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Τα δικαιώματα της παρούσας έκδοσ ης ανήκουν στο Τεχνικό Επιμελη τή ρ ι ο Ελλάδος.
Το βιβλίο εκδόθηκε με δαπάνη του Τ.Ε.Ε. σε

1.000

αντίτυπο. Απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε

τρόπο ανατύπωση, καταχώριση σε σύστημα αποθήκευσης και επανάκτηση ς ή μετάδοσης μέρους
ή του συνόλου του βιβλίου αυτού, ή η διασκευή σε
εκδότη και του συγγραφέα.

CD-ROM, χωρίς την έγγραφη άδεια του

ΠΡΟΛΟ ΓΟΣ

Οι Μηχα ν ικοi έχουν συμβάλει καθ οριστικά στην ανάπτυ ξη τη ς χώρας και έχουν κερ
δίσει την εμπιστοσύν η της ελλη νική ς οικονο μία ς και κο ι νωνίας ως επ ιστήμονες κ αι

επαγγελματίες. Ωστόσο, τα προβλ ήματα του κλάδου εί ναι πολλά και δύσκολα. Το ΤΕΕ

τα αποτυπώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Καταγράφει την εξελισσόμενη πραγμα 
τικότητα, περ ι γράφει τα χαρακτηρ ι στικά των αλλαγών, αναδεικνύει τα νέα ζητή ματα .
Ή δ η βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα έρευνα που συντονίζεται από έμπειρα στελέχη του
ΤΕΕ και η οποία θα εξειδικευθεί στα συμπεράσματά της σε συνεργασία με τον τομέα
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επ ιστημών και Δικαίου του ΕΜΠ.
Η έρευνα που πραγματοποίησε το ΤΕΕ σε συνεργασία με το ΕΜ Π το 2003, καταγρά
φεται ήδη και σαν ιστορικό γεγονός. Διεξήχθη στο τέλος, αλλά και στην κορύφωση
μιας περ ι όδο υ ευνοϊκών συνθ ηκών για τη ν απασχόληση των ελλ ήνων μη χανικών.
Παράλληλα , ανάδειξε μια σειρά προβλημάτων που συνδέοντα ι μ ε τη ν αγορά εργασίας,
αφορούν κυρίως τους νέους μηχανικούς και αναμφ ίβολα με μ εγάλη ένταση θα εμφα 
νι στούν στη νέα έρευνα.

Η αγορά εργασί ας των μηχανικών συνολι κά εξελίχθ η κε μά λλον ομαλά τα χρόνια που
ερευνά η συγκεκρ ιμ ένη εργασία, τουλάχιστον ως προς τα ποσοτικά της χαρακτηρι 
στικά. Αλλά και αυτήν την περίοδο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας
δημιουργούν ανη συχία ως προς τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές
του κλάδο υ .
Ο αριθμ ός των νέων μηχανικών αυξάνει με γρήγορους ρυθμούς. Η κατασκευαστι

κή δραστη ριότητα αντιμετω πί ζει συνθήκες αβεβαιότητας, μ ετά τα μ εγάλα έργα κα ι
τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η εγχώρια βιομηχανική δραστ η ριότητα συρρικνώνεται.

Σε αυτές τις συνθήκες, ο κλάδος των μη χανικών αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα
απασχόλησης (κυρίως των νέων αλλά όχι μόνο), τα ο π οί α δεν συνδέοντα ι μόνο με το

μετα-ολυμπιακό σοκ.
Ταυτόχρονα αλλά ζει κα ι η δομή του επαγγέλματος. Οι νέες τεχνολογίες μεταβάλλουν
ριζικά τους ορίζοντες κα ι τους τρόπους σκέψης και δράσης . Οι ποι οτικές απα ιτήσεις

της κο ι νωνίας κα ι της πολιτείας γίνονται αυστη ρότερες . Η τυπική επι χείρηση στρέφε
ται σε πιο ευέλικτες μορφές λειτουργίας, αναδιοργανώνει συ μβατι κές δραστηριότη 
τες, εξωτερικεύει πολλές από αυτές, ο χώρος παροχής επιχειρ ηματικών υπηρεσιών
διογκώνεται. Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος των μηχανικών (ιδια ίτερα των νέων) είναι
εύλογο να δ ι ευρύνεται σε νέο υς τομείς ή/και αρμοδιότητες κα ι μάλιστα χωρίς ιδιαίτερη
δυσκολία. Το καλ ό, γενικώς, γνωστικό υπόβαθρο των μηχανικών επ ιτρέπει την ομαλή
και αποτελεσματική προσαρμογή τους στις νέες πραγματικότητες .
Αλλά αυτή η ευελιξία συνδέετα ι μ ε τη ραγδαία επ έκταση εργασιακών σχέσεων που
θέτουν νέα προβλήματα. Το

1/2 των νέων μηχανικών εισέρχεται στην αγορά εργασίας
1/3 παραμένει σε αυτό το καθεστώς για μα

με σύμβαση έργου σε ένα εργοδότη και το

κρό χρονικό δ ι άστημα. Οι ευέλ ι κτες εργασιακές σχέσεις μπ ορεί να δι ευκολύνου ν την
αντιστοίχ ι ση προσφοράς κα ι ζήτη σης κα ι την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας
(μένει βέβαια αυτό να επιβεβαιωθεί από τις νέες έρευνες). Σε αυτές όμως τις συνθή-

κες ολοένα περισσότεροι μηχανικοί υφίστανται τις πειθαρχ ί ες της μισθωτής εργασίας
(χωρίς να απολαμβάνουν την ασφάλεια και την εξασφάλιση της ίδιος σχέσης), ενώ

αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα την αβεβαιότητα του ελεύθερου επαγγέλματος (αλλά όχι
τα οικονομικά ή μη οφέλη που συνδέονται με την π ε ριπέτεια του μικρού επιχει ρείν).

Οι «ευέλικτοι » μη χανικοί καθίστανται τελικά ευάλωτοι σε ό,τι αφορά στην προσδοκία

της απασχόλησης, στους χρόνους και συνθήκες εργασίας ή/και στην ουσιαστική αξιο
ποίηση των προσόντων τους.
Στις παραπάνω παρατηρήσεις πρέπει να συνεκτιμηθεί η διαπίστωση ότι ενώ το σώμα
των μηχανι κών χαρακτηρί ζεται ιστορικά από υψηλό δυναμικό επιχειρηματικότητας, η
υλοποίηση των ορχικών προθέσεων γίνεται όλο και πιο δύσκολη, παρά τις περί του
αντιθέτου διακηρύξεις. Βαδί ζοντας προς την κοινωνία και οικονομία της γνώσης, το

γενικότερο οικονομικό και θεσμικό π εριβάλλον δεν ενθαρρύνει την εκδ ήλωση του
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των μηχανικών.

Στα χρόνιο που ζού με, σε αυτά που έρχονται, το θέμα της απασχόλησης των μηχανι
κών, σε όλες τις διαστάσε ι ς του, δεν μπορεί παρά να αποτελεί αυστηρή προτεραιότητα
για το ΤΕΕ.

Γιάννης Αλοβάνος
Πρόεδρος ΤΕΕ
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Η καλή παράδοση του ΤΕΕ δια μ ορφώνει μια ευνοϊκή συγκυρία. Μ ε τις περιοδι κές
του έ ρευνες μα ς έχει εφοδ ι άσει με μια επαρκή κα ι σε βάθος χρόνου γνώση σχετικό
μ ε την επ αγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών
της χώρα ς. Αλλά κα ι τα πανεπ ι στήμ ια άρχισαν - με μ εγάλη καθυστέρηση είναι αλή
θεια- να ασχολούνται ερευνητικό μ ε τη ν απορρόφηση των αποφοίτων τους στην
αγορά εργασίας. Το Εθν ι κό Μ ετσόβιο Π ολυτεχνείο, ει δ ι κότερα, ολοκλ ή ρωσε κα ι δ ημο

σί ευσε το

2001 τη δ ι κή του έρευνα, μ ε πολύ ενδια φέροντα απ οτελέσματα. Η στιγμή

για μια καρποφόρα συνεργασία ήτα ν κατάλληλη. Η νέα έρευνα που πραγματοποί η 
σε το ΤΕΕ σε συνεργασία μ ε το ΕΜΠ επι χειρεί να ενα ρμ ον ίσει και τις δύο όψεις του

ί δ ι ου νομίσμ ατος .
Το ΤΕΕ οφείλε ι να πληροφορεί τον (πολυπλη θ ή ) κλάδο γ ι α την ε πικ ρατού σα κατά
σταση στην αγορά εργ ασίας και τις τάσεις που δια μ ορφώνονται. Τα πανεπιστήμια -τα
πολυτεχν ε ία στην π ερ ίπτωσή μ ας- οφείλουν να ανιχνεύο υν την « αγορά » στην οποία

καλούνται να ενταχθούν κα ι να σταδ ι οδρο μήσουν οι νέοι (ες) α π όφοιτοί τους. Οι κατ'
αρχήν αυτόνομες προσεγγίσεις έχουν μ εγάλο βαθμό επικάλυψης, επαγγελματικές και
ακαδημαϊκές α ναζη τ ή σεις αλληλοτροφοδοτούνται και έτσι πρέπε ι να γ ί νεται .

Η νέα έρευνα αποτελείται στην π ραγματικότητα από δύο επί μέρους έρευ νες. Η μία
(πρώτο μ έρος) απ ευθύνθηκε στο υς ί δι ο υς το υς ενδ ι αφερόμ ενο υς, τους διπλωματού
χους μηχαν ικούς. Η όλλη 2 (δεύτερο μ έρος) απευθύνεται στις ε π ιχειρήσεις που απασχο
λούν διπ λωμ ατούχου ς μηχανικούς. Κα ι οι δύο προσεγγίσεις έχο υν το δικό τους ενδια
φέρον, ακό μα κι όταν οι πληροφορί ες π ο υ προσκο μίζουν δεν συγκλίνουν απ ολύτως.

Διπλή ανάγνωση μιας διπλή ς έρευ νας. Ας κρατήσουμε τα κυρ ι ότερα από τα ευρή
ματα κι ας τροφοδοτή σου με του ς προβληματισμούς μα ς.

Α . Έρευνα στους Μηχανικούς
Το κύριο και ουσιαστικότερο μέρος της έρευνας αφορά άμεσα στους ίδιους το υς
ενδιαφερο μένου ς, τους διπλω ματού χους μη χαν ι κούς, μέλη του ΤΕ Ε κα ι αποφοίτους
Οικονομολόγος, Κοθηγητής ΕΜΠ, Διευθυντής του Εργοστηρίου Βιομηχονικής κοι Ενεργειακής Οικονομίας

& Υπεύθυνος του

Γραφείου Διασύνδεσης και Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων του ΕΜΠ .

Ειδικότερο, η έρευνα στις επιχειρήσεις προγμοτοποιήθηκε οπό το Γροφεlο Διασύνδεσης κοι Εξυπηρέτησης
Φοιτητών και Ν έων Αποφοίτων του ΕΜΠ κο ι χρηματοδοτήθηκε οπό το Υπουργείο Π α ι δείας στο πλαίσιο Γ'
ΚΠΣ (Επιχειρησιακό Πρόγρομμο ΕΠΕΑΕΚ) .

3

πολυτεχνείων ή πολυτεχνικών σχολών της χώρας ή ομοταγών ιδρυμάτων του εξωτε
ρικού. Η έρευνα α υτή απ οτελεί την καλ ύτερη προσέγγιση τη ς α γοράς εργασίας των

μη χα ν ικών, τόσο α π ό την πλευρό της προσφοράς εργασίας ( α πό τους μηχανικούς),
όσο και από την πλευρό της ζήτησης εργασίας (από επιχειρήσεις, οργανισμούς και
λοιπούς φορείς) και τούτο για δύο τουλάχιστον λόγους:

•

•

Οι σχέσεις εμπιστοσύ ν ης που συνδέου ν τους διπλωμ ατούχους μηχανι κούς μ ε το
επ αγγελματικό του ς σωματείο ή/κα ι με τα Ιδρύματα, στα οποία φοίτησαν, απο
τελούν την καλύτερη εγγύηση για την αξιοπιστία των απαντήσεων που καταγρά
φονται στα ερωτη ματολόγια και των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την
επ εξεργα σία των π ρωτογενών δεδομ ένων.
Επιπλέον, η καλή ο ργάνωση των μητρώων του ΤΕ Ε επιτρέπει στους ερευνητές να
διαμορφώσουν το δείγμα των ερωτωμένων, μ ε τρόπο που εξασφαλίζει υψηλό βαθ
μ ό αντιπροσωπευτικότητας του όλου σώ ματος των μηχανικών.

Μικρή ανεργία και υποαπασχόληση

Κατ' αρχ ήν λοι π όν τα καλό νέα. Ο κλά δος των μηχανι κών -αν κα ι πολυ π ληθής- βρ ι 
σκόταν τα τελευταία χρόνια σε κατάσταση σχεδόν πλήρους απασχόλησης . Η εμφανής
ανεργία

(2.2% του συνόλου 3 ) δεν υπερβαίνει τα συνήθη επίπεδα «τρ ιβής» 4 και έχει
μειωθεί δραστικό σε σύγκριση μ ε το πρόσφατο παρελθόν (4% εκτιμήθηκε το 1997).
Π ρ οφα ν ή ς κατ ' αρχή ν η επίπτωση τ ης μ εσοπρόθεσμης συγκ υ ρίας που δ ι α μ όρφω

σαν τα « μεγάλα έργα», που συνδέοντα ι με το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και τους
Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.
Επ ι ση μαίνεται, ωστόσο, ότι η ανεργία διατηρείται σε «ανεκτό » επίπεδα

(4-5%)

ακόμα κα ι σε περιπτώσει ς, όπως:

•

οι ειδικότητες που δεν σχετίζονται άμ εσο με τα « μεγάλο έργα» (π.χ. Χ ημικοί Μηχα
νικοί) ή

•

ο ι νέο ι μη χαν ι κοί π ου ει σέρχοντα ι στην αγορά σε πολύ μ εγαλύτερους αρ ι θ μ ούς -σε
σύγ κρ ι ση με το παρ ελθόν- και σε ειδ ικότητες λιγότερο « κατασκευαστικές ».

Ικανοποιητική είναι επίσης η κατάσταση του κλάδου σε ό,τι αφορά στο φαι
νόμενο

της

τούχων

μη χαν ι κών

υποαπασχόλησης .
( ημ ερήσιο

χω ρ ίς

να

συ μπ εριλα μ βάνονται

βαίνει

το

2.8% του

λόγω

μητρότητας),

συνόλου.
η

Η

πραγματική

απασχόληση
οι

εργοδότες

Αν

πραγματική

μάλιστα
και

υποαπασχόληση

μικρότερη
και

οι

των

των

έξι

εκ πα ι δευτικοί)

συνεκτιμηθεί
« ακούσιο »

η

διπλωμα

ωρών,
δεν

«εκούσιο»

υποαπασχόληση

αλλά
υπερ

(π.χ.
είναι

α κ όμ α μ ι κ ρότερ η .
Αυτή η καλή πρώτη ει κόνα επιβεβαιώνεται και από το δεδομένο για το χρονικό διά

στημα που χρειάζεται ο διπλωματούχος μηχανικός να βρει δουλειά. Το διάστημα αυτό
μ πορεί να θεωρηθεί εύλογο και τείνει να μειωθεί . Το
3

Ένα επ ι πλέον

1.5%

2/3 των μη χανικών βρίσκουν

το υ δείγματος δεν εργαζόταν τη στιγμή της έρευνας, ολλό γιο προσωπικούς λόγους.

Ωστόσο, αυτή η μικρή ονεργίο «τριβής» φαίνεται νο έχει μακροχρόνιο ή/κοι διαρθρωτικό χοροκτηριστικά

Στη μεγάλη πλειοψηφία τους οι όνεργοι βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας πάνω οπό ένο χρόνο πορ ' ότι
έχουν ήδη ασκήσει προσφάτως επόγγελμο πάν ω οπό ένο χρόνο.

4

την πρώτη τους απασχόληση το πολύ μέσο σε έξι μήνες. Π ερισσότερος (συγκριτικά)
χρόνος απαιτείται γιο τους αυτοαπασχολούμενους και τους δημόσιους υπαλλήλους,
λιγότερος γιο τους μισθωτούς του ιδι ωτικού τομέα κα ι γιο ορισμένες ειδικότητες.
Συμπέρασμα: οι διπλωματούχοι μηχανικοί έχουν εργασία, οι νέοι μηχα νικοί

έχουν καλές
γρήγορα.

