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Μηχανικοί-Οικονομική Κρίση 

• Οι Μηχανικοί πυλώνας στήριξης της ανάπτυξης/Υψηλός 

βαθμός αποδοχής 

• Έργα υποδομής/Αξιοποίηση πόρων Ε.Ε. 

• Ανάπτυξη οικοδομικής δραστηριότητας 

• Ανάπτυξη αγοράς ακινήτων 

• Ανεργία σε μονοψήφια νούμερα 

• Μονοδιάστατη αντίληψη του ΤΕΕ ως προς το 

αντικείμενο και το πεδίο απασχόλησης -Καμία αναφορά 

σε λογικές επιχειρηματικής δραστηριότητας 

 

 

 

Πριν την κρίση 



Στρατηγική Στόχευση-Αναγκαιότητα που γέννησε η 

κρίση 

 

 Επαναπροσδιορισμός/Επανατοποθέτηση τη θέσης και το 

ρόλο του Μηχανικού ως βασικού θεμέλιου λίθου της 

ανάπτυξης της χώρας. 

 Υιοθέτηση νέας αντίληψης σχετικά με τις απαιτούμενες 

δεξιότητές του Μηχανικού και την αξιοποίηση της γνώσης του.  

 Ο Μηχανικός να συναισθανθεί ότι αποτελεί μέρος του 

επιχειρηματικού γίγνεσθαι της χώρας και ότι η ανάπτυξη 

επιχειρηματικής δραστηριότητας προσφέρει μία σημαντική 

διέξοδο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος.  

 Έμφαση στα κοινωνικό ρόλο της βιώσιμης ανάπτυξης 

προκειμένου  η εργασία του Μηχανικού να έχει αντίκτυπο όχι 

μόνο για τη χώρα αλλά και τον κλάδο του. 

 

 



2.Επιδιωκόμενο Αποτέλεσμα 

2.1. Γενικότερο πλαίσιο  

 Νέο μοντέλο ανάπτυξης της  χώρας το οποίο το οποίο θα  

βασίζεται στην υλοποίηση   μεταρρυθμιστικών διαρθρωτικών 

αλλαγών στην οικονομία,  στην προσέλκυση επενδύσεων και 

στη βελτίωση της  ανταγωνιστικότητας της χώρας και των 

Περιφερειών  της.  

 Βασικό πυλώνα του νέου αναπτυξιακού μοντέλου αποτελεί η 

ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με αιχμή την καινοτομία, 

την εξωστρέφεια και την αύξηση της απασχόλησης σε 

συνδυασμό με τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και 

αλληλεγγύης.  



2.2.Στόχος-Αποτέλεσμα 

Η ανάπτυξη καινοτομικής επιχειρηματικής 

δραστηριότητας (παραγωγή/υπηρεσίες) των μηχανικών 

σε τομείς αιχμής της νέας οικονομίας αξιοποιώντας την 

υφιστάμενη γνώση και διευρύνοντας τις επαγγελματικές 

τους δεξιότητες με συνεχή επένδυση στην κατάρτιση για τη 

δημιουργία κερδοφόρας απασχόλησης. 



 
Επιχειρηματικότητα 

 Περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται : 

 Δημιουργικότητα 

 Οραμα 

 Αλλαγή 

 Πρωτοβουλία 

 Καινοτομία 

 Ομαδικότητα 

 Ρίσκο 

 Κουλτούρα 

 Αναγνώριση-Αξιοποίηση Ευκαιριών 

 Δεξιότητες 

 

Κεντρικός στόχος : Οικονομικό όφελος 

Επιχειρηματίας-Επιχειρήσεις (οικονομικές οντότητες) 

 



Ευκαιρίες-Νέοι τομείς δραστηριότητας Μηχανικών 

Νέοι  παραγωγικοί τομείς όπως :  

 Η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ 

 Η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια 

 Η σύγχρονη αγροτική παραγωγή 

 Η πράσινη επιχειρηματική βιομηχανική παραγωγή  

 Ιndustry 4.0 

 Η περιβαλλοντική διαχείριση των αποβλήτων  

 Η πράσινη  τουριστική δραστηριότητα 

 Νέες μέθοδοι παραγωγής και κατασκευής κτηρίων 
προσαρμοσμένα στην επίτευξη υψηλού ενεργειακού 
αποθέματος και περιβαλλοντικού αποτυπώματος 

 Δημιουργία υποδομών και παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής 
αλυσίδας 

 



• Νέες τεχνολογίες διαχείρισης και χρήσης του νερού. 

• Κυκλική οικονομία 

• Πληροφορική /Βιομηχανική Πληροφορική. 

