κε ηηο ζεκαηνινγίεο πνπ θξίλνληαη σο απνιχησο ζεκαληηθέο γηα ηελ 

πινπνίεζε ζεκηλαξίσλ απφ ην ΣΔΔ/ΣΚΜ είλαη : πξνγξάκκαηα ΔΠΑ θαη ηερλνινγία-

θαηλνηνκία, Βαζηθέο Αξρέο Ίδξπζεο θαη Οξγάλσζεο Δπηρείξεζεο/Σερληθνχ γξαθείνπ. 

Χο ζεκαληηθέο θξίλνληαη νη ζεκαηνινγίεο πνπ αθνξνχλ : Βαζηθά δεηήκαηα 

Μάλαηδκελη /Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ, 

Γηνίθεζε Σερληθψλ Έξγσλ, Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην-Τπνβνιή θαθέινπ ζην πιαίζην 

επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ, Ηιεθηξνληθφ Δκπφξην/Φεθηαθή Οηθνλνκία θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα. Ακηγψο νηθνλνκηθά ζέκαηα (ηξαπεδηθά πξντφληα, 

ρξεκαηννηθνλνκηθά) θξίλνληαη σο αλαγθαία θαη φρη σο βαζηθή πξνηεξαηφηεηα γηα 

θαηάξηηζε. Δπίζεο ε κνλαδηθή ζεκαηνινγία πνπ θπξηαξρεί ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο σο «κέηξηα ζεκαληηθή» είλαη ε εθπαίδεπζε ζηα socialmedia. 

 

Γ. ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Σν αζθαιηζηηθφ, ην θνξνινγηθφ, ε έιιεηςε ηδίσλ θεθαιαίσλ, ε ρξεκαηνδφηεζε απφ 

ην ΔΠΑ ε γξαθεηνθξαηία θαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο 

απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη παξάιιεια εκπφδην γηα ηελ έλαξμή ηεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 