προοπτικές

να

βρουν

εργασία

και

μάλιστα

σχετικό

πιο

Η πραγματική ετεροαπασχόληση

Η ολοκλήρωση της αρχικής εικόνας επιβάλλει, κατά παράδοση, την εκτίμηση της

ετεροαποσχόλησης των μηχανικών, ένα σημαντικό όσο και αμφιλεγόμενο ζήτημα, το
οποίο στην παρούσα έρευνα προσεγγίζεται με δύο τρόπους.
Ο πρώτος εστιάζει στην έννοι α της «ο ρι ζόντιος ετεροοποσχόλησης», η παραδοσια

κή κατανόηση και σημασία της οποίας πρέπει μάλλον να διαφοροποιηθεί . Έτσι :

•

Η συντριπτική πλειοψηφία των διπλωματούχων μηχανικών ασχολούνται με αντι 
κε ίμ ενο, το οπ οίο εμπίπτει στην κύρ ι α ει δ ικότητά τους

•

(84%) ή σε συναφή ειδικό
(3%) ή σε συνδυασμό ειδικοτήτων (7%).
Λιγότερο από το 6% του δείγματος φαίνεται να απασχολείται μ ε διεπιστημονικά
αντικείμενα, όπως π.χ. οικονομίας και διοίκησης, ποσοστό που ποικίλει από 2% για
τους Αρχιτέκτονες μέχρι 19% για τους Χημικούς Μηχαν ι κούς.

•

Αλλά και σε αυτές τις περιπτώσεις, η «ετεροαπασχόληση » των μηχανικών εξηγείτα ι

τητα μηχανικού

από αντικειμενικούς λόγους (εξέλιξη στην ιεραρχία, ανάληψη επιχειρηματικών ευ

θυνών, συνειδητή προσωπική επιλογή, τύχη,

... ) και πολύ λ ι γότερο από την αδυνα 

μία εύρεση ς απασχόληση ς. Συχνό μάλιστα, η ετεροα πασχόληση αυτού του τύπου,

συνδέεται με καλύτερες συνθήκες εργασίας και αμοιβών.
Το φαινόμενο της «ορ ιζόντιας ετεροαπασχόλησης» δεν προκαλεί ανησυχία και θα

πρέπει ενδεχομένως να αναμένετα ι η διεύρυνσή του, δεδομένου ότι συνδέεται εμφα
νώς μ ε τις πολύ σημαντικές εξελίξεις που ση μειώνονται στις μορφές οργάνωσης των
επιχειρήσεων και του ανταγωνισμού.
Αντιθέτως

πολύ

ετεροαπασχόλησης»,

σημαντικότερο

της

απασχόλησης

είναι

το

δηλαδή

φαινόμενο

διπλωματούχων

της

« κάθετης

μηχα νικών

σε

αντικείμενα που δεν απαιτούν γνώσεις πτυχιούχων πολυτεχνείων ή πολυτεχνικών
σχολών:

•

Βεβαί ως, η πλειοψηφία των μηχανικών

(67%) ασχολείται μ ε αντικείμενο που απαι

τεί πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής.

•

Επιπ λέον, το

25%

των διπλωματούχων μηχανικών ασχολείται με αντικείμενο που

θα μπορούσε να καλυφθεί και από άλλους πτυχιούχους ΑΕΙ. Το εύρημα αυτό αξί
ζει περα ιτέρω προβληματισμού αλλά δεν ανησυχεί. Σχετίζεται με την αυξα νό μενη

ανάγκη δ ι επ ι στη μ ονικής προσέγγιση ς των σύγχρονων προβλημάτων , διεθνής τόση
που αντανακλάται και στον τρόπο οργάνωσης των σπουδών στο καλό τεχνικό πα
νεπ ι στήμια.

•

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι περίπου το

8% των διπλωματούχων μηχανικών απασχο
(6%) ή ακόμα και ΙΕΚ
3.5% για τους Αρχιτέκτονες μέχρι 12.5% για τους

λείτα ι με αντικεί μενα που απαιτούν γνώσει ς αποφοίτων ΤΕΙ

(2%),

ποσοστό που ποικίλει από
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Μηχανολόγους Μηχανικούς.
Αυτή

η

πραγματική

(α)

στους

χοι

ορισμένου

μισθωτοί » ),

τικές

χρόνου,

πράγμα

επιλογές

καιρ ί ες

ετεροαπασχόληση

απ ασχολούμενους

και

ελεύθεροι

αναμενόμενο,

των

όχι

με

οπ οίων

από

τα

εμ φανίζετα ι

«ευέλ ι κτες»

μορφές

επαγγελματίες
και

(β)

προσδ ι ορίζοντα ι

προσωπι κό

με

στους

τους

υψηλότερη
εργα σίας

ένα

εργοδότη

εργοδότες,

συχνό
εφόδια

από

("' 10%):

(συμβασιού

τις

οι

-

«οιονεί

επιχειρημα

υπάρχουσες

(προϋπάρχουσες

ευ

γνώσεις

και δεξιότητες).

Διείσδυση των μηχανικών σε νέους τομείς & ρόλους

Επισημαίνεται επίσης ότι η ταύτιση του διπλωματούχου μηχανικού με παραδοσια
κές παραγωγικές δραστηριότητες και με παραδοσιακούς ρόλους δεν είναι πλέον το ίδιο

ισχυρή. Η απασχόληση του μηχανικού παρακολουθεί τη σύγχρονη τόση της μετεξέ
λιξης (της οικονομίας και της απασχόλησης) από την πρωτογενή και τη βιομηχανική
παραγωγή ή τις κατασκευές προς τις υπηρεσίες.

•

Η επ ιλογή αρχ ι κ ή ς α πασχόλησης στον π ρωτογεν ή κα ι δευτερογενή τομ έα της

οικονομίας (συμπεριλα μ βανομένων των κατασκευών) περιορίζεται οπό
Sετία

•

82% την

1967-71 σε 66% την Sετία 1997-2002.

Ανάλογη είναι η μείωση των απασχολουμένων με αρμοδιότητες που συνδέονται
άμεσα μ ε το κλασι κό τρίπτυχο: τεχν ι κή μ ελέτη, παραγωγή (εργοστάσιο, εργοτάξι 
ο), επίβλεψη (από

•

84% σε 66%).

Σε κάθε περίπτωση, ο ι τομείς απασχόλησης και ο ι αρμοδι ότητες που αναλαμβάνει

ο μηχανικός σχετίζοντα ι ολοένα περισσότερο με ευρύτερο φάσμα αντικειμένων,
κ υρίως

στο

χώρο

(οι κονομοτεχνικές

των

υ π ηρεσιών

του

δημόσιου

κα ι

του

ιδιωτικού

το μέα

& διοι κητικές αρμοδιότητες, ε κπαίδευση & έρευνα).

Αυτή η διεύρυνση του ρόλου του μηχανικού , προκύπτει (σύμφωνα και με τα διεθνή
δεδομένα) α π ό τη διείσδυση της τεχνολογίας σε όλους τους κλάδους και σε όλα τα
επίπεδα των οι κονομ ι κών και κοινωνι κών δραστηριοτήτων και αποτελεί πλέον σταθε

ρή παράμετρο της σταδιοδρομίας του μηχανικού. Δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο

και δεν ταυτίζεται με την αποκαλούμενη ετεροαπασχόληση σε σχετικό υποβαθμισμέ
νους ρόλους (ή/και σε α π ολύτως ξένες ειδικότητες), στους οπ οίους δεν αξιοποιούνται
οι γνώσεις κα ι οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των βασικών σπουδών
του μηχανικού.

Άλλωστε, όπως ήδη επισημάνθηκε, η όποια δυσαρέσκεια των διπλωματούχων
μηχανι κών δεν σχετίζεται μ ε τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων τους σε νέους ρόλους
οι οποίοι, αντιθέτως, φα ί νεται να συνδέονται και με υψηλότερες αμοιβές .

Προς «ευέλικτες» εργασιακές σχέσεις νέου τύπου
Ένα από τα ση μ αντικότερα ευρήματα της έρευνας αφορά στην πολύ σημαντική
διαφοροποίηση που παρατηρείται, με την πάροδο του χρόνου, στον τομέα των εργα 
σιακών σχέσεων . Στο σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών σήμερα :
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•

Το

41 % φαίνετοι να ασκεί κάποια ς μορφής επιχειρηματική δραστηριότητα. Ειδικότε
17% π ερίπου ε ίναι εργοδότες ή/ και ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχο 
λούν όμως προσωπικό, ενώ το 24% περίπου είνα ι αυτοαπασχολούμ ενοι ελεύθεροι
ρα, το

επαγγελματί ες.

•

Το

45%

π ερί που, απασχολείται μ ε μακροχρόνια σχέση μισθωτής εργασίας είτε στο

δ ημόσιο τομέα

( 17% μόνιμοι υπάλληλοι, 12% αορίστου χρόνου) είτε στον ιδιωτικό
(16% αορίστου χρόνου).
Το 14% περίπου απασχολείται μ ε κάποιας μορφής ευέλικτη σχέση εργασίας.
Πρό.κειται κυρίως (10%) για τους «οιονεί μισθωτούς» (ελεύθερο ι επαγγελματίες
τομέα

•

απασχολούμενοι σε ένα βασικό εργοδότη) και δευτερευόντως για τους απασχολου
μένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στον ιδιωτικό ή/και στο δημόσιο τομέα.
Το ζήτημα π ου αναδεικνύεται απαιτεί δύο ακόμα επισημ άνσει ς.

•

Στους νεοει σερχόμενους στο επάγγελμα (σε σύγκριση μ ε τους παλαιότερους) μη
χαν ι κούς παρατηρούνται κατ' αρχήν: (α) λίγο ή πολύ χαμηλότερα ποσοστό « επι

χειρηματιών» και μισθωτών, αλλά (β) πολύ υψηλότερο π οσοστό απασχολουμ ένων
μ ε ευέλικτες σχέσεις εργασίας.

•

Παρατηρείται όμως, επίσης, σημαντική κινητικότητα. Κατά την αρχική τους επι
λογή, οι νέοι μηχανικοί φαίνετα ι ότι αντιμετωπίζουν ολοένα μεγαλύτερες δυσκο

λίες να ασκήσουν επιχειρηματι κή δραστηριότητα ή ακόμα και να βρουν δου λειά
με μακροχρόνια σταθερή σχέση. Προτιμούν ή υποχρεώνοντα ι (σε αυξανόμενο

7

βαθμό) να αρχίσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία μέσω ευέλικτων σχέ
σεων κάθε τύπου . Με την πάροδο του χρόνου όμως, προσπαθούν (και συχνό τα

καταφέρνουν) να εγκαταλείψουν αυτές τις σχέσεις επιλέγοντας την ασφάλεια της
μισθωτής εργασίας ή την περιπέτεια της επιχειρ ηματικότητας.
Συμπέρασμα: Οι μηχανικοί έχουν εργασία και οι νέοι μηχανικοί έχουν καλές
προοπτικές να βρουν εργασία. Ωστόσο, σήμερα πια ο ένας στους δύο νέους

μηχανικούς για να βρει εργασία πρέπει να είναι έτοιμος να αποδεχτεί «ευέλικτες»
εργασιακές σχέσεις. Πριν 30 χρόνια, μόνο ο ένας στους επτά αντιμετώπιζε την
ίδια πραγματικότητα. Η σημαντική αυτή αλλαγή δεν σχετίζεται τόσο με τις
αμοιβές, που μπορεί να είναι ικανοποιητικές. Αλλά, οι «ευέλικτοι» μηχανικοί
πρέπει να είναι προετοιμασμένοι, κατά κανόνα, να εργαστούν περισσότερο, να
ασχοληθούν με ποικίλα αντικείμενα και να αναλάβουν (πιο συχνά σε σύγκριση
με τους άλλους) υποβαθμισμένες αρμοδιότητες. Η συνύπαρξη της αβεβαιότητας
(του ελεύθερου επαγγελματία) με τις πειθαρχίες της εξαρτημένης εργασίας
ωθεί βαθμιαία τους μηχανικούς αυτής της κατηγορίας να αναζητήσουν διέξοδο
είτε προς το (πραγματικό) ελεύθερο επάγγελμα (με όλους τους κινδύνους
του), είτε προς μονιμότερες μορφές μισθωτής εργασίας στον ιδιωτικό ή το
δημόσιο τομέα. Η παρατηρούμενη κινητικότητα αμβλύνει αλλά δεν αναιρεί
το φαινόμενο που αναδείχτηκε: πολλοί μηχανικοί (ο ένας στους είκοσι από
τους παλαιοτέρους, ο ένας στους τρεις από τους νεοτέρους) εξακολουθούν να
απασχολούνται με «ευέλικτες» εργασιακές σχέσεις.

Σταθερά υψηλό δυναμικό επιχειρηματικότητας
Ενδιαφέρον έχει, επίσης, η διαπίστωση ότι ο κλάδος των μηχανικών χαρακτηρίζεται
από ένα σταθερό υψηλό δυναμικό επι χειρημ ατικότητας.
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•

Διαπιστώνεται κατ' αρχήν, ότι το 41 % των διπλωματούχων μηχανι κών -όπως ήδη
επισημάνθ η κε- ασχολείται ήδη ( μεμ ονωμ ένα ή σε συνεργασί ες) μ ε επιχειρ η ματική
δραστηριότητα (επιχεί ρηση ή γραφείο) ειδικότερα, σε ορισμένες «κατασκευαστι 
κές» ειδικότητες, όπως π.χ. οι Πολ ιτικοί Μηχανικοί και οι Αρχιτέκτονες
έναντι

•

(50-60%

10-20% για τους Ηλεκτρονικούς και τους Χημικούς Μηχανικούς).

Ε π ίση ς, παρά το υψηλό (σε σύγκ ρι ση μ ε τα διεθν ή δεδομένα) επίπεδο της υπάρ
χουσας επιχειρηματικότητας, το

14%

του συνόλου των μηχανικών (σχεδόν ο

ένας στους τέσσερις από τους υπόλοιπους) έχει επίσης, την πρόθεση να ασκήσει
επ ι χειρηματική δραστηριότητα (μέσα στην επόμενη 5ετία) και μόνο το

45%

του

συ νόλου δεν δείχνε ι να έχει ε π ιχειρηματικά ενδ ιαφέροντα.

•

Το «επιχειρείν» εlναι φυσικά πολύ πιο αναπτυγμένο στους παλα ιότερους

(55% του

συνόλου}, ενώ οι νέοι μηχανικοί έχουν πράγματι λιγότερες ευκαιρίες (25% του
συνόλου) να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους αναλαμβάνοντας επιχειρηματικές
ευθύνες (ως εργοδότες ή αυτοα π ασχολούμενοι).

•

Αντιστρόφως όμως οι νεότεροι αναζητούν ευλόγως «την ευκαιρία τους» και έχουν

υψηλή πρόθεση (30% του συνόλου) να ασκήσουν στο άμεσο μέλλον (μέσα στην
επόμενη 5ετία) κάποιας μ ορφ ής επιχειρη ματική δρα στηριότητα, ενώ για τους
π αλαιότερους η ίδ ια π ρόθεση εξαντλε ίται

•

(5%

του συνόλου.

Έτσι , αν συνεκτιμηθούν η υπάρχουσα και η «δυνάμει » επιχειρηματικότητα, το
συνολικό δυναμικό επιχειρηματικότητας κυμαίνεται

σταθερά στο

50- 60%

του

σώματος των μ ηχανι κών. Αν α υτό το δυνα μι κό επ ιβεβαιωθεί κα ι στο μέλλον, τότε
πρέπει να αναμένεται ότι το

1/3

των νέων (σήμερα) μηχανικών, αργά ή γρήγορα ,

θα εμπλακεί στην περιπέτεια της επιχειρηματικότητας.

•

Βεβαίως, όπως ήδη σημειώθηκε, με την π άροδο του χρόνου, αρκετοί μηχανικοί βρί

σκουν τη ν ευ κα ιρία να μετακινη θούν στο χώρο του «επιχειρείν» . Ωστόσο, η π ραγμα
τοπ ο ί ηση των π ροθέσεων και η περα ιτέρω ανάπτυξη της επ ιχειρηματικότητας φα ί
νεται δύσκολη, τόσο για τους γνωστούς παραδοσιακούς λόγους (νομικά, θεσμ ι κά

& διοι κητικά εμπόδια, γραφειοκρατία) όσο και κυρίως για οι κονομικούς λόγους
(αβεβα ι ότητα γι α τη ν εξέλιξη του κλάδου και της οικονο μ ί ας γεν ι κότερα).

•

Το επ ί πεδο της πρόθεσης εξαρτάτα ι σε μεγάλο βαθ μ ό από την παράδοση του κλά
δου (το επ ίπεδο της υπάρχουσας επιχειρηματικότη τας). Ωστόσο, η ένταση της

πρόθεση ς (ως προς την υπάρχουσα) είνα ι συγκριτικά υ ψ ηλότερη σε ειδικότητες
με μι κρότερη π α ράδοση στη ν επιχει ρ ημ ατι κότητα , ό π ως π .χ. ο ι Ηλεκτρονι κοί κα ι οι
Χ ημι κο ί Μηχανι κοί αλλά κα ι οι Μηχανολόγο ι , ο ι Ηλεκτρολόγο ι και οι Τοπογράφοι
Μηχαν ι κοί.