 



Προκλήσεις 

• Οι Μηχανικοί μέρος του Αναπτυξιακού Γίγνεσθαι. Θεμέλιος λίθος 

της ανάπτυξης της χώρας στο νέο παραγωγικό της μοντέλο. 

• O ανταγωνισμός με όρους Επένδυσης στη γνώση και κατάρτιση. 

• Οι υποδομές έχουν επιχειρηματικό πρόσημο και αντιμετώπιση. 

• Η διοίκηση τεχνικών έργων απαιτεί συνδυασμό τεχνικής γνώσης 

και business management skills. 

• Από το μοντέλο της εκπαίδευσης σε γνώσεις των 5Μ (measurement, 

models, manufacture, machine, materials) στο μοντέλο των 8Μ 

(+management, marketing,micro-macro economic). 

 

 

 

 



Προϋποθέσεις για την επίτευξη του νέου ρόλου 

του μηχανικού  

 Η εξασφάλιση από την Πολιτεία των αναγκαίων συνθηκών 

και του κατάλληλου θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, 

καθώς και υποδομών για την ανάπτυξη της επαγγελματικής 

και επιχειρηματικής δραστηριότητας του Μηχανικού και  την 

αξιοπρεπή διαβίωσή του. 

 Η προσαρμογή του ρόλου του ΤΕΕ σε οργανωτικό και 

επιχειρησιακό επίπεδο στην διασφάλιση της γνώσης και της 

ανάδειξης της ανταγωνιστικής θέσης του μηχανικού. 



 Η ενσωμάτωση της διάστασης της επιχειρηματικότητας και 

της καινοτομικότητας στα προγράμματα σπουδών των 

Πολυτεχνικών Σχολών και την σύνδεσή της με την αγορά 

εργασίας. 

 Η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πόρων και εργαλείων της 

ΕΕ. 

 Η συνεχής κατάρτιση, επιμόρφωση και εκπαίδευση σε 

θέματα οικονομίας, διοίκησης, νέων τεχνολογιών, 

καινοτομίας και οργάνωσης επιχειρήσεων. 



Εργαλεία Ενίσχυσης και Χρηματοδότησης 

Επιχειρηματικότητας Νέων Μηχανικών 



Ερωτηματολόγιο 

 17 ερωτήσεις κλειστού τύπου με δυνατότητα επιλογής μέσα από 

προκαθορισμένες απαντήσεις (multiple choice), στις οποίες ο 

ερωτώμενος επέλεγε την απάντησή του.  

 Δυνατότητα επιλογής μέχρι μίας απάντησης εκτός δύο ερωτήσεων 

(α/α 8 και 17) όπου είχε τη δυνατότητα περισσότερων της μίας 

επιλογής. 

  Η Δομή του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει τέσσερις (4) ενότητες : 

 

 Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ –ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 Β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 Γ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 

 Δ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 



Αριθμητικά και Ποιοτικά Στοιχεία Έρευνας 

• Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε 925 υποψηφίους όλων των 

ειδικοτήτων 

• Απάντησαν 508. 

 

 

 

50/[ΤΙΜΗ] 

102/[ΤΙΜΗ] 

83/[ΤΙΜΗ] 

60/[ΤΙΜΗ] 

135/[ΤΙΜΗ] 

14/[ΤΙΜΗ] 

58/[ΤΙΜΗ] 

Αγρονόμος-Τοπογράφος 
Μηχανικός 

Αρχιτέκτονας Μηχανικός 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και 
Μηχανικός Η/Υ 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

Πολιτικός Μηχανικός 

Μηχανικός Χωροτάκτης -
Πολεοδόμος 

Χημικός Μηχανικός  



Κατανομή  Δείγματος Έρευνας ανά Φύλλο 
 

Άνδρες 
243/[ΤΙΜΗ] 

Γυναίκες 
262/[ΤΙΜΗ] 



Κατανομή Δείγματος Έρευνας ως προς την κατοχή 

μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου 

Κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Κατοχή Διδακτορικού Τίτλου 

26,61% 

73,39% 

ΝΑΙ ΟΧΙ 
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] 
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Η] 
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ΝΑΙ ΟΧΙ 



Παρουσίαση Στατιστικής Επεξεργασίας 

Αποτελεσμάτων Έρευνας ΤΕΕ/ΤΚΜ 

    «Επιχειρηματικότητα και Νέοι Μηχανικοί» 



Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
1. Συμφωνείς με την άποψη ότι οι Μηχανικοί είναι και αυτοί επιχειρηματίες 

ανεξάρτητα εάν αυτοαπασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες;  

 

