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Η απασχόληση των μηχανικών 
 

 Μείωση εγγραφών στο ΤΕΕ 
2010: 4.293  
2011:3.478  
2012:2.113  
2013:2.031  
 Αύξηση διαγραφών 
 
 Κόστος ασφαλιστικών εισφορών  
 Φορολογικό κόστος 

 



Η απασχόληση των μηχανικών 
Χαρακτηριστικά 

 Αυτοαπασχολούμενοι  
 Μισθωτοί 

– Ιδιωτικός Τομέας – Μικρές Μεσαίες Επιχ. 
 (Απορύθμιση εργασιακών σχέσεων) 
– Δημόσιος Τομέας 

 Οικονομικά εξαρτημένοι εργαζόμενοι 
 Επιχειρηματίες 

 



 
Η απασχόληση των μηχανικών  

Οικονομική κρίση 
 

 Μείωση Ιδιωτικών και Δημοσίων 
Επενδύσεων 

 Κλίμα ανασφάλειας  
 Μείωση Επαγγελματικής ύλης 

 
 
 



Νέοι Μηχανικοί 

Ευρώπη 2020 
«αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην 

εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία» 
 
 Οικονομία της γνώσης  

Ανθρώπινο κεφάλαιο 
 

 Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας 

 
 



Νέοι μηχανικοί στην αγορά 
εργασίας 

Επιλογή καριέρας 
Μηχανικός ή κάτι άλλο; 
 

Εφόδια από τις σπουδές 
  Επιστημονική γνώση  
  Δικτύωση με το χώρο της εργασίας; 
  Ο ρόλος του ΤΕΕ στη δικτύωση 
  Μόνιμες επιτροπές – Ομάδες εργασίας 
  
 



 
Επιλογή επαγγελματικής 
καριέρας  
 
 κοινωνικό περιβάλλον 
 κυρίαρχα κοινωνικά πρότυπα ή 

στερεότυπα  
 σχολείο, οικογένεια 
 η λειτουργία του Κράτους - Διοίκησης 
 η ελκυστικότητα άλλων 

επαγγελματικών επιλογών 



 
Δια βίου μάθηση 
Επιμόρφωση – κατάρτιση 
 
 σύνδεση με την εργασία 

 
 ΤΕΕ – ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ 
 Σύστημα Επιταγών Κατάρτισης 

(Training Voucher) 
 υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση 
 καθοδήγηση και συμβουλευτική 

 



Δράσεις ΤΕΕ/ΤΚΜ 
υποστήριξης νέων μηχανικών 

 Επιμόρφωση – κατάρτιση 
 Γραφείο επαγγελματικών θεμάτων 
 Φοροτεχνική υποστήριξη 
 Συνεργασία με ΥΔΟΜ – Γραφείο ΝΟΚ 
 Δικτύωση μηχανικών 
 Προώθηση νεανικής 

επιχειρηματικότητας  
 

 



Επιμόρφωση 

 Την περίοδο 2010-2013 
πραγματοποιήθηκαν 45 σεμινάρια 
μικρής διάρκειας, σε όλη την Κεντρική 
Μακεδονία  

 παρακολούθησαν συνολικά 5579 
μηχανικοί 



Επιμόρφωση 

 Κατάρτιση από επαγγελματίες 
 Θεματολόγια σχετική με την τρέχουσα 

επαγγελματική ύλη 
 Τακτοποίηση Αυθαιρέτων 
 Ενεργειακές επιθεωρήσεις 
 Τεχνικός ασφαλείας 
 Αδειοδοτήσεις 

 Δημόσιοι υπάλληλοι 



Εντός - Εκτός 

 πρωτοβουλία του ΤΕΕ/ΤΚΜ,  
 διασύνδεση Ελλήνων μηχανικών που 

έχουν φύγει, πρόσφατα ή παλιότερα, 
στο εξωτερικό  

 με τους μηχανικούς εντός Ελλάδος,  
 την παροχή πληροφοριών, την 

αλληλοενημέρωση. 



Τριήμερο υποστήριξης 
επιχειρηματικών ιδεών 
 13 επιχειρηματικές προτάσεις 
 Δημιουργία business plan 
 δυνατότητα επικοινωνίας με 

παράγοντες της αγοράς 
 Εξατομικευμένη καθοδήγηση - 

Συμβουλευτική 



Ανάγκη Συνεργασίας  
 Με φορείς των εργοδοτών – εργαζομένων 
 Επιμελητήρια  
 Φορείς εκπαίδευσης – Πανεπιστήμια 
 Τοπική αυτοδιοίκηση  
 Νέους επιστήμονες – επιχειρηματίες  
 Προβολή Θετικών προτύπων – 

παραδείγματα  
 

 Για να βελτιώσουμε την  εικόνας της 
επιχειρηματικότητας στα μάτια των 
νέων ανθρώπων 
 



  

 
 
Ευχαριστώ για την προσοχή σας 
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