•

Επιχειρημ ατικές πρωτοβουλ ί ες αναλα μ βάνουν κατά κανόνα (70%) οι νέοι μηχα
30 ετών). Το κύριο κίνητρο δεν είναι η α νάγκη, λόγω

νικοί ( η λ ικί α ς κάτω των

δυσκολίας, δηλαδή να βρουν οι νέοι εργασία, όσο η επιθυ μί α τους να αποκτήσουν

οικονομική κα ι γενικότερη ανεξαρτησί α.
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Β.

Έρευνα στις Επιχειρήσεις
Παρά το ότι π ολλοί μηχανικοί είνα ι (μικρότεροι ή μεγαλύτεροι) επ ιχειρηματίες, η

ο πτική των επιχειρήσεων είναι αυτονό ητο ότι δεν ταυτί ζεται με εκείνη των εργαζομέ
νων. Η έρευνα στις επιχειρήσεις, επομένως, είναι πάντα χρ ήσιμη αλλά ( μ ε κρ ιτήριο το
αντι κείμενο που μας απασχολεί) έχει δυσκολίες και υπόκειται σε περιορισμούς :

•

Η έρευνα αφορά στον κυ ρίως επιχει ρηματικό το μέα που υ πόκειται στο υ ς συνήθεις
κανόνες του ανταγωνισμού. Δεν καλύπτει φορείς του δημόσιου τομέα (υπουργεία,
οργαν ισμ ούς, κ.λπ . ) καθώς και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, είτε δη μόσι ες (ΟΤΕ,
ΔΕΗ, κ . λπ. ) είτε ιδιωτικές (Τράπεζες, κ.λπ .), φορείς δηλαδή, η προσέγγιση και
ανάλυση των ο π ο ί ων απαιτεί πολύ δ ιαφορετική και χρονοβόρα μεθοδολογία .

•

Υπάρχουν, επο μ ένως, προβλήματα αντι π ροσωπευτικότητας του δείγμα τος, δευτε

ρεύοντα σε ό,τι αφορά στην έννοια του κυρίως επιχειρηματικού τομέα, σοβαρότερα
όμως, ον ληφθεί ως κριτήρ ιο: είτε (α) το σύνολο των φορέων που απασχολούν
μη χανικούς, είτε (β) το σύνολο των απασχολούμενων μηχανικών.

•

Η

υπάρχουσα

κατάσταση

και

οι

τάσεις

που

διαμορφώνονται

στον

κυρίως

επ ι χειρηματι κό τομέα, δίνουν χρ ήσιμ ες πλη ροφορ ίες και επιτρέπουν γενικεύσεις ή/
κα ι προβλέψ εις, αλλά αποτελούν συμπλ η ρωματικό κ αι υ π οβοηθητικό και σε καμία
περίπτωση συγκρίσιμο (με την προηγούμενη έρευνα) υλ ι κό.
Το προφίλ του χρήσιμου μηχανικού

•

Η πλειοψηφία των επ ιχειρήσεων

(70%) αναζητά μηχανικούς ορισμένης ειδικότητας

και, μάλιστα, στις μισές περιπτώσεις,
συγκεκριμ ένο αντικείμενο. Το

25%

προτιμά μηχαν ι κούς με εξειδίκευση σε

των επιχειρήσεων- κυρίως από το χώρο της

μ εταποίησης - ανα ζητά μ ηχανικούς απ ό μία ευρύτερ η π εριοχή ειδι κοτήτων, και
μ όνον 4,5% αναζητά μηχανικούς ανεξαρτήτως ειδικότητας .

•

Συνολικά, οι επιχειρήσεις του δείγματος,

βρίσκουν το απαιτούμενο διάστημα

προσαρμογής των νέων μηχανικών στις συγκεκριμένες επιχειρηματικές συνθήκες
ώστε να καταστούν παραγωγικοί, «εύλογο». Σύ μφωνα δε μ ε τις δηλώσει ς τους το
διάστημα αυτό ποικίλλει οπό

3-6

μήνες γιο το

34%

και

6-12

μήνες για το

35%

των

επιχει ρήσεων .

•

Το πτυχίο των νέων (υποψήφιων για πρόσληψη) μηχανικών δεν αξιολογείται αυ
τοτελώς ( με βάση το βαθμό) αλλά σε συνδυασμό με το Ίδρυμα αποφοίτησης κα ι με
τα λοιπά στοιχεί α της «ταυτότητάς» τους, όπως π.χ. η προσωπικότητα (για όλους),
η εμπειρία (επαγγελματική, πρακτική άσκηση) και οι συμπληρωματικές γνώσεις

•

Οι μεταπτυχιακές σπουδές φαίνετα.ι να ενδιαφέρουν πολύ κυρί ως τις επιχειρήσεις
συμβούλων, πληροφορι κής & τηλεπικοινωνιών. Αντιθέτως, από τις κατασκευαστικές

&

μεταποιητικές επι χειρήσεις, ενδιαφέρον για αυτό το επίπεδο των γνώσεων φαίνε

τα ι να έχουν μόνο οι μεγάλες, ενώ ο ι μικρότερες φαίνεται να αδιαφορούν ή να κα 
λύ πτουν τις όπο ι ες ανάγ κες τους μ ε άλλους τρόπους (εξωτερίκευση λειτουργι ών και
αγορά υπηρεσιών).

•

Η έννοια της προσωπι κότητας αποσαφηνίζεται αν συνεκτιμ η θούν οι δεξιότητες
που ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις . Η Συνέπεια

/

Υπευθυνότητα κοι η Ικονότητο

συνεργασίας / εnικοινωνίος, αποτελούν «εκ των ων ουκ άνευ » προϋπόθεση για το
σύνολο σχεδόν των επιχειρ ήσεων . Για τους μηχανικού ς που π ρόκειτα ι να ονολά -

10

βουν καθαρά τεχν ι κές αρμοδ ιότητες, φαίνεται να ενδ ιαφέρει επ ιπ λέον η

θέληση

και ικανότητα για απόκτηση νέων γνώσεων, η αναλυτική και συνθετική σκέψη

καθώς και ικανότητα ανάληψης καινοτομικών πρωτοβουλιών. Για όσους πρόκειται
να εμπ λακούν και με μη τεχνικές αρμοδιότητες φαίνεται να απαιτε ίτα ι μεγαλύτερη
«εξωστρέφει α» (διοικητικές/ οργανωτικές/ διαπραγματευτικές ικανότητες, ικα
νότητες αντίληψης της οικονομικής διάστασης των προβλημάτων, ευχέρεια στον
προφορικό λόγο/ επιχειρηματολογία).

•

Η έννοια των συμπληρωματικών γνώσεων αφορά κυρίως στι ς ξένες γλώσσες και
τα εξει δικευμένα προγράμματα Η/Υ, που θεωρούνται πλέον απαραίτητα εφόδια του

μηχαν ικού από τη συντριπτική πλ ειοψ ηφία των επ ιχειρ ήσεων. Επί πλέον, η μια στις
δύο επ ι χει ρήσεις_θεωρεί τις οικονομικές και διοικητικές γνώσεις, ως σημαντικό συ
μπληρωματικό στοιχείο των βασι κών σπουδών το υ μηχανικού. Η διαπίστωση αυτή
πρέπε ι να συνδυαστεί μ ε το έκδηλο ενδια φέρον των ε πιχειρήσεων για τις αντίστοι

χες δεξιότητες (ικανότητες διοίκησης, οργάνωσης

&

αντίληψης της οικονομικής

διάστασης των προβλημάτων).

•

Τέλος, οι νέοι μηχανικοί πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για υπερωριακή εργασία
και για μετακινήσεις/ ταξίδια. Η μη διαθεσιμότητά τους να ανταποκριθούν σε υπο
χρεώσει ς και υπηρεσίες αυτού του τύπου θα μπ ορούσε να λειτουργήσει απαγορευ

τικά γ ι α την πρόσληψή τους στη μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων.

Οι μηχανισμοί πρόσληψης νέων μηχανικών

•

Οι επιχειρήσεις, στη μεγάλη τους πλειοψηφία , αντιμετωπίζουν προβλήματα ,όταν
αναζητούν μηχανικούς με επαρκή εμπ ειρία

{>5

ετών), διαπίστωση απολύτως

αναμενόμενη σε συνθήκες μάλλον π λ ή ρους (για τους παλαιοτέρους) απασχόλη

σης. Οι π ερισσότερες όμως επιχειρήσεις αναζητούν νέους μηχανικούς (εμπειρία

<2

ετών) και δεν φαίνετα ι να δ υσκολεύ ονται να τους βρουν, π αρά τα χαμηλό

επίπεδα γενική ς ανεργίας. Μεγαλύτερη κ ι νητικότητα είνα ι αναμενόμ ενη για τις
μικρότερες επαγγελματικές ηλικίες, αλλά η ευκολία που δια πιστώνεται θα πρέπει
να συνδυαστεί και μ ε το αίσθ ημα ανασφάλειας, το ο πο ίο δ ημ ιουργείται σε πολ
λούς από το υς νέους μηχανικούς από τη ν αυξανόμενη κυριαρχία των «ευ έλικτων»

εργασιακών σχέσεων.

•

Η μία στις δύο επιχειρήσεις αναζητεί τους μηχαν ι κούς που επιθυμεί να προσλάβει με
το συμβατικό μη χανισμ ό των αγγελιών στα έντυπα ΜΜΕ. Λειτουργούν ό μως, πάντα
και οι άτυποι μη χανισμοί που στηρίζονται στις γνωριμίες, είτε σε οικογενειακή είτε
σε επαγγελμα τι κή βάση. Οι μηχανισμοί αυτοί φα ί νετα ι να είναι π ερισσότερο ισχυροί

στι ς κατασκευα στι κές και ναυτιλιακές επ ι χειρήσεις και στις συναφείς ειδικότητες μη
χανικών (πολ ιτι κοί μηχανικοί , τοπογράφοι, ναυ πη γο ί ). Η τελευταία αυτή διαπίστωση
εναρμ ονίζεται πλήρως με τις αντίστοιχες διαπ ιστώσεις της προηγούμενης έρευνας
στους μη χα νικούς.
Κριτήρια εξέλιξης του μηχανικού

•

Η προο πτι κή εξέλιξης των διπλωματούχων μηχανικών στον κυρίως επιχειρηματικό
τομέα φα ί νεται να προσδιορίζετα ι σε πολύ μεγάλο βαθμό: (α) από τις γνώσεις του,
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κυρίως τις τεχνικές και δευτερευόντως τις θεωρητικές καθώς, και (β) από βασικές
δεξιότητες, όπως π.χ. αναλυτική & συνθετική σκέψη, συνέπεια & υπευθυνότητα,
διοικητικές & οργανωτικές ικανότητες, ικανότητα συνεργασίας & επικοινωνίας,
κ.λπ.

•

Αντιθ έτως, η δ ια δικασία της εξέλιξής του ς δεν φαίνεται να εξαρτάτα ι τόσο από
συμπληρωματικές γνώσε ις (ξένες γλώσσες, εξειδι κευμ ένα προγράμματα Η/Υ, οι
κονομικές & δι οικητι κές) ή από θεμελιώδει ς δεξιότητες (θέληση και ικανότητα για
απόκτηση νέων γνώσεων, ι κανότητα ανάληψης καινοτομικών πρωτοβουλιών, ικα
νότητες αντίληψης της οικονομικής διάστασης των προβλημάτων , κ.λπ), οι οποί
ες αξιολογήθηκαν ως σημαντικά κριτήρια κατά την πρόσληψη κα ι προσαρμογή

των μηχανικών .

•

Η δ ι απίστωση αυτή, η δ ι αφορετική δηλαδή αξιολόγηση -συμπληρωματικών γνώ

σεων κα ι δεξιοτήτων - ως κριτήρια κατά την πρόσλ ηψη ή κατά την εξέλιξη, δεν
πρέπει να εκλ ηφθεί ως ασυμβατότητα κα ι επομένως ως μεθοδολογική αστοχία της

έρευνας. Αντιθέτως, επιβεβαιώνει προηγούμενη διαπίστωση ότι ορισμένες από τις
αποκαλούμενες συ μπ ληρωματικές γνώσεις ή/και

θεμελιώδεις δεξιότητες,

στην

πραγματικότητα είνα ι απαραίτητα εφόδι α και όχι πρόσθετα (ή προαιρετικά) προσό 
ντα.

•

Η συνεχής ανανέωση των γνώσεων και καλλιέργει α των δεξιοτήτων, που εξα
σφαλίζουν τη παραγωγική αποτελεσμ ατικότητα και τ ην εξέλιξη των μη χανι κών,

αναγνωρίζεται από τη συντριπτική πλει οψηφία των επ ι χειρήσεων που φα ίνεται να
προσφεύγουν σε συστηματική ή κατά περίπτωση κατάρτιση. Επιση μα ί νεται ωστό
σο, ότι στην πράξη και γ ι α το σύνολο των φορέων που απασχολούν μηχανικού ς, οι

μηχανισμο ί κατάρτιση ς αξιοποιούνται σε αρκετά μικρότερο βαθμό.

Γ.

Επισημάνσεις

& Προοπτικές

Οι παρατηρήσει ς που προηγήθη καν επιτρέπ ουν και επιβάλλουν τη δι ατύπωση κά

ποιων γεν ι κότερων σκέψ εων σχετικών μ ε την υπάρχο υσα κατάσταση κα ι τις διαφαινό
μενες προοπτι κές, στην αγορά εργασίας των διπλωματούχων μηχανικών της χώρας.

1.

Η σημερινή κατάσταση των πραγμάτων παρουσιάζετα ι κατ' αρχήν ικανοποιητική.

Διαπιστώνεται μι α σχετική ισορροπ ί α ανάμεσα στην π ροσφορά εργασί ας απ ό την
π λευρά των μηχανικών κα ι της ζήτηση ς που δημιουργείται σε μια αναπτυσσόμενη
ο ι κονομία. Τα νέα παι δ ι ά, που ολοκλ η ρώνουν τι ς σπουδές τους σε πολυτεχνεία

και πολυτεχνικές σχολές της χώρας ή του εξωτερικού, βρίσκουν εργασία σε εύ
λογο χρονι κό διάστημα. Η ανεργ ία και η (ακούσια) υποα π ασχόληση κυμαίνονται
σε μη ανησυχητικά επίπεδα «τριβής». Οι αρχικές αυτές διαπιστώσεις είναι πολύ
σημ αντικές, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η ελληνι κή κοι νωνία και οικονομία πλήτ
τονται από τη μάστιγα μιας παρατεταμένης ανεργίας, η οποία κυμα ί νεται σε συ
γκρ ιτι κά υψη'λά επίπεδα και θίγει πολύ περισσότερο ορισμένες κοινωνικές ομάδες

(νέοι, γυναίκες,

2.

... ).

Η σημερινή κατάσταση είναι διατηρή σιμη ; Δύσκολη έως και αδύνατη η πρόβλε
ψη σε βάθος χρόνο υ, όπ ως απαιτείται από τη φύση του προβλήματος. Ωστόσο,

ορ ι σμένοι από του ς προσδιοριστι κούς παράγοντες υπόκεινται σε ποιοτικό τουλά
χ ιστον έλεγχο. Τα τελευταία χρόνια π .χ. εξελίσσεται μία επενδυτι κή προσπάθεια
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σε μεγάλα κατασκ ευαστικά έργα, από τι ς μεγαλύτερες που έχο υν γίνει στη χώρα

κατά τι ς τελευταίες δεκαετίες. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι η μεγάλη
πλειοψηφ ία των διπλωματούχων μηχανικών απασχολείτα ι αποκλειστικά ή κυρίως
σε κατασκευαστικές δραστηριότητες δημ ι ουργεί εύλογες ανησυχίες αν η προο
πτική της αγοράς εργασία ς των δ ιπ λωματούχων μηχανικών είναι τόσο καλή όσο
η τρέχουσα κατάστα ση . Ακόμα κ ι αν συνεχιστεί η εισροή πόρω ν από την Ε.Ε. (Δ'

Κ.Π.Σ.), η ικανότητα της χώρας να χρηματοδοτεί μεγάλα δημόσι α έργα (στο κέ

ντρο ή/κα ι την περιφέρεια) είναι π ολύ πιθανό να ακολουθήσει φθίνουσα πορεία,
υπό την πίεση τη ς ανάγκης να π εριοριστούν το συσσωρευμένο δημόσιο χρέος και
τα ετήσια ελλείμματα του κρατι κού προϋπολογισμού.

3.