[ΤΙΜΗ]/35,77% 

[ΤΙΜΗ]/39,92% 

[ΤΙΜΗ]/13,04% 

[ΤΙΜΗ]/5,34% 

[ΤΙΜΗ]/5,73% 

Συμφωνώ απόλυτα Μάλλον συμφωνώ 

Μάλλον διαφωνώ Διαφωνώ απόλυτα 



2. Θεωρείς ότι η επιχειρηματικότητα αποτελεί αντίδοτο στη δραστική 

μείωση του εισοδήματος στον κλάδο των Μηχανικών και στο brain drain;  
 

[ΤΙΜΗ]/57,82% 

132/26,14% 

[ΤΙΜΗ]/13,07% 

[ΤΙΜΗ]/2,97% 
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Μάλλον ΝΑΙ 

Σίγουρα ΝΑΙ 

Μάλλον ΟΧΙ 

Σίγουρα ΟΧΙ 



3. Όταν ακούς τις λέξεις επιχειρείν/επιχειρηματικότητα τι σκέφτεσαι; 

 

[ΤΙΜΗ]/13,20% 

[ΤΙΜΗ]/23,60% 

132/26,40% 

[ΤΙΜΗ]/6,36% 

[ΤΙΜΗ]/18,00% 

[ΤΙΜΗ]/8,80% 

[ΤΙΜΗ]/4,40% 
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4. Έχεις σκεφτεί ή σκοπεύεις να ανοίξεις τη δική σου επιχείρηση ακόμη 

και ως ελεύθερος επαγγελματίας ή να ψάξεις σε άλλο πεδίο;  

 

148/29,37% 

[ΤΙΜΗ]/4,56% 

[ΤΙΜΗ]/ 30,56% 
[ΤΙΜΗ]/3,17% 

[ΤΙΜΗ]/29,96% 

[ΤΙΜΗ]/2,38% 

Να ανοίξω τη δική μου επιχείρηση 

Να απασχοληθώ στο δημόσιο 

Να απασχοληθώ μισθωτός/μη μισθωτός 

Στον ιδιωτικό τομέα 

Δεν το έχω αποφασίσει ακόμη 

Aλλο 



 

 

5. Θέλεις να δραστηριοποιηθείς επιχειρηματικά επαγγελματικά σε 

συναφές αντικείμενο με τις σπουδές σου;  

 
[ΤΙΜΗ]/28,74% 

[ΤΙΜΗ]/67,91% 

[ΤΙΜΗ]/3,15% 

Μάλλον ΝΑΙ Σίγουρα ΝΑΙ Μάλλον ΟΧΙ Σίγουρα ΟΧΙ 



 
6. Θα σε ενδιέφερε να δραστηριοποιηθείς επιχειρηματικά/ 
επαγγελματικά σε μη συναφές αντικείμενο με τις σπουδές σου; 

 

[ΤΙΜΗ]/33,93% 

[ΤΙΜΗ]/7,50% 

[ΤΙΜΗ]/48,72% 

[ΤΙΜΗ]/9,86% 
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Μάλλον ΝΑΙ 

Σίγουρα ΝΑΙ 

Μάλλον ΟΧΙ 

Σίγουρα ΟΧΙ 



 
7. Τα προγράμματα της ΕΕ (π.χ. ΕΣΠΑ) πιστεύεις ότι συντελούν  

στην ανάληψη επιχειρηματικής/ επαγγελματικής δραστηριότητας από 

τους Μηχανικούς; 

 

[ΤΙΜΗ]/ 73,8% 

41/8,07% 

[ΤΙΜΗ]/18,11% 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΓ/ΔΑ 



 
8. Για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής/επαγγελματικής 

σου δραστηριότητας ποια θεωρείς ως βασική πηγή 

χρηματοδότησης;  

 

[ΤΙΜΗ]/9,74% 

[ΤΙΜΗ]/50,92% 

[ΤΙΜΗ]/4,34% 
[ΤΙΜΗ]/0,39% 

[ΤΙΜΗ]/1,97% 

[ΤΙΜΗ]/17,63% 

[ΤΙΜΗ]/9,87% 
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Β. Μηχανικός & Εκπαίδευση 

 
9. Θεωρείς ότι ο Μηχανικός της ειδικότητάς σου έχει τις απαραίτητες 

δεξιότητες και εκπαίδευση για το επιχειρείν; 
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[ΤΙΜΗ]/53,74% 

237/46,93% 



 

10. Πιστεύεις ότι στο Πολυτεχνείο πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην 

εκπαίδευση σε θέματα μάνατζμεντ, καινοτομίας, marketing, τεχνολογίας 

κ.λ.π. θεμάτων επιχειρηματικής προοπτικής προκειμένου να 

ανταπεξέλθουν οι μηχανικοί στις προκλήσεις της αγοράς;  