Επιπλέον, το ενδεχόμενο έλλειμμα της ζήτησης -που θα δημιουργηθεί από την
ενδεχόμενη συγκράτηση της δημόσιας επενδυτικής δραστηριότητας- δεν είναι
πολύ πιθανό να εξισορροπηθεί από την αντίστοιχη επέκταση της ιδιωτικής επενδυ
τικής δραστηριότητας . Τουλάχιστον στους τομ είς της κατοικ ίας κα ι του τουρισμού
-που τροφοδοτούν σε μεγάλο βαθμό την ιδιωτική κατασκευαστι κή δραστηριότη

τα- παρατηρούντα ι σημάδια κορεσμού κα ι κόπωσης, με σταθεροποιητικές τάσεις
μεσοπρόθεσμα. Αλλά και στο β ι ομηχανικό τομέα οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές

δεν εί ναι ενθαρρυντικές, όπως φαίνεται από τις εξελίξεις που σχετίζονται με τις
επενδύσεις παγίων κεφαλαίων, την εισροή διεθνών κεφαλαίων και τις εξαγωγές
αγαθών στις διεθνείς αγορές.

4.

Αντίθετα, ευοίωνες προοπτικές διαφα ίνονται στον τομέα των υπηρεσιών, τόσο
στο ευρύτατο τομέα των νέων τεχνολογιών και των υπηρεσ ι ών πληροφορι κής κα ι

τηλεπικοινωνιών όσο και σε εκείνον των συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών

με τη διαχείριση της ποιότητας, του περιβάλλοντος, της ενέργει ας, των φυσικών
π όρων, κ.λπ. Βεβαίως, ο χώρος της παρ οχής υπηρεσιών έχει αναπτυχθεί άναρχα

κα ι είνα ι εύλογο να αναμένοντα ι παρενέργειες από την εκδήλωση φαινομένων
ανασυγκρότησης και προσαρμογή ς στις διεθνείς συνθ ήκες ανταγωνισμού. Αλλά

είναι εξίσου εύλογο να αναμένεται η περαιτέρω διεύρυνση του τομέα των υπη
ρεσι ών υπό την « προωθητική πί εση» π ολλών δυνά μεων, όπως π .χ. γενικότερα
ο ι δυνάμεις του ανταγωνισμού κα ι η ανάγκη εκσυγχρονι σμού της οργάνωσης και
της λειτουργίας τόσο του ιδιωτικού όσο κα ι του δημόσιου τομέα, καθώς και ειδι

κότερα η άσκηση ρυθμιστικών ή/και ο ι κονομικών πολιτικών, που θα μεταβάλλουν
τις σχετικές τιμές αγαθών κα ι υπηρεσιών, υπό την πίεση διαφόρων παραγόντων
(όπως π.χ. η προστασία του περι βάλλοντος).

5. Τέλος, απροσδιόριστη αλλά ενδεχο μένως ευοίωνη είναι η διεύρυνση της ζήτησης
από το εξωτερικό για μηχανικούς ή υπηρεσίες μηχανικών. Η προοπτική αυτή δεν
μπορεί να αξιολογηθεί χωρίς ανάλυση των διεθνών τάσεων και δεν εμπίπτει επο
μένως στα όρ ι α αυτής της έρευνα ς. Αλλά, εφόσον η ήδη ορατή «έξοδος» ελλ η
νικών επιχειρήσεων πάρει ευρύτερες διαστάσεις, είναι εύλογο να αναμένεται ότι

θα συμπαρασύρει και την απασχόληση ελλήνων μηχανικών . Ενώ, ταυτόχρονα,
δεν μπορεί να αποκλειστεί η εκδήλωση ανάλογης ζήτησης από ξένες επιχειρήσεις,
κάτι γι α το οποίο υπάρχουν ήδη θετικές ενδεί ξει ς τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στις

υπηρεσίες πληροφορι κής και τηλεπι κοινωνιών.

6.

Σ υνολικά, η πιθανότερη προοπτική μεσοπρόθεσμα είναι να υπάρξει μάλλον αρ
νητικό ισοζύγιο , με δυσμενείς επιπτώσεις στο επίπεδο της ανεργίας ή/και της
ετεροαπασχόλ ησης. Με δεδομένη την τάση δ ι εύρυνσης της τριτοβάθμιας εκπαί -
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δευσης και επομένως την εισροή στην αγορά εργασ ία ς αυξημένων (αν όχι και

αυξανόμενων) αριθμών μηχανικών, μακροπρόθεσμα η αποκατάσταση σταθερής
ισορροπίας στην αγορά εργασίας των διπλωματούχων μηχαν ι κών εξαρτάτα ι τόσο

από την αποτελεσματικότητα των δημόσιων πολιτικών με στόχο τη διαδικασία
εκσυγχρονισμού και προσαρμογής της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας στα

διεθνή δεδομένα, όσο και από προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος με
στόχο την αναβάθμιση και διεύρυνση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων των μη 
χανικών.

7.

Σε ό,τι αφορά στις δημόσιες πολιτικές, εκείνο που ενδ ι αφέρει εδώ δεν είναι τόσο
η εξασφάλ ιση των «α υτονόητων» (μακροοικονομ ι κή σταθερότητα, διαφάνει
α των κανόνων του ανταγωνισμού, αποτελεσματική λειτουργία του κράτους,
κ.λπ) . Ενδιαφέρουν ιδιαίτερο οι διαρθρωτικές πολιτικές, που μπορούν να γο
νιμοποιήσουν την (υπάρχουσα ή/ και λανθάνουσα) επιχει ρηματικότητα κα ι να

διευκολύνουν την (εγχώρια ή διεθνή) ανταγωνιστικότητα των επ ι χειρηματικών
προσπαθειών.

Ενδιαφέρουν ακόμα περισσότερο οι πολιτικές που συμβάλλουν

στη δημιουργία μιας νέος γενιάς επιχειρηματιών και επιχειρήσεων έντασης τε
χνολογικής γνώσης ή/και της « νέας» οικονομίας. Ενδιαφέρουν πολύ περισσότε
ρο, τέλος, οι πολιτικές που θα «υποχρεώσουν» το σύνολο του επ ιχειρηματικού
δυναμ ι κού της χώρας να στηρίξει τις πρ οοπτικές του στη δυνα μι κή αξιοποίηση

της γνώσης κα ι του ανθρώπ ινου κεφαλαίου καθώς και στη συνετή διαχείριση
των φυσικών πόρων.

8.

Αυτά που κυρίως «ενδ ιαφέρουν », ενσωματώνονται μάλλον εύκολα στον «κα
θημερι νό» (πολιτικό ή/και επιχειρ ηματικό) λόγο, αλλά δ ιαπιστώνονται δύσκολα

στις πολιτικές πρακτικές και ακόμα δυσκολότερα στις επιχειρηματικές συμπερι
φορές. Η πρόκληση όμως είναι εδώ. Εφόσον η στρατηγ ι κή της χώρας στηριχθεί
μακροπρόθεσμα στη γνώση μ ε προτεραιότητα στην αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού και στη συνετή δια χείριση των φυσικών πόρων, εφόσον η (νέα ή
ανανεού μενη) γνώση απ οτελέσει εφαλτήριο ανάπτυξης επι χειρηματικών πρωτο

βουλιών σε νέους κλάδους και κυρίως, εφόσον αποτελέσει αναγκαία προϋπόθεση
ανταγωνιστικής επιβίωσης των επιχειρήσεων κάθε κλά δου, τότε η απορρόφη 
ση των μηχαν ι κών (και όχι μόνο) στην αγορά εργασί ας δεν θα αντι μ ετω πί σει

σοβαρά προβλήματα.

9.

Το πρόβλημα της προσαρμ ογή ς του εκπα ιδευτικού συστήματος στις ανάγκες της

αγοράς εργασίας δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί μόνο υπό τη «στενή» έννοια της
αντιστοί χισης επαγγελματικών ειδικοτήτων και πτυχίων. Άλλωστε, η μ εταπολε
μ ική ιστορία της χώρας, με περ ι όδους γρήγορη ς οικονομικής ανάπτυξης, δείχνει

ότι η παραπάνω σχέση λειτούργησε αρκετά αποτελεσματικά και ότι η χώρα δεν
αντιμετώπισε ουσιώδη έλλει ψη στελεχών ικανών να αντα π οκριθούν στις τρέχου
σες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Σήμερα που γυρίζουμε μια νέα σελίδα στη

ιστορία της τεχνολογίας και της ανάπτυξης, το πρόβλημα δεν είνα ι η σύνδεση των
πολυτεχνεί ων κα ι των πολυτεχν ικών σχολών της χώρας

μ ε την αγορά εργασίας

των μηχανικών, αλλά ο επαναπροσδ ι ορισμός αυτής της σχέσης.

10.

Ως προς το περιεχόμενο των προπτυχιακών σπουδών, το ενδιαφέρον των επιχει

ρήσεων είναι εύλογο να επικεντρώνετα ι στον κύριο κορμό των τεχνικών γνώσε
ων που προσδιορίζουν τη γενική ει δικότητα (πτυχίο) των μηχαν ι κών. Πρόκειτα ι

άλλωστε για το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των μηχανι κών τόσο κατά την πρό-
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σλη ψη όσο κα ι κατά την εξέλ ι ξή τους. Ο μικρός βαθμός δυσαρέσκει ας (των επιχει
ρήσεων ή των μηχαν ι κών) φαίνετα ι ότι δεν σχετίζεται, τόσο με το γενικό επίπεδο

των τεχνι κών γνώσεων, όσο με τις πρακτικές εφαρμογές αυτών των γνώσεων σε
συγκεκριμένα πεδία, εξειδίκευση την οποία δεν έχουν συνη θίσε ι να αναλαμβά

νουν ο ι ίδιες ο ι επιχειρήσει ς. Π ρόβλημ α πραγματικό -στις ελληνι κές συνθήκες- το
οποίο δεν αντιμετωπ ί ζεται βεβα ίως μ ε τον κατακερματισμό των γνωστι κών π εδίων
κα ι την υ πέρ μετρη εξειδίκευση -στο πλαίσιο των π αραδοσι ακών πτυχ ί ων ή μ ε την

ίδρυση νέων τμημάτων- αλλά με τη συνεχή ανανέωση των εργαστηρ ί ων (υποδο

μές, εξοπλισμ οί, ανθρώπ ινο δυναμικό) .

11. Δευτερεύον φαινομενικά (ως κριτήριο π ρόσλη ψης ή/και εξέλ ι ξης) -αλλά πολύ
σημαντικό και ουσιαστικό ζήτημα- αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο των προπτυ

χιακών σπουδών του μη χαν ι κού. Η αγορά βεβαίως απαιτεί κατά κανόνα απολύτως

ώρ ιμη , πλή ρως βεβαιωμ ένη και ά μ εσης χρησιμότητας γνώση, ακόμ α και σε εξει
δικεύσεις αμφίβολ ης χρονικής διάρκειας. Αλλά τα πανεπ ι στήμια δεν είναι επαγ

γελματικές σχολές κατάρτισης «α πασχολήσιμων», σύ μ φωνα με τα βραχυχρόνια
κελεύσματα της αγοράς. Οφείλουν αντίθετα να εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα
πτυχίου, με γερά θεμέλια στις βασικές επιστήμες, στις γνώσεις δηλαδή που αντέ
χουν στο χρόνο. Μόνο τότε ο νέος πτυχ ι ούχος θα μ πορεί να προσαρμόζεται -σε
εύλογο χρον ι κό διάστημα- και στις βραχυχρόνιες συνθή κες της αγοράς εργασίας,

αλλά και στις εκάστοτε μεταβολές των συνθηκών αυτών, κατά τη διάρκεια της
μακρόχρονης σταδιοδρομίας του (στη διάρκεια της οποίας -σύμφωνα με τις προ
βλέψεις των ειδικών- είνα ι πολύ πιθανό να αλλάξει 4-6 φορές ειδικότητα).
12. Οι ίδ ι ο ι οι μηχανικοί πάντως, φα ίνεται να κατανοούν τη σημασία που έχει η σχέση

του περιεχομένου των προπτυχιακών σπουδών με την αγορά εργασίας. Έτσι, ενώ
« απαιτούν» περισσότερες και π ι ο σύγχρονες πρακτικές εφαρ μ ογές, ανταμεί βουν
ταυτόχρονα

με την (σχετι κή έστω) ι κανοποίησή τους τα ιδρύματά, α π ό τα οποία

αποφοίτησαν για το επ ίπεδο των θεωρητικών γνώσεων με τις οπο ί ες εφοδιάστη
καν. Ανεξάρτητα, επο μένως, από το πλήθος των βελτιώσεων που εκ κρεμούν , η

γενι κή δο μή των σπουδών στα ελλ ην ι κά πολυτεχνεία -κατά τα πρότυ π α των καλών
παραδοσιακών τεχνικών πανεπιστημίων τη ς ηπειρωτικής Ευρώπης- φαίνεται να
αντέχει στο χρόνο.

13 . Πράγματι , σε μια εποχή γρήγορ ης ανανέωση ς της τεχνολογι κής γνώσης και σημα
ντικών δι αρθρωτικών αλλαγών σε όλους τους τομείς της οικονο μ ίας, είναι προ
φανής η ανάγκη υψηλής κινητικότητας των μηχανικών, μ ε κρ ιτήριο τους το μείς,

στους οπ ο ί ους α πασχολούντα ι ή/κα ι τις αρμοδιότητες τις οπ ο ί ες αναλαμβάνουν.
Αλλά μ ε δεδομένο ότι από τις έρευνές μας δεν προκύπτει αξιοσημείωτη διαρθρω
τική ασυμβατότητα προσφοράς κα ι ζήτησης, φαίνεται ότι το σώμ α των ελλήνων
μηχανικών διακρίνετα ι ήδη από υ ψ ηλό βαθμ ό κι νητικότητας κα ι προσαρμοστικότη
τας στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Η κρίσιμη αυτή διαπίστωση, αποτελεί θετική
ένδειξη μιας ικανοποιητικής και δημιουργικής σχέσης ανά μ εσα στο περιεχόμενο
των προπτυχ ι ακών σπουδών του μηχαν ι κού και τις ε κάστοτε α π α ι τήσεις της αγο
ράς εργασίας.

14.

Είνα ι σαφές, βεβαίως ότι αυτή η θετι κή σχέση εξαρτάται και από ένα σύνολο
συμ π λ η ρωματι κ,ών γνώσεων κα ι ( ε π ίκτη των) δεξιοτήτων. Επ ι βε βα ι ώνεται μάλι

στα από τις έρευνές μα ς ότι πολλές από αυτές τις γνώσει ς κα ι δεξιότητες αποτε
λούν πλέον απλά προαπα ιτούμενα, κατά την πρόσληψη ή την εξέλ ι ξη του μηχα-
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ν ικού. Η δι εθνοποίηση προϋποθέτει καλή γνώση ξένων γλωσσών, η γενικευμένη
διάδοση των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοι νωνιών προϋποθέτει καλή
γνώση προγραμ μ άτων Η/γ εξειδικ ευ μ ένων σε όλες τι ς ειδικότητες.

15. Επιβεβαιώνεται, επίσης, η αυξανόμενη αναγκαιότητα μιας κουλτού ρας επ ιχειρ ημα
τικότητα ς που στη γενικευμένη μ ορφή της συνεπάγετα ι συμπ λ ηρωματι κές γνώ

σει ς και δεξι ότητες σχετικές μ ε την οικονομία και τη διοίκη ση. Κάτι που συνδέεται
εμ φανώς μ ε την κυριαρχία κα ι δ ι ε θνοποίη ση της ο ικονομία ς της αγοράς, α λλά και

τις αλλαγές που συντελούντα ι στην οργάνωση των επι χειρήσεων και τη λειτουργ ί α
του ανταγωνισμού. Ολοένα περ ισσότερο οι νέοι (ες) μηχανικο ί ενσω ματώνοντα ι
σε φορείς με πι ο «ορι ζόν τια » και ευέλ ικτα οργανωτικό σχήματα και αναλαμβά

νουν πι ο γρήγορα σύνθετες αρμοδιότητες και ε υθύνες απ οφάσεων που έχουν
και οικονομικές συνέπ ει ες.

16. Το νέο στοιχείο που α ναδεικνύετα ι εί ναι η προετοιμασία των νέων μηχανι κών
για την άσκ η ση ί δ ια ς ε πιχειρηματικότητας. Οι παραδοσιακές πολ ιτικές σταθερής
και συν εχούς ενίσχυσης «εθν ικών πρωταθλητών» κάθε άλλο παρά αποδίδουν
σε απα σχόλ ηση . Η δια πίστωση αυτή έχει οδηγ ήσει όλες τι ς ανα πτ υγμ ένες χώρες

στην ά σκη ση κατάλληλων πολ ιτικών με στόχο να ενθαρ ρύνουν ειδ ι κότερα την
αυτοαπασχόληση και γενικότερα την ίδια επι χειρηματικότητα των νέων. Σε αυτό
το πλαίσι ο, ο ι νέο ι μη χα νικοί (ο ι ο ποίοι -σ ύμφωνα μ ε την έρευνα- έχουν ε πιχειρη

ματική προδιάθεση ) έχουν σαφές πλεονέκτημα για την ανάληψη μικρών επιχειρη
μ ατικών πρωτοβουλιών εντάσεως τεχνολογίας.

17.

Οι παρατηρήσε ι ς π ο υ πρ ο ηγήθηκαν

(9-16)

παραπ έ μπου ν στην αδ ή ρ ιτη ανάγκη

περα ιτέρω εναρμόν ι σης των προγραμμάτων σπουδών μ ε τις συντελούμενες
μεταβολές στην αγορά εργασίας των μηχανικών. Το μείζον ζήτημα που προκύ
πτει για τα πολυτεχνεία και τις πολυτεχν ι κές σχολές της χώρας, δεν είναι η «ε
ξει δ ί κε υ ση της εξε ι δίκευ σης» κα ι ως εκ τούτου ο κατακ ερματισμός της γνώση ς,
μ ε στόχο την άμεση « παραγωγή » χρήσιμων επαγγελματι ών. Ο ι π ροσεγγίσεις

αυτού του τύπου -της μόδας οπωσδήποτε- χάνουν από την οπτική τους τη
δυναμική των εξελ ίξεων. Το μ ε ί ζον ζήτημα των ανώτατων τ εχν ι κών ιδρυμάτων

της χώρας εί ναι η συνεχής α να βάθμι ση των σπουδών κα ι η ενίσχυσή τους μ ε
τι ς α ναγκαίες συ μπ ληρω ματικές γνώσει ς κα ι δεξι ότητες, μ ε στόχο να δ ιαμ ο ρφ ώ

σουν επ ιστήμ ονες μ ε π ροσω πικότητα , ι κανούς να διαχειριστούν την αλλαγή κα ι
να συμβά λλουν, βραχυπρόθεσμα αλλά και μακρο πρόθεσμα, στην ο ι κονομ ι κή
και κοινων ι κή ανάπτυ ξη της χώ ρα ς, συ νεχίζοντας μια κα λή π αράδοση .

18.

Αλλά εξίσου αδήριτη εί ναι η ανάγκη συνεχούς εκσυγχρονισμού των επιχειρη 

ματικών στρατηγικών και συμπεριφορών. Είνα ι π ερίεργο α λλά παρά τα δ ι εθνώς
ι σχύ οντα, πολλο ί φορείς (επ ι χειρηματι κοί ή όχι ) που απα σχολούν μηχανικού ς
δεν αναγνωρ ί ζο υν εύκολα ως αυτονόητα δι κή τους ευθ ύ νη την εξο ικείωση του
μηχανικού μ ε τα απολύτως εξειδ ικευμένα ενδιαφέροντά τους. Η αδυναμ ία τους
αυτή δεν αποτελε ί βεβαίως εξαίρεση , αλλά ένα από τα στο ι χεία μιας παγ ι ωμ ένης

ολ ιγωρίας που καταγρά φεται και σε άλλους τομ είς, όπ ως η συνεχή ς κατάρτιση
του ανθ ρώ πινου δυναμικού ή η προώθη ση της έρευνας

& ανάπτυξης και τη ς και 

νοτομίας, ε ίτε μ εμονωμένα ή σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις ή πανεπιστήμια

και ερευνητι κό κέντρα.

19. Ο κλάδος των μηχανικών μ ετεξελίσσεται. Η απασχόληση των νέων μηχανικών
μ ετατο πί ζετα ι -ολοένα περισσότερο και με μά λλον μη αντιστρεπτό τρ όπο- από
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το εργοστάσιο

/ εργοτάξι ο π ρος τη ν παροχ ή παραγωγικών και επ ιχειρ ηματικών

υπηρεσι ών. Το φαινόμενο -γνωστό δ ι εθνώς- είνα ι πολύ ενδιαφέρον, τόσο για
τους ίδιους τους μηχανικούς, όσο και γ ι α τη μεγάλη πλειοψηφία των μικρομε

σα ίων επ ι χειρήσεων. Σε συνθήκες αυξανόμενης διεθνοποίησης,

η ανταγωνι

στικότητα των ΜΜΕ θα εξαρτη θεί σε μεγάλο βαθ μ ό από τη δυνατότητά τους

να ενσωματώσουν γνώση και τεχνολογία . Πολύ π ερισσότερο αν η προστασία
του περιβάλλοντος και γενικότερο η π ο ιότητα της ζωής αποτελέσουν οργανικό
στοιχείο

των

Αν πράγματι

δημόσιων

πολ ιτικών

και

των

επιχειρη ματικών

κινηθεί η δυναμική του εκσυγχρονισμού και

συμπεριφορών.

με δεδομένη την

αδυναμία του πλήθου ς των ΜΜ Ε να απασχολούν μηχανικούς πολλών ειδικο

τήτων, είναι εύλογο να θεωρηθεί ότι ο χώρος των υπηρεσιών συ μβούλου θα

διογκωθεί κατά πολύ και θα αποτελέσει πηγή απασχόλησης για μηχανικούς,
πηγή ικανή να αντισταθμίσει τις πιθανές απώλειες οπό μια επιβράδυνση των
δη μ όσιων επενδύσεων.

20. Δεν συμβα ίνει όμως, το ίδιο με τις εργασιακές σχέσεις, η διαγραφόμενη μετεξέλιξη
των οποίων θέτει προβλήματα μ ε ί ζονος σημασίας. Οι σχέσεις ευ ελι ξία ς (συμβά

σεις έργου σε ένα εργοδότη ή ορισμένου χρόνου) αφορούν πλέον σχεδόν στον
ένα στους δύο μηχανικούς που εισέρχονται στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για
εργασιακές σχέσεις, όπου συνυπάρχουν τα αρνητικά στο ι χείο της επιχειρηματικής

προσπάθ ειας και της μισθωτής εργασίας, Απουσι άζουν: είτε α) η πρόκληση της
επιτυχίας και η α ί σθηση της δ ημι ουργ ι κότη τα ς σε συνθήκες αν εξαρτησίας, που

αντισταθμί ζουν τις ανασφάλειες κα ι τους κινδύνους τη ς επιχειρηματικότητας, είτε

(β) η ασφάλεια της μισθωτής εργασίας ( μακροχρόνιες προοπτικές επαγγελματικής
σταδιοδρομίας, ασφαλιστικές καλύψεις, κ.λπ.) που αντισταθμίζει τις « πειθαρχί
ες» της εξαρτημένης εργασίας (ιεραρχικές σχέσεις, «κανονικότητα» ωραρίων

κα ι αμο ι βών, κ.λπ). Η «ευελ ι ξία » μπορεί να δ ι ευ κολύνει τη ν εί σοδο των νέων
μηχανικών στην αγορά εργασίας. Στις συνθήκες όμως αυτές, ο «ευέλι κτος» μη 
χανικός τείνει να μετατραπεί στον ασθενή κρίκο της αλυσίδας που οδηγεί από τη
γνώση στην επιχειρηματικότητα κα ι την ανταγωνιστικότητα. Επ ι φορτίζετα ι επ ομέ

νως με ένα μ έρος του «κόστους» της επιχειρ ηματικότητας χωρίς αντίκρισμα στα
οφέλη του εγχε ιρήματος.

21.

Ο κλάδος των μηχανικών φαίνετα ι ι κανός να μ ετεξελίσσεται κα ι να προσα ρμόζε
ται στη σύγχρονη πραγματικότητα. Αλλά μ εσοπρόθεσμα αντιμετωπίζει κινδύνους

από μια ενδεχόμενη αύξηση της ανεργίας (λόγω της πιθανής επιβράδυνσης των
δημοσίων επενδύσεων), καθώς κα ι απ ό την υπέρμετρη επέκταση των ευέλικτων

εργα σιακών σχέσεων . Η εξισορ ρόπηση των κινδύνων αυτών παραπέμπει σε
δυνα μι κές π ολιτικές ανάπτυξης, σε πολιτικές εκσυγχρον ισμού του υπάρχοντος
επιχειρηματικού δυνα μι κού καθώς και σε ει δικές π ολιτικές ενθάρρυνσης της επι
χειρηματικότητα ς των νέων, τόσο γενικότερα όσο κα ι ειδικότερα σε αντικείμενο

εντάσεως γνώσης και τεχνολογίας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα μελέτ η για την επ αγγελ ματική κατάσταση και α π ασχόλ ηση των διπλω

ματούχων μηχανι κών εντάσσετα ι σε ένα γεν ι κότερο πλαί σιο ερευνών π άνω σε αυτό
το θέμ α.
Χάρις στις προσπάθε ι ες π ου έχει καταβάλει το ΤΕΕ, ο χώρος των δ ι πλωματούχων

μ ηχαν ι κών αποτελεί σή μερα ίσως την πιο εξερευνημένη επαγγελματική κοτηγορί9 της
χώρος μας.
Ο ι μ ελέτες που έγ ι ναν γ ι ο λογα ρι ασμό το υ ΤΕΕ, μπ ορούν σε γενικές γραμμές να
χωριστούν στις εξής κατηγορίες: έρευνες που οπευθύνοντοι σε διπλωματούχους μη
χαν ι κού ς, έρευνες που απευθύνοντα ι σε επιχειρ ήσεις που απασχολούν μ ηχανι κούς κα ι
(ποιοτι κές) έρευνες πο υ απευθύνοντα ι σε εκπα ιδευτικούς φορείς κα ι παράγοντες του
κλόδου 5 .

Η

παρούσα

μ ελέτη

ανήκει

στην

πρώτη

κατηγορία.

Ο

στόχος

της

είναι

διπός. Αποσκοπεί, αφενός στο να επικαιροποιήσει τα ευρήματα των μέχρι τώρα ερευ

νών σε διπλωματούχους μηχανι κούς και αφετέρου στο να αναλύσει κάποιες πλευρές
αναφορι κό με την απασχόληση των μηχα νικών, οι ο π ο ί ες δεν είχαν επαρκώς μελετη 

θεί οπό τις προγενέστερες έρευνες. Εντελώς επιγραμματικό, η « προστιθέμενη αξία»
τ η ς παρούσα ς έρευνας α φορά στα παρακάτω θέμ ατα:

./ Στους « οιονεί μισθωτούς», δηλαδή, τους μηχανικούς που απασχολούντα ι σε τρί 
τους με ΔΠΥ και οι οποίοι, ενώ αντιμετωπίζονται από την Πολιτεία ως ελεύθεροι

επαγγελμ ατίες, οι συνθήκες απασχόλη σής τους θυμίζου ν σχέση εξαρτημένης εργα
σίας .

./ Στην π ρώτη απασχόλ ηση προκειμ ένου να μελετηθεί πως εξελίσσονται διαχρονικό
οι συνθήκες και τα γενικότερα τα χαρακτηριστικό ένταξης στην αγορά εργασίας

των νέων διπλωματούχων μηχανικών .

./

Στην επ ιχειρη ματι κότη τα όχ ι μό νο στην τωρι νή μορ φή τη ς, αλλά κα ι αναφορι κό

με την πρόθεση των μηχανι κών που είναι μισθωτοί να αναλάβουν επιχειρηματική
δράση στο μέλλον .

./ Στην αξι ολόγηση ο πό τους δ ι πλω ματούχους μηχανικούς των προγραμμάτων σπου
δών τους, καθώς και τις προτάσεις τους για αλλαγές στο σύστημα εκπαίδευσης.

Σ υγκεκριμ ένο το ΤΕΕ έχει εκπονήσει τις εξής μελέτες:

1.

Έρευνα γιο την επα γγ ελματική κατάσταση των μηχανικών βάσει ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε
την ημέρα των εκλογών του ΤΕΕ, την

1-11-1987.

2.

Έρευνα γιο τους νέους μηχανικούς που διενεργήθηκε στο διάστημα Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1990.

3.

Έρευνα με τίτλο «Η Αγορά Εργασίας των Μηχανικών : Ανόγκες/Προβλήμστσ, Δομή, Προοπτικές»,

4.

Έρευνα γιο την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών που απο

1992.
τελείται οπό τις εξής επιμέρους έρευνες:
ο.

Ποιοτική έρευνα με προσωπικές συνεντεύξεις μ ε εκπροσώπους επαγγελματικών συλλόγων των μηχα
νικών και εκπαιδευτικών φορέων.

β.

Π οσοτική έρευνα σε

γ.

Ποιοτι κή έρευνα σε

2.250
140

διπλωματούχους μηχανικούς.

επιχειρήσεις / φορείς που σποσχολούν μη χανικούς.

Επίσης, έχει εκπονηθεί μία μελέτη οπό το Ίδρυμα Μεσογειακών Ερευνών το

1993

με τίτλο «Το Χαρα

κτηριστικό της Απασχόλησης των Μηχανικών και των Οικονομολόγων στην Ελλάδα» .
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./ Στις προο πτι κές επαγγελματικής απ ο κατάστασης των νέων ειδι κοτήτων σε σχέση
μ ε τις «κλασικές» ειδι κότητες π ο υ αναγνωρίζει το ΤΕΕ .
./ Στη σύγκρι ση ανδρών κα ι γυναικών ως προς τη μ έχρ ι τώρα επαγγελματική τους
σταδιοδρομία.

Τα στοιχεί α της παρούσας μ ελέτης προέρχονται από την έρευνα π εδ ίου που πραγ

ματοποίησε η εταιρία MRB για λογαριασμ ό του ΤΕΕ μεταξύ 9 Ιουν ίου κα ι 15 Σεπτεμ 
βρίου του 2003.
Το ερωτηματολόγιο της έρευνας ήταν π ροϊόν της συνεργασίας ανάμ εσα στο ΤΕΕ ,
τ ην

MRB

κα ι το Εργαστήρ ι ο Β ι ο μηχ α ν ικής και Ενεργειακής Οικονομίας ( ΕΒΕ Ο) το υ

ΕΜΠ και το Γραφείο Διασύνδεση ς ΕΜΠ.
Οι συνεντε ύξεις έ γιναν τη λεφωνικά ως επ ί το π λε ί στον από φοιτητές και απόφοι 

του ς μηχανικούς, οι οποίοι είχαν εκπαιδευτεί από τη
απόκρισης ήτα ν γύρω στο

MRB και το ΕΒΕΟ , κα ι ο βαθμός
33%. Το δεί γμα της έρευνας αποτελείται από 2.550 δι 

πλωματο ύχο υ ς μηχαν ι κο ύς, οι οποίοι απέκτη σαν άδεια άσκηση ς επαγγέλματο ς α πό το

1967

μέχρ ι και το

2002.

Το δείγμα αντιστοι χεί στο

3, 1% του υπ ό μελέτη πληθυ σμού και επελέγ η μ ε τη

μ έθοδο της τυχαίας στρωματο ποιημ έν ης δει γματοληψίας από τη βάση του ΤΕΕ . Η
στρωματοπ οίηση του δείγματος έγινε αναφορικά με τις παραμέτρου ς του φύλου, του

τόπου δ ι αμονής και της ειδικότητας. Στους πίνακες 1-3 πα ρουσιάζονται οι κατανο μές
του πληθυσμού κα ι το υ δείγματος για τι ς προανα φερθ είσες παραμέτρους.
Στη συνέχεια , πα ρο υσι άζοντα ι και αναλύ ονται τα βασικά ευρ ήματα τ η ς παραπάνω

έρευνας πεδίου. Ό λοι οι πίνακες διπλής εισόδου που ακολουθο ύν είναι στατιστικά
σημαντικοί (στατιστική χ2), κα ι μάλιστα στη συντ ριπτική του ς πλ ειοψηφία σ ε επίπ εδο
σημαντικότητας

1%.

Προ κειμ ένου να καταστεί πιο εύκολη η ανάγνωση του κειμ ένου , τα αποτελέσμα 
τα των στατιστικών ελέγχων μ ε βάση τη ν κατα νο μή χ2 πα ραλείπονται . Τη μοναδ ι κή
φορά πο υ ένας πίνακας δεν είναι στατιστικά σημαντικός, αυτό αναφέ ρεται ρητά μέσα
το κείμ ενο.

Πίνακας

1. Κατανομή πληθυσμού και δείγματος ανά φύλο .

%Κατανομή

Κατανομή

Κατανομή

%Κατανομή

πληθυσμού

πληθυσμού

δείγματος

δείγματος

Άνδρες

78

64.4 72

1970

77,3%

Γυ ναίκες

22

17 .990

580

22, 7%

Σύνολο

100

82.462

2550

100,ΟΟ/ο

Φύλο
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Πίνακας

2.

Κατανομή πληθυσμού και δείγματος ανά τόπο διαμονής.