 

[ΤΙΜΗ]/85,38% 

[ΤΙΜΗ]/14,62% 

ΝΑΙ ΟΧΙ 



 
11. Στο τμήμα που σπούδασες διδάχθηκες μαθήματα μάνατζμεντ, 

καινοτομίας, marketing, κ.λ.π. θεμάτων επιχειρηματικής 

προοπτικής; 
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Πολύ Λίγο Καθόλου 

[ΤΙΜΗ]/4,35% 

[ΤΙΜΗ]/44,66% 

[ΤΙΜΗ]/50,99% 



12.Πρόσφατες έρευνες μιλούν για αναντιστοιχία μεταξύ 

εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας ακόμη και για αποφοίτους των 

Πολυτεχνείων.  Συμφωνείς με την άποψη αυτή; 

233/46,05% 

[ΤΙΜΗ]/40,71% 

[ΤΙΜΗ]/6,13% [ΤΙΜΗ]/7,11% 
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Γ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 

13. Συμφωνείς με τη «επένδυση» του ΤΕΕ/ΤΚΜ στην κατάρτιση των Μηχανικών με 

το σύνθημα «Σκέψου Διαφορετικά-Πράξε επιχειρηματικά» σε θέματα που συνδέονται 

με την επιχειρηματικότητα για τη διεύρυνση των δεξιοτήτων τους σε 

νέους/υφιστάμενους τομείς απασχόλησης (πράσινη οικονομία, κυκλική οικονομία, 

logistics, νέα υλικά κατασκευών, νεοφυή επιχειρηματικότητα, κ.λ.π.);  
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[ΤΙΜΗ]/95,58% 

[ΤΙΜΗ]/4,15% 



 
14. Θα ήθελες το ΤΕΕ/ΤΚΜ να διοργανώνει εκδηλώσεις και 

σεμινάρια επιχειρηματικού ενδιαφέροντας σε πεδία καινοτομίας, 

εξωστρέφειας, μάρκετινγκ, management, διοίκηση  ανθρώπινου 

δυναμικού κ.λ.π.; 
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[ΤΙΜΗ]/95,58% 

[ΤΙΜΗ]/4,15% 



Γενικό Συμπέρασμα Έρευνας 

• Οι Νέοι Μηχανικοί αισθάνονται ως εν γένει επιχειρηματίες καθώς 

θεωρούν το επάγγελμα τους ως επιχειρηματική δραστηριότητα, που 

αποσκοπεί πρωτίστως στην επαγγελματική τους καταξίωση και στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων τους και κατόπιν στην επίτευξη κέρδους.  

• Πιστεύουν ακράδαντα ότι η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας αποτελεί 

το βασικό όπλο ανάσχεσης του brain drain και της αύξησης του 

εισοδήματός τους.  

• Στην κατεύθυνση αυτή το ΕΣΠΑ και τα Προγράμματα της ΕΕ 

αποτελούν τη βασική πηγή για την εκκίνηση και γενικότερα τη 

χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους.  

• Κύριο στοιχείο αποτελεί η εκπαίδευση και η κατάρτιση τους σε θέματα 

επιχειρηματικής διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων τόσο σε 

επίπεδο σπουδών, όπου υπάρχει σημαντική έλλειψη στη διδασκαλία 
σχετικών μαθημάτων, όσο και μετά την εγγραφή τους στο ΤΕΕ/ΤΚΜ.  



• Για το λόγο αυτό επιδοκιμάζουν απόλυτα την «επένδυση» του 

ΤΕΕ/ΤΚΜ στον συγκεκριμένο τομέα και το παροτρύνουν να κινηθεί 

στη συγκεκριμένη κατεύθυνση  θεωρώντας πολύ σημαντική τη 

διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων από το 

ΤΕΕ/ΤΚΜ.  

• Τέλος αναγνωρίζουν τις δυσκολίες και τα εμπόδια που υπάρχουν 

στην αγορά για την επαγγελματική τους δραστηριότητα με κυριότερα 

εμπόδια το ασφαλιστικό σύστημα, το φορολογικό σύστημα, την 

έλλειψη ιδίων κεφαλαίων και τη γραφειοκρατία.   

 



Εκπαιδεύομαι-Ερευνώ-Επιχειρώ-Καινοτομώ-Παράγω-Εξάγω 

Τhink Diferent – Act Business 

ΤΕΕ/ΤΚΜ- Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ  

Η επιχειρηματικότητα  συνδετικός κρίκος για τη διεύρυνση 
της επαγγελματικής προοπτικής των Νέων Μηχανικών 



 

 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 