0

Τόπος

/οΚατανομή

Κατανομή

Κατανομή

% Κατανομή

πληθυσμού

Πληθυσμού

δείγματος

δείγματος

(1996)

(1996)

Απική

55, 4

45.684

1395

54,7

Κεντρ ική Μ ακεδονία

15,8

13.029

400

15,7

Δυτι κή Ελλάδα

4,9

4.040

128

5

Ανατολ ι κή Μακεδονία

4,1

3,381

106

4,1

Δυτική Μακεδον ία

1,8

1.484

50

2

Θεσσαλία

4,7

3.876

120

4,7

"Ηπειρος

2,6

2.144

68

2,7

Κρήτη

- Ρόδος

5,8

4 .782

151

5,9

Π ελοπόννησος

2,4

1.979

66

2,6

Στερεό Ελλάδα

2,5

2.063

66

2,6

100%

82.462

2550

100

Σύνολο

Πίνακας 3 . Κατανομή πληθυσμού και δείγματος ανά ειδικότητα.
Ειδικότητα

Κατανομή

Κατανομή

Ο/ο Κατανομή

πληθυσμού

πληθυσμού

δείγματος

δείγματος

Πολιτικοί

27, 7

22.870

662

26,0%

Αρχιτέκτονες

18,8

15.476

483

18,9%

6,6

5.452

153

6,0%

14,7

12.151

363

14,2%

Τοπογράφοι
Η λεκτρολόγοι
Μη χ. - Η λεκ/λόγοι

3

2.477

99

3,9%

13,6

11. 273

356

14%

Χ η μι κοί

8,8

7.227

239

9,4%

Μεταλλειολόγοι

2,5

1.993

77

3,0%

Ναυπηγοί

1 .7

1.396

44

1,7%

Η λεκτρονικοί

2,6

2.147

74

2,9%

100

82.462

2550

100,00/ο

Μη χανολόγο ι

Σύνολο

24

%Κατανομή

1. Ανεργία, υποαπασχόληση κα ι ετεροαπασχόληση
Η ενότητα αυτή εστιάζει στις δυσκολ ί ες εύρεσης εργασίας των μηχανικών, ανάλογο
με το ον αυτές ο ι δυσκολίες μεταφράζονται σε ανεργία, υποαπασχόληση , ή ετεροο

ποσχόληση.

Ανεργία
Την περίοδο διεξαγωγής της παρούσας έρευνας, το
ότι εργαζόταν, το

96,4% του δείγματος δήλωσε
2,2% ότι ήταν άνεργο κα ι το 1,5% ότι δεν εργαζόταν προσωρ ι νά γιο

προσωπι κούς λόγους (στρατιωτική θ ητε ί α, εγκυμοσύνη, καθαρά π ροσωπικοί λόγοι,
κτλ.).

Ε πομένως, το ποσοστό ανεργίας των μηχανικών του ΤΕΕ είνα ι τόσο χαμηλό

(2,2%) που να μπορεί να μιλήσει κανείς γιο μηδεν ι κή ανεργία. Αξί ζει να σημειωθεί
επ ί ση ς, ότι η προηγούμενη έρευνα του ΤΕΕ (1997) είχε καταγράψει π οσοστό ανεργίας
της τάξης του 4%. Παρόλο που και το 4% μπορεί επίσης, να θεωρηθεί ως χαμηλό
ποσοστό ανεργίας, παρατηρούμε μία αξιοσημείωτη μείωση του ποσοστού ανεργίας
μεταξύ

1997 και 2003. Ένα μεγάλο μέρος αυτής της μείωσης οφείλεται στην παρούσα

ευνοϊκή οι κονο μι κή συγκυρ ί α κα ι ει δ ι κότερο στο ρόλο ατμομ ηχανή ς π ου έχουν δια
δραματίσει

γ ι ο το σύνολο της οικονομίας το μεγάλο έργο του Γ' ΚΠΣ κα ι των προ

ετο ιμ ασιών γιο την Ολυμπιάδα του

2004 6 • Μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων

πρέπει να ανα μένετα ι τάση αύξησης του ποσοστού ανεργίας, η οποίο στη συνέχεια θα
επιταχυνθεί οπό το τέλος του Γ' ΚΠ Σ.

Σημείωση: Οι παραπάνω γραμμές γράφτηκαν το Μάρτιο του 2004. Οι
εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, και ειδικά στον κατασκευαστικό τομέα, από
το Σεπτέμβριο του 2004 και μετά, φαίνεται να επαληθεύουν τις απαισιόδοξες
προβλέψεις της παρούσας έκθεσης (Δεμερτζής 2004, ΤΕΕ 2004).
Είναι χαρακτηρ ι στικό της ευνοϊκής συγκυρίας ότι μόνο ένας μηχανι κός οπό τους

55

του δείγματος που δήλωσαν άνεργοι, δεν είχε α πασχοληθεί προηγουμένως σε άλλη

εργασία. Ειδ ι κότερο, η διάρκεια της τελευταίος απασχόλησης των άνεργων μηχανι κών
ήταν ο πό Ο - 6 μήνες γιο το 30% οπό αυτούς, 7-36 μήνες γιο το 45% και πάνω οπό
60 μήνες γιο το 25% . Ένας επομένως, στους τέσσερις άνεργους μηχανικούς βρίσκετα ι
στην ανε ργ ί α μ ετά οπό π ολύχρον η εργασι ακή εμπ ειρ ί α. Παρο μ οίως, το 25,5% των
ανέργων μηχαν ι κών του δείγματος είχε ηλι κία μεταξύ 50 και 65 ετών, πράγμα το

οπ οίο δεν βοηθάει στην εύρεση νέος απασχόλησης, ιδιαίτερο όταν αυτή εντάσσεται σε
ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον .
Επιση μ α ί νεται πάντως, ότι εντός της πολύ μ ι κρής μειοψηφ ί ας των άνεργων μηχα

νικών, περίπου ένα

40% οπό αυτούς αναζητεί εργασία γι ο πάνω οπό ένα χρόνο και

Ένα όλλο μέρος αυτής της μείωσης οφείλεται στη διαφορετική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε οπό τις δύο
έρευνες. Υπενθυμίζεται ότι η πορούσο έρευνα διεξήχθη το
αποκτήσει όδειο όσκησης επαγγέλματος μέχρι και το
το

2002.

Η Έρευνα του τΕΕ το

2000,

2003

και αφορούσε σε μηχανικούς, ο ι οποίοι εiχον

και κατ' εξαίρεση γιο τις νέες ειδικότητες μέχρι κοι

1997 αφορούσε σε μηχανικούς,

οι οποίοι είχαν αποκτήσει όδειο όσκησης μέχρι

και πριν τη διεξαγωγή της έρευνας. Είναι φυσικό επομένως, η παρούσα έρευνα να «υποτιμά» το μέγεθος της
ανεργίας των νέων μηχανικών, ενώ η έρευνα του

1997 να το

« υπερτιμό » .

25

ένα

28,6% για πάνω από 30 μήνες. Ο τρόπος με τον οπο ίο επι βιώνουν οι άνεργοι κατά
1.1. Ιδιαίτερη

το χρονικό διάστημα π ου δεν ερ γάζοντα ι, απ εικονίζεται στον Πίνακα

α ί σθ η ση κάνει το ότι ένα ς στους δύ ο βασίζεται στην υπ οστήριξη της ο ι κογένειά ς του,
ενώ μόνο ένα

7,3 % δη λώνει ως κύ ρια πηγή εισοδήματος το επί δομα ανεργίας.

.

Πίνακας .ι .ι. Τρό πο ι α ντιμετώπισης του χρονικού διαστήμ α τος της ανερ γίας.

Τρόποι αντιμετώπισης

Κατανομή

Με επίδ ο μα ανεργίας

7, 3%

Μ ε υπάρχουσες αποταμιεύσει ς

29,1 %

Μ ε ευκαιρ ι α κές δουλει ές

10,9 %

Μ ε την ο ι κον ομ ι κή υποστή ρ ι ξη της οι κογένειας

4 9 , 1%

Με άλλο τρό πο

10,9%

Σύνολο

1000/ο

Τέλος, π αρόλο που το ποσοστό ανεργίας των μηχανικών είναι πολύ μι κρό για να
κριθεί ως ανησυχητικό κα ι να χρήζει π ερ ι σσότερ η ς μ ελέτ ης, στη συνέχεια παρουσι

άζονται μ ερικές περαιτέρω συσχετίσεις με τα δημογραφ ι κά χαρακτηριστι κά του υπό
μ ελέτη δείγματος.

•

Υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στην ανεργία των ανδρών κα ι των γυνα ι κών
μηχανικών . Το ποσοστό ανέργων στους άνδρες είναι

1,8% , ενώ στις γυναίκες

3,3%.
•

Οι ειδι κότητες π ου θ ίγοντα ι περ ι σσότερο από τη ν ανεργ ία είναι οι Χ ημικοί

και οι Μηχανολόγοι - Ηλεκτρολόγο ι Μηχανι κοί

•

(4, 2% )

(4,0% ) .

Οι παλαιότεροι και νεώτεροι μηχαν ι κο ί παρουσιάζουν μεγα λύτερα ποσοστά ανεργί
ας σε σχέση με τους υπολοίπους. Πιο συγκεκριμένα, οι μηχανικοί που απ έ κτησαν

άδεια άσκησης επαγγέλματος τη ν περίοδο

1997-2002 έχουν π οσοστό ανεργί α ς
5,1%, κα ι αυτοί π ο υ απέκτησαν άδεια την περίοδο 1967-1971 3,4% .

•

Το μορφωτικό επίπ εδο των γονέων δεν φα ί νεται να συ σχετίζεται μ ε την ανεργί 

α των μηχανικών, εκτός α πό δύο εξα ιρετικές περιπτώσεις: τους μηχαν ι κούς των
οπο ί ων και οι δύο γονείς είνα ι μηχα ν ι κοί , και αυτούς των οποίων ένας τουλάχιστον
από τους δύο γονε ίς είνα ι κάτοχος μ εταπτυ χ ιακού ή/κα ι δ ι δακτορι κού τίτλου. Σε

αυτές τι ς δύο κατηγορίες το ποσοστό ανεργίας είναι μη δεν ικό, ενώ το ποσοστό των
μη -εργαζόμενων για προσωπικούς λόγους υψηλό

(10%). Αυτό εξηγείται από το ότι

οι μη χανικο ί που έχου ν τέτοιους γονείς εί ναι νέο ι, αλλά ί σως και από το ότι έχουν
μεγαλύτερη ευχέρεια από τους συναδέλφους τους στο να περιμένουν να μπουν με

ευνοϊκότερους όρους στην αγορά εργασίας.

•

Οι μηχα νικοί κάτοχο ι μ εταπτυχιακού τίτλου σπου δών δεν δ ι αφοροπ ο ι ούντα ι από
το υς συνα δέλφου ς ως προς το ποσοστό α νεργίας . Αυτό πιθα νώς σημα ίνει ότι ένα
σχετικά μ εγά λο μ έρος των εργοδοτών δεν θεωρεί την κατοχή μ ετα πτυχ ι ακών τίτ
λων ως βασικό προσόν πρόσληψης. Κα ι σε αυτήν τη ν περίπτωση, τα ποσοστά των
μη -εργα ζο μ ένων για πρ οσω πικούς λόγους εί να ι σχετικά υψηλά

26

(10%) .

Υποαπασχόληση

Δεδομένου ότι σε ευέλι κτες αγορές εργασία ς, όπως αυτή των μηχανικών 7 , η υπο
απασχόληση μπορεί να θεωρηθεί ως μία μο ρφή κρυφής ανεργίας, το ποσοστό υποα
πασχόλησης έχει ιδια ίτερη σημασία, προκειμένου να εκτι μη θούν οι δυσκολ ί ες εύρεσης
εργασίας στη σωστή τους διάσταση.
Αν θεωρή σουμε ότι κάποιος υποαπασχολείται, όταν εργάζετα ι συνολικά έως κα ι

έξι ώρες την ημ έρα, και ότι το πα ρα πάνω κριτήρ ι ο δεν αφορά στι ς κατη γορίες των
εργοδοτών και των εκπα ιδευτικών, τότε το ποσοστό υποα πα σχόλησης των μηχανικών
του δείγματο ς δ ιαμ ορφώνεται στο

2,8%.

Πρόκε ιται, επο μ ένως, γ ι α χα μη λό ποσοστό ,

για το ο ποίο επί σης π ρέπει να σημειωθ εί ότι δεν κάνει δ ιάκριση μετα ξύ «ακούσιας»

κα ι «εκο ύσια ς» υποαπασχόλησης, καθότι δεν είχε προβλεφθεί ανάλογη ερώτηση στο
ερωτη ματολόγιο.
Ετεροαπασχόληση

Τις περ ι σσότερες φορές η ετεροαπασχόληση θεωρείται ως ένας από τους κλασι κούς

δεί κτες που - μ αζί μ ε τη ν ανεργ ία κα ι την υποαπασχόληση - εκφράζουν τη δυσκολία
εύ ρεση ς εργασίας. Βέβαια η ταξινόμηση της ετεροαπα σχόλ ησης μα ζί με την ανεργία
κα ι την υποαπασχόληση βασί ζεται στις ακόλουθες δύο άρρητες υποθ έσεις.

Π ρώτον, ότι εί ναι εύκολο να οριστεί η ετεροαπασχόληση ως η α πασχόλ η ση , η οποία
δεν εμπί πτε ι στο βασικό αντικείμενο σπουδών .

Και δεύτερο, ότι οι ετεροα πασχολούμενο ι αναγκάστηκαν να επιλέξουν ένα άλλο
αντικείμενο εργασίας από αυτό γ ια το ο π οίο εί χαν εκπα ιδευτεί εξα ιτία ς των δυσκολιών
που αντιμ ετώπι σα ν στη ν εύρεση εργασίας. Στο μέτρ ο που οι παραπάνω υπ οθέσεις δεν

ισχύου ν, η εκ των προτέρων αρνητική θεώρηση της ετεροα πασχόληση ς τείνει να χάσει
την πειστικότητά της.

Σύμφωνα με μία λιγότερο δ ιαδεδομέν η κα ι πολύ πιο α ισι όδοξη ά ποψη (βλέπε το
ένθετο μ ε τίτλο:

Παρατηρήσει ς για την εννο ιολογ ι κή αποσαφήνιση του όρου «ετεροα πασχόληση » ),
η έννοια της ετεροα πα σχόληση ς είναι προβλη ματική σε μία π ερίοδο βαθιάς και παρα
τετα μ ένης τεχνολογ ι κής και οι κονομικής αλλαγής . Η εντυπωσιακή άνοδος του το μέα

των υπηρεσιών στο σύνολο της οι κονομίας, αλλά κα ι οι ανάγκες των βιομ ηχανικών κα ι
κατασκευαστικών κλάδων

σε νέες γνώσει ς κα ι δεξι ότητες (π.χ. δ ι αχείριση έργων, δια

χείριση τεχνολογίας, πωλήσεις) δ ημ ι ουργούν σημαντικές ευκα ιρίες για την απασχόλ ηση
των μηχανικών.

Η κατάσταση τη ς αγοράς εργασίας των μηχανικών αναλ ύ εται στο επό μ ενο κεφάλ αιο .
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Παρατηρήσεις για την εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου

« ετεροα πασχόληση »
Η ετεροαπασχόληση κλιμακώνετα ι οριζόντια και κάθετα σε σχέση μ ε το προεξο 
φλούμενο κύριο αντικείμενο του επαγγέλματος του διπλωματούχου μηχαν ι κού.

Η οριζόντια επαγγελματική μετατόπιση αναφέρεται σε άλλα γνωστικά πεδία , για
τα οποία εκτιμάτα ι ότι απαιτείται επίση ς πανεπιστημιακού επιπέδου εκπαίδευση. Η
κάθετη μετατόπιση αναφέρεται σε πεδία άλλων "χα μηλότερων" επιπέδων εκπαί
δευσης. Συνήθως, γ ι α τις ειδικότητες του πολιτικού, μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου,
μ εταλλειολόγου, χ ημικού και ναυπηγού μηχα νικού η προσδοκώμενη απασχόληση
αναφέρεται σε εργασία οργάνωσης, παρακολούθηση ς, ελέγχου λειτουργ ί ας εργο
στασίου παραγωγής π ροϊόντων ή εργοταξίου κατασκευής έργων. Η απασχόληση σε

άλλες θέσεις εργασίας μέσα σε επιχειρ ήσεις παραγωγής προϊόντων ή κατασκευής
έργων

(εμπορική

προώθ ηση,

προμήθειες,

διοίκηση

προσωπικού,

πληροφορική

υποστήριξη, τεχνολογική έρευνα, ο ι κονομική δ ι αχείριση κ . λπ.) μπορεί επί σης να
θεωρηθεί ότι εμπίπτει στο κύριο αντικείμενο του διπλωματούχου μηχανικού . Η
απασχόληση σε όμοιες θέσεις αλλά σε επιχειρήσεις άλλων κλάδων (υπηρεσίες) ή

και η αυτοαπασχόληση έχουν κατά καιρούς αντιμετωπ ι στεί ως "ετεροα πασχόληση ".
Παραδείγματα :

• Εμπορική αντιπροσώπευση προϊόντων, συναφών ή μη με το γνωστικό αντικείμενο του δ ι πλώματος.

• Παροχή υπ ηρεσιών συμβούλου οργάνωσης.
• Διδασκαλία σε εκπαιδευτικό οργαν ισμ ό.
• Έρευνα σε ερευνητικό ίδρυμα.
• Δι οίκηση σε δημόσι α υπηρεσία, μη σχετιζόμενη άμεσα με το γνωστικό αντικείμενο του διπλώματος.
Η μετατόπιση της απασχόληση ς των μηχανικών στο χώρο των υπηρεσιών είναι φυ

σι κό επα κόλουθο της χρ ήση ς της τεχνολογίας σε όλους τους κλάδου ς της ο ικονο 
μίας, όπως ήδη υπογραμμί ζεται στην αρχή της ενότητας αυτή ς και δύσκολα μπορεί
να θεωρηθεί ότι υποβαθμίζει το επαγγελματικό κύρος. Αντίθετα, θα μπορούσε να
υποστηρι χθεί ότι η δ ι ε ύρυνση της απασχόλησης των μηχαν ικών στην έρευνα, τη

δ ι δασκαλία, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μάλλον αναβαθμίζει τη θέση
και το ρόλο τους στη σύγχρονη αναπτυξιακή διαδικασία.

Πραγματική υποβάθμ ιση μπορεί να θεωρηθεί η απασχόληση μ ε εξαρτημένη σχέση ή
η αυτοαπασχόληση σε δραστηριότητα που εκτιμάται ότι απα ιτεί χαμηλ ότερο ε κπαι 

δευτικό επ ίπ εδο από το πανεπ ι στη μιακό . π.χ.

• Εργασία επιπέδου επιστάτη, σε εργοστάσι ο παραγωγής προϊόντων ή εργοτάξιc
κατασκευής έργων.

• Δι ο ικητική εργασία με απλό κα ι επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα .
• Τοποθέτηση στην αγορά προϊόντων χωρίς ιδιαίτερο τεχνολογ ι κό περιεχόμενο.
Το θ έμα ελάχιστα έχει μ ελετηθεί στο παρελθόν, ίσως γι ατί θεωρείται μειωτικό και
αποσιωπάται .
Πηγή : Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας

-

Γραφείο Διασύνδε

σης-Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέω ν Αποφοίτων ΕΜΠ- Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας

(2000),

σελ.

51.

Αντίθετα, ο ι κλασικές βιομηχανικές και κατασκευαστικές αρμοδιότητες των μη χα
νικών τείνουν, θα τείνουν ακόμ η π ερισσότερο μ ε το π έρασμα του χρόνου, να περ ι ορι

στούν . Εξάλλου, η ορ ι ζόντια επα γγελματική μετατόπιση σε συγγενή και μη γνωστικά
πεδία εξασφαλί ζει αρκετές φορές υψηλότερο εισοδήματα και μ εγαλύτερο βαθμό ικα
νοποίησης στην εργασία από ότι η παραμονή στα στενά όρια του κύριου αντικειμένου
των σπουδών. Προβληματική είνα ι αντίθ ετα η κάθετη μο ρφή της ετεροαπασχόλ ησης,
όταν δηλαδή, ο απόφοιτος μηχανικός φα ί νεται μεν να απασχολείται στο κύριο αντικεί 

μενο των σπουδών του, αλλά στην nραγμοτικότητα η εργασία που εκτελεί δεν απαιτεί
πανεπιστημιακό δίπλωμα ή πτυχίο.
Το

εμπειρικά στοιχείο της παρούσας έρευνας επαληθεύουν, αναφορικά μ ε τους

μη χαν ικούς του ΤΕΕ, την αισιόδοξη κα ι λιγότερη διαδεδομένη άποψη περί ετεροαπο
σχόλησης. Όπως φα ί νεται στον Πίνακα

1.2,

το

84,2%

των μη χανικών του δείγματος

δήλωσε ότι το αντικείμενο εργασίας του εμπίπτε ι στην ε ιδικότητα σπουδών του, το

10,2% ότι οnασχολείται σε άλλη ειδι κότητα ή συνδυασμό περισσοτέρων ειδικοτήτων
μη χαν ικού .

Μόνο ένα 5,6% απάντησε ότι δεν ασχολείται με αντικεί μ ενο μηχανικού, και αυτό
εργάζεται αποκλειστικά σε θέσει ς Οικονομίας και Διοίκησης. Ακόμη κι αν δεχτού με ότι
η ενασχόληση με την Οικονομία και Διοίκηση θα πρέπει να ερμη νευθεί ως ετεροαπα
σχόληση, το ποσοστό της τελευταίας
Πίνακας

(5,6%) είναι αρκετά χα μη λό.

1 .2. Αντικείμενο της κύριος απασχόλησης.
Κατανομή

Κατονομή

{1!'1 επιλογή)

{1η και 2η επιλογή)

Της ειδ ικότητος των σπουδών

84,2%

86,1 %

Άλλης ειδ ι κότητος μηχαν ι κού

3,1%

6,6%

Συνδυασμός ειδικοτήτων μηχανικού

7,1%

10,8%

Ο ι κονομία και Διοίκηση

5,6%

10,7%

10011/ο

----

Αντικείμενο

Σύνολο

Βέβαιο, όπως φαίνεται και στον Πί νακα

1. 3, το ποσοστό ενασχόλ η σης με αντικείμενα

Οικονομίας και Διοίκησης διαφοροπο ι είτα ι σημαντικά ανάλογα με την ειδικότητα. Οι κα

τασκευ αστικές ειδικότητες έχουν πολύ χαμηλά ποσοστά, ενώ οι « βιομη χαν ικές» υψηλά,
με προεξέχοντες τους χημικούς μηχανικούς

(18,7%). Θα μπορούσε, βέβαιο, κανείς να

υποστ η ρίξει ότι τα σχετικά υψηλά ποσοστά των χημικών, μεταλλειολόγων και μηχανολό

γων μη χανικών οφείλονται στι ς δυσκολί ες π ο υ αντιμ ετωπίζουν στο να βρο υν εργα σία στο
αντικείμενο σπουδών τους .

Ακόμη όμ ως κι αν αυτό είναι αλήθεια, η ικανότητα των μηχανικών να ανταnοκρί 
νονται σε θέσεις Οικονομίας και Διοίκησης, οι οποίες κατά τεκμήριο καλύπτονται από
τους α π οφοίτους των οικονομικών και διο ι κητικών σχολών, δείχνει ότι υπάρχει σ'

αυτή την κατεύθυνση μία σημαντική πηγή θέσεων εργασία ς η ο ποία παραμένει ακόμη

ανεκμετάλλευτη . Σε αυτή την περίπτωση, και δεδομένης της τάση ς γιο τριτογενοποίη
ση της οικονομίας, το ζητούμενο για τι ς π ολυτεχνικές σχολές δεν θα ήταν ή οnάρριψη
της ενασχόλησης με οικονομικά -δ ιοικητικά αντικείμενα ως ετεροαπασχόλησης, αλλά

αντίθετα η προσαρ μογή των προγραμμάτων σπουδών στα νέο οικονομικά δεδομένα .
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Πίνακας

Ειδικότητα
Μηχανικού

1 .3 . Βασικό αντικείμενο κύριος απασχόληση ς οvό ειδικότητα.

i

Ειδικότητα

Π ολιτι κός

Άλλη

1

σπουδών

ειδικότητα

91,9%

2,5%

1

Συνδυασμός
ειδικοτήτων

3,6%

i
1

Οικονομία

&

Διοίκηση

2,0%

Αρχιτέκτονος

92,7%

1,3%

4 ,1%

1,9%

Το π ογρόφος

81,5%

4,0%

11,9%

2,6%

Η λε κτρολόγος

83,0%

2,9%

9,4%

4,7%

Μηχ. - Ηλεκτρ.

81,7%

3,2%

4,3%

10 ,8%

Μηχα νολόγος

77,6%

5,8%

7, 6 %

9,0%

Χ ημικ ός

65,3%

2,7%

13,2%

18,7%

Μ ετα λλειολόγος

68,9%

2,7%

18,9%

9,5 %

Ναυ πηγός

69,0%

9,5%

14,3%

7,1 %

Η λεκτρον ι κός

90,1%

4,2%

2,8%

2,8%

Σύνολο

84,20/ο

3,1°/ο

1,1010

5, 6°/ο

Μηχανικών

Πίνακας

1.4. Λ ό γοι ετεροοnοσχόλησης.

Λόγοιετεροαπασχόλησης

Κατανομή

Εξέλιξη οπό θέσεις μηχανικού σε διοικητικές ή όλλες θέσεις

39,5%

Δ υσκολί ες στ η ν εύ ρ εση εργοσί ος ως μη χαν ι κός

10,8%

Άσκη σ η ή συ νέχ ι ση επιχειρ ημ ατι κή ς δ ρα στηρι ότ ητο ς
Υψ ηλότερες αποδοχές ή καλύτερες συνθήκες εργασίας

Έλλε ι ψ η ενδιαφέρ οντος γιο το αντικε ίμ ενο σπουδών

9,0%
10,8%
4 ,0%

Προσω πι κοί λόγοι

11,7%

Χωρ ί ς ι διαί τερο λόγο, τυχαίο

14,2%

Σύνολο

100%

Ε κείνο που έχει ό μ ως μεγαλύτερη ακόμη σημασία , ε ίνα ι ο λόγος σύ μ φωνο μ ε τον οπ οίο

άλλαξα ν αντικείμ ενο όσο ι μη χα νι κο ί θεωρούν ότι ετεροο π οσχολούντο ι . Όπως παρατη
ρού με στον Π ίνακα

1.4,

περ ίπ ου ένα

50%

δ η λώνει ότι η αλλαγή αντικειμ ένου οφείλετα ι

είτε σε επ αγγελματική εξέλιξη ο πό θ έση μηχανικού σε δ ι ο ι κητι κές και άλλες θέσει ς, ή σε
άσκηση/συνέχιση επιχειρηματι κής δρά ση ς . Μ όνο ένα

11 % δηλώνει ότι ετεροο πο σχο

λείτοι εξαιτίας των δυσκολιών που αντιμ ετώπ ισε στη ν εύρεση εργασί ας σχετική ς με το
α ντικε ί μ εν ο των σπο υ δών του .

Η α ισι όδοξη πλευ ρά της ετεροο π οσχόλη ση ς φαίνεται α κόμη πιο καθαρά ον συ
γκρίνει κανείς το μέσο όρο του ει σοδ ήματος και το βαθμ ό ι κανοπ ο ίη ση ς σε σχέση με
το αντι κε ί μ ενο εργασίας. Η μ ονοπορογοντική ανά λυ ση της διακύμ ανση ς έδειξε ότι οι
διαφορές ως προς το μ έσο ει σόδη μ α εί ναι στατιστικά σημαντικές . Δ η λ αδ ή , ο ι μ ηχαν ι κοί
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του δείγματος που απασχολούνται σε άλλο αντικείμενο μηχαν ι κού από αυτό της ειδι
κότητάς τους και σε θέσεις Οικονομίας και Διοίκησης έχουν κατά μέσο όρο υψηλότερο
εισόδημα από τους υπόλοιπους μηχανικούς.

Αναφορικό με το βαθμό ικανοποίησης από την εργασία, η ίδια ανάλυση δείχνει ότι
όντως οι μη χαν ι κοί π ου ασχολούνται σε αντικε ίμ ενα Ο ι κονο μία ς και Δ ι ο ί κ ηση ς είνα ι
κατά μέσο όρο πιο ικανοποιημένοι από αυτούς που απασχολούνται στο αντικείμενο της
ειδικότητός τους ή σε αντικείμενο άλλης ειδικότητας . Αντίθετα, το αν υπάρχει ή όχι
στατιστικό σημαντική διαφορά ανάμεσα στους μηχανικούς, που εργάζονται σε θέσεις
Οικονομίας και Διοίκησης και σε αυτούς που εργάζονται σε θέσει ς που απαιτούν συν

δυασμό π ερι σσότερων ει δι κοτήτων μη χα ν ι κού , εξαρτάτα ι α πό το στατιστι κό τεστ που
θα υιοθετηθεί κατά την ανάλυση διακύμανσης.
Η υποβαθμισμένη εργασία ως μορφή ετεροαnασχόλησης

Όπως επι ση μάνθ η κε ήδη στην π ροη γού μ εν η π αράγραφο, η ενασχόληση με υπο 

βαθμ ι σμένα αντικεί μενα εργασίας αποτελεί την αθέατη και αρκετές φορές την πιο
σημαντική πλευρά της ετεροαπασχόλησης.
Προκειμέν ου να διαπιστωθ εί η έκταση της τελευταίος στους μηχανικούς του ΤΕΕ,

το ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας περιλάμβανε μία ερώτηση, όπου οι ερωτώ
μενο ι καλούνταν να προσδ ι ορίσουν αν το βασι κό αντικείμενο τη ς εργασίας τους απαι

τούσε επί π εδο σπουδών διπλωματούχου μηχανικού, ή απόφοιτου ΑΕΙ, ή απόφοιτου
ΤΕΙ και !ΕΚ .

Τα αποτελέσματα της παραπάνω ερώτησης απεικονίζονται στον Πίνακα
Πίνακα ς

1.5.

1. 5 . Απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων στο βασικό αντικείμενο εργασίας.

Επ ίπεδο γνώσεων του αντικειμένου εργασίας

Κα τανομ ή

Διπλωματούχου Μη χανικού

67,4%

Αποφοίτου ΑΕΙ

25,2%

Αποφοίτου ΤΕΙ

5,7%

Αποφοίτου ! ΕΚ

1,8%

Σύνολο

1 00 °/ο

Αν θεωρήσουμε ότι ένας διπλωματούχος μηχανικός εκτελεί υποβαθμισμένη εργα 

σία, ότα ν το απα ιτο ύμενο επίπεδο γνώσεων εί να ι απόφο ιτου ΤΕΙ ή Ι ΕΚ, τότε το ποσο
στό της κάθετης ετεροαπασχόλησης είναι 7,5%.

•

Αναφορικό με τη σχέση εργασί ας των μηχανικών του δείγματος, τα υψηλότερο πο

σοστό

- γύρω στο 10% - παρατηρούνται στους εργοδότες, στους οιονεί μισθωτού ς

και στους μισθωτούς με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Το ότι οι ευέλικτες μορφές

εργα σία ς χαρακτηρί ζοντα ι από μ εγαλύτερα ποσοστά υπ ο βα θ μισμέν ης εργασί ας
ήταν αναμενόμενο.
Αντίθετα, στην περίπτωση των εργοδοτών οι απαντήσεις του ς πρέπει να ερμη
νευθούν μ ε βάση το σκεπτικό ότι τουλάχιστον για μερ ι κούς από αυτούς, η βασική
παρά μ ετρος που προσδιορί ζει την επ αγγελματική τους καταξίωση είναι μάλλον οι
γεν ικότερες επιχειρ ημ α τι κές το υ ς ικα νότητες, πα ρά η δ ι αφο ρά ε π ι π έδου σπ ουδών
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μ ετα ξύ ΑΕΙ, ΤΕΙ κα ι ΙΕΚ.

•

Αναφορικά με τον κλάδο απασχόλησης τα υψηλότερα ποσοστά υποβαθμισμένης
εργασίας συναντώνται στο εμπόριο και στις μεταφορές

( 16,3%),

στις τράπεζες-ασφά λειες

(12,8%)

(21,8%), στην πληροφορική

κα ι στι ς λοιπ ές υ π ηρεσίες του ιδιωτικού

τομέα .

Το σχετικά υψηλό ποσοστό του κλόδου της πληροφορ ικ ής αποτελεί έκπληξη. Δύο
πι θανές εξηγήσεις μπορούν να δοθούν. Ή υπάρχει υπερβάλλουσα προσφορά υψη

λά ειδικευμένου προσωπικού στην πληροφορική (σε σχέση πάντα τις δυνατότητες
αξι οποίησής του από τη ν ελλη νική οι κ ον ομ ία), ή/και η π ολιτική π ροσω π ικού των

επ ι χειρήσεων π λ ηροφο ρικής εί ναι να π ροσλαμβάνουν δι πλωματούχου ς μ η χανι κούς
και σε πόστα που α παιτούν επίπ εδο γνώσεων ΤΕ Ι ή Ι ΕΚ.

•

Η συσχέτιση με τις αρμοδιότητες, τις οποίες ασκούν ο ι μηχανικοί στις επιχειρήσεις,
επεκτείνει την παραπάνω διαπίστωση γιο την πληροφορική στο σύνολο των επι
χειρήσεων. Η «πληροφορική υποστή ριξη » συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό
υπ οβαθ μι σμ έν ης εργ α σίας

( 19,7%)

μ ετα ξύ των λε ιτουργι ών τη ς ε πι χεί ρη ση ς.

Ανα φορ ι κά με τι ς δ ημ όσιες υπη ρεσίες και ο ργανισμούς, η δευτεροβάθ μ ια εκπαίδευ 
ση (γενική, τεχν ι κή και επαγγελματική) είναι ο μόνος το μ έας που χαρακτηρίζεται
απ ό υψηλό ποσοστό υποβα θμισμένη ς εργασίας

(21,7%).

Είναι πολύ πιθανό ότι

α υτό οφείλεται στο ότι η τεχνολογι κή πα ι δεία δεν έχει αποκτήσει τη σημασί α και το
κύ ρος που θα τη ς άξιζα ν στη ν ελλ η νική δευτεροβάθ μια εκπ αίδευση .

•

Από τη συσχέτιση μ ε το εισόδημα π ρο κύπτει ότι όλες μεν ο ι εισοδη μ ατικές κλίμακες
περικλείουν υποβαθμισμένη εργασί α, αλλά

υπάρχει συ γχρόνως μία διαφοροποίη

ση μεταξύ δύο βασι κών εισοδη ματικών ομά δων, οριοθετούμενων από το εισοδημα
τι κό ποσό των

7 .000.000 δρχ.

Ε ι δι κότερα, το π οσοστό των μη χ α ν ι κών το υ δείγ μ ατος π ου α π αντά ότι η εργασία του

α π αιτεί επίπεδο γνώσεων ΤΕΙ ή ΙΕΚ είνα ι π άνω οπό
νολικό ετήσι ο ε ι σόδ η μα έως

•

7

10% γιο όσου ς δηλώνουν συ 
6% για τους υπολοίπους.

εκατ. δρχ., κα ι γύρω στο

Τέλος, σύμφωνα με τον Π ίνακα 1.6, οι ειδικότητες οι οποίες έχουν τα υψηλότερο
π οσοστό μηχανικών που νιώθουν ότι εκτελούν υποβαθμισμένη εργασία είναι οι
μ ηχανολόγοι (12,4%), οι το π ογ ράφο ι ( 11,9%), ο ι ναυπηγο ί (11,6%) κα ι ο ι ηλε
κτρον ι κοί μηχαν ι κοί

(11 ,3%) .

Ενδ ι α φέρον έχει η π ερίπτωση των χη μ ικών, ηλεκτρονι κών και μεταλλειολόγων

μηχανικών, οι οποίοι δηλώνουν ένα α π ό το μικρότερα ποσοστά υποβαθμισμένης
εργα σίας, ενώ έχουν συγχρόνως το π ιο υ ψ ηλά ποσοστά σε αντικεί μενο εργασίας
π ου απα ιτούν ε πίπεδο σπο υ δών ΑΕΙ.

Φα ί νετα ι εδώ ότι η ορ ι ζόντια μ ορφή τη ς «ετεροαπασχόλη ση ς» (εντός επ ι πέδου
σπου δών ΑΕΙ ) μπ ο ρεί να είνα ι μ εν αυτή που είναι άμεσο ορατή και συνήθως
τρα βάει το ενδιαφέρον του κοινού, αλλά το βασικό πρό βλημ α έγκειτα ι στην κάθετη
μορφή της ετεροα ποσχόλησης ( υπ οβα θ μ ισμ ένη εργασία ).

32

Πίνακας 1 .6. Απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων στην εργασία ανά ειδικότητα.
Διπλωματούχου

Αποφοίτου

Αποφοίτου

Αποφοίτου

μηχανικού

ΑΕΙ

ΤΕΙ

ΙΕΚ

70, 9%

23,7%

4,2%

1,2%

Ειδικότητα
Πολιτι κο ί
Αρχιτέκτονες

73,0%

23,6%

2,6%

0,9%

Τοπογράφοι

70, 4%

17,8%

11,2%

0,7%

Ηλεκτρολόγοι

67, 1%

22,8 %

7,2%

2,9%

Μηχ .- Ηλεκτρολόγοι

79,6%

15,1%

5,4%

0,0%

Μηχανολόγοι

58,7%

28,9%

9,5%

2,9%

Χη μικοί

57,1%

36,2%

2,7%

4,0%

Μεταλλειολόγοι

59,5%

35, 1%

2,7%

2,7%

Ναυπηγοί

72,1%

16,3%

9,3%

2,3%

57,7%

31,0%

11,3%

0,0%

67,40/ο

25,2%

5,70/ο

1,8%

Ηλ ε κτρονικοί

Σύνολο

2.

Η μορφολογία της παρούσας απασχόλησης
Η μελέτη της μορφολογίας της απασχόλησης των μηχανικών του δείγματος ονο

λύεται σε τρία μέρη. Σε μία πρώτη παράγραφο παρουσιάζονται οι κλάδοι οικονομικής
δραστηριότητος, όπου απασχολούνται οι μηχανικοί, καθώς και οι τομείς αρμοδιοτήτων

τους. Στη συνέχεια αναλύοντα ι οι σχέσεις εργασίας των μηχανικών με έμφαση στο
θέμα των οιονεί μισθωτών.
Τέλος, σε μία τρίτη παράγραφο, προχωρούμε σε συσχετίσεις των διαφορετικών

κατηγοριών οποσχόλησης με το εισόδημα και τον βαθμό ικανοποίησης

οπό την ερ

γασία.
Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας και τομείς αρμοδιοτήτων

Η κατανο μή των μηχανικών ανά κλάδο οι κονομικής δραστηριότητας αντανακλά τη
γενικότερη διάρθρωση της ελλ ηνικής οικονομίας, δηλαδή το σημαντικό ρόλο των κα
τασκευών

(47%

της βιομηχανίας

της απασχόλησης των μηχανικών) και τη φανερά υποδεέστερη θέση

( 11,9%).

Στη μέση της κατάταξης βρίσκονται οι δη μ όσιες και ιδιωτικές υπη ρεσί ες με ποσοστά
γύρω στο

20%.

Αναφορικά με τις ειδ ι κότητες, παρατηρούμε ότι ένα σημαντι κό ποσο

στό των αποφοίτων των «βιομηχανικών» ειδικοτήτων βρίσκει απασχόληση στον τομέα
των κατασκευών (με εξαίρεση τους ηλεκτρονικούς και χη μικούς μηχανικούς).
Επίσης, όσον αφορά στη ν οnοσχόληση στο δημόσιο, ένα σημαντι κό ποσοστό των
β ι ομηχανικών ειδικοτήτων οποσχολείτο ι στη δημόσιο εκ παίδευση , ενώ οι κοτοσκευ

οστικές ειδικότητες κατευθύνονται προς τις δημόσιες υπηρεσίες.
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Πίνακας

1.7.

Κλάδο ι οικονομικής δραστηριότητας και ειδικότητες απασχολούμενων μηχα νικών.

Κλάδοι

ΠρωτογενιΚ•

Κστο-

Πληροφορική

Λοιntς

Δημόσιο

Δημόσιες

Ειδικότητες

Δευτερογενής

σιcευtς

Επικοινωνίες

Ιδιωτικtς

Eκnal -

γnηρεσlες

Τομtας

Εnιχ. γnηρ.

γnηρεσlες

δευση

Πολιηκοl

4,SO/u

69,6%

2,8%

4, 2°/ο

3, 1 Ο/ο

15,7°/ο

ΑpχJκτονες

1,1%

72,1%

2,8°/ο

4,5%

4,9%

14,6%

Τοπογpόφοι

6,6%

55,3%

5,3%

5,3%

1,3%

26,3%

Ηλεκτp/γοι

14,2%

26,9%

22,8%

9,2%

20,5%

6,4%

Μηχ. - Ηλεκτp.

20,4%

33,3%

15,1%

10,8%

12,9%

7,50/σ

Μ ηχον/γοι

20,2%

33,5%

11,6%

15,9%

11,0%

7,80/ο

Χημικοί

32,1%

10,3%

12,5%

21,0%

15,2%

8,9%

Μετσλ/γοι

34,2%

16,4%

15,1%

13,7%

12,3%

8,2%

Νσuπηγσi

23,3%

20,9%

7,0%

25,6%

14,0%

9,3%

Ηλ εκ/ν ι κοi

4,2%

5,6%

35,2%

11,3%

35,2%

Σύνολο ειδ .

11,90/ο

47, 0 %

9 ,7%

9 ,3%

9,2%

-.....

8,5%
12, 30/ο

Η μ ελέτη των τομέων αρμοδιότητας των μηχανικών του δείγματος π ου εργάζονται
στ ι ς επ ιχειρήσεις ( Πίνακα ς

1.7),

α ντανακλά κατά πρώτο λόγο το σημαίνοντα ρόλο

των κατα σκευών: η πλειοψηφία των μη χα ν ικών ασχολείτα ι μ ε μ ελέτες και επί βλεψη

εργοταξίου . Συγχρόνως, όμως, διαπ ι στώνετα ι και η ση μασία των οικονομικο -τεχν ι κών
κα ι δ ι οικητι κών δραστηρ ι οτήτων στις βιομηχανικές ε ι δ ι κότητες και κυρίως στους χημι

κούς, μετα λλειολόγους και ναυπηγούς μηχανικού ς.
Πίνακας

Αρμοδιότητες
Ειδικότητες

1.8.

Τομείς αρμοδιοτήτων στις επιχειρήσεις ανά ειδικότητα.

1 Επιβλεψη: 1
Εργοστάσιο

1 Λοιπtς

Μελtτι:ς

Εργοτόξια

τεχνικtς

1 Εκnαlδεuση 1 Οικονομικο- 1
Έρευνα

•

ορμοδ.

Ανόnτuξη

τεχνικtς

Διοικητικές

αρμαδιότ.'

ορμαδιότ8

Πολιτικοl

31,4%

53,7%

1,9%

1,2%

5,6%

6,2%

Αpχ/κτονες

11,0%

77 / ]Ο/ο

0,5%

1,4%

5,2%

4,10/ο

Τοπογpόφοι

23,4%

59,8%

3,7%

1,9%

8,4%

2,8%

Ηλεκτp/γοι

20,2%

26,6%

22,6%

10,9%

10,1%

9,7%

Μηχ.-Ηλεκτp.

21,6%

28,4%

12,2%

5,4%

20,3%

12,2%

Μηχον/γοι

24,7%

30,8%

12,5%

5,4%

17,9%

8,6%

Χημικοl

16,7%

11,9%

7,1%

11,3%

38, 70/ο

14,3%

Μετολ/γοι

23,7%

15,3%

8,5%

6,8%

28,8%

16,9%

Naunηγol

6,1%

21,2•,;,

18,2%

12,1%

21,2%

21,2%

Ηλεκ/νικοί

2,6%

5,3%

36,8%

39,5%

10,5%

5,3%

21,6 %

44, 3 %

8 , 1%

5,4%

12,7%

8,0°/ο

Σύνολα ειδικ.

Οι οικονομ ι κοτεχν ικές αρμοδιότητ ες στις επιχειρήσεις περ ιλομβόνουν τους οκόλουθους τομείς: δ ι οχεiριση

υλικών, διαχείριση έργων, εξυπηρέτηση πελατών μετά την πώληση, διαχείριση και προώθηση πωλήσεων,
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνο-(οικο)νομικού περιεχομένου.
Οι διοικητικ ές αρμοδιότητες στις επιχειρήσεις περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τομείς: χρηματοοικονομική
δ ιαχείρι ση, διαχεί ρ ιση ονθρωπ lνω ν πόρων, δ ι ευθυντικές δρ αστηριότ ητες.
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Οι σχέσεις εργασίας των μηχανικών και το πρόβλημα των οιονεί μισθωτών
Οι διαχωρ ιστικές γραμμές ανάμεσα στην εξαρτημένη και ανεξάρτητη σχέση εργα

σίας, καθώς και οι επιμέρους διαφοροποιήσει ς των δύο παραπάνω βασικών σχέσεων
παρουσιάζουν ιδιαίτερη σημασία για τη μ ελέτη όλων των επαγγελματικών κατηγορι
ών. Ειδικότερα, όσον αφορά στο επάγγελμα του μηχανικού, η Ελλάδα ξεχωρίζει από
τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης για το μεγάλο ειδικό βάρος των ελεύθερων επαγ

γελματιών, με ή χωρίς προσωπικό. Ενώ π.χ . στη Γαλλία οι ελεύθεροι επαγγελματίες
(εργοδότες και αυτοαπασχολούμενοι) αποτελούσαν το

μη χαν ικών
μηχανικών

1997 λιγότερο από 5% των
(CNSF, 1997), στην προηγούμενη έρευνα του ΤΕΕ (1997) το ποσοστό των
που δήλωσαν ελεύθεροι επαγγελματίες ήταν 51%! Στην ίδια έρευνα διαπι

στώνεται επίσης ότι, αντίθετα με αυτό που θα ανέμενε κανεί ς, δεν υπάρχει πτώση του
ποσοστού των ελεύθερων επαγγελματιών στις νεότερες επαγγελματικές ηλικίες (ΤΕΕ,

1997,

σ.

24).

Το υψηλό ποσοστό των ελεύθερων επαγγελματιών στους μηχανικούς της Ελλάδας

μπορεί να εξηγηθεί από τους παρακάτω τρεις παράγοντες:

•

Στις περισσότερες ξένες στατιστικές, και αντίθετα από ότι συμβα ί νει στην Ελλάδα,
οι αρχιτέκτονες, οι οποίο ι συνήθως χαρακτηρ ί ζοντα ι από σχετικό

υψηλό ποσοστό

ελεύθερων επαγγελματιών, δεν συ μπ εριλαμβάνοντα ι στους μηχανικούς .

•

Η γενικότερη δομή της ελλ ηνικής οικονομίας και αγοράς εργασίας, διακρίνεται για
το σχετικό υψηλό ποσοστό των ελεύθερων επαγγελμάτων.

•

Η ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται επίσης, από την υπερτροφική ανάπτυξη του
τομέα των οικοδομών-κατασκευών, ο οποίος σε σχέση με τους άλλους κλάδους
ευνοεί κατά τεκμήριο την ύπαρξη ελευθέρων επαγγελματιών.

Ένας τέταρτος παράγοντας που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και φαίνεται να έχει
λάβει μ εγάλ η σημασία κατά τα τελευταία

10

με

15

χρόνια, είναι η εξά πλωση των

οιονεί μισθωτών . Ως οιονεί μισθωτούς θεωρούμε τους εργαζομένους οι οποίοι, ενώ
εντάσσονται στο νομικό καθεστώς που διέπει τον ελεύθερο επαγγελματία , δεν διαθέ
τουν πραγματική επαγγελματική έδρα (δηλώνουν ως συμβατική έδρα την οικία τους)

και εξαρτώνται άμεσα και κατά κύριο λόγο ως προς την εκτέλεση της εργασίας τους
από ένα συγκεκριμένο εργοδότη. Με άλλα λόγια, ενώ τυπικό

αντιμετωπίζονται από

το ισχύον δίκαιο ως ελεύθεροι επαγγελματίες, οι πραγματικές συνθήκες κάτω από τις
οποίες απασχολούνται είναι πολύ κοντό στη σχέση εξαρτημένης εργασία ς. Αυτό που

ξεχωρ ί ζει τον οιονεί μισθωτό από τον ανεξάρτητο εργαζόμ ενο

«free laπce », ο οποίος

επίσης δηλώνει ως επαγγελματική έδρα την οικία του, είναι η οικονομική εξάρτησή του

από ένα βασικό εργοδότη, καθώς και ο έλεγχος που ο εργοδότης ασκεί στην εκτέλεση
της εργασία ς του 10 •

Στην Ελλάδα ο νόμος

2639 του 1998 (όρθρο 1) είχε ως βασικό του στόχο να

περιορίσει την εξάπλωση των αποκαλούμενων στη διεθνή βιβλιογραφία «γκρίζων
ζωνών στην απασχόληση» (Sυp iot,

1999) καθιστώντας ευκολότερο τον έλεγχο εκ

μέρους των κρατικών λειτουργών. Επιπρόσθετα, ο νόμος απέβλεπ ε στο να αποτρέ
ψει τη δ ιαφυγή ασφαλιστικών εισφορών από τα ασφαλιστικό ταμ εlα που αφορούν σε
σχέση εξαρτημένης εργασίας (βλέπε ΙΚΑ). Ειδικότερα, ο νόμος
ιο

2639/1998

επιβάλλει

Αναφορικό με το θέμα των οιονεί μισθωτών στους μηχανικούς, βλέπε επίσης ΕΒΕΟ -Γρ . Διασύνδεσης ΕΜΠ 
ΕΙΕ (2000). Γιο τις θεωρητικές προεκτάσεις του φαινομένου και το διλήμματα της δημόσιος πολιτικής που
αυτό συνεπάγεται βλέπε Athaπassoυli

(2003)

και Liagoυras

(2004).
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στον εργοδότη που απασχολεί εργαζόμενους με συ μφωνία γιο παροχή υπηρεσι ών

έργου, γ ι ο ορισμένο ή γιο αόριστο χρόνο, να καταθέσει τη σχετικ ή συμφωνία εντός
δεκα π ενθ ημ έρου στην Επιθεώρ ηση Εργα σί ας. Σε α ντίθ ετη περίπτωση, θεωρείται ότι
η συμφωνία των δύο μ ερών υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας. Άσχ ετο με το
πόσο αποτελεσματικός είναι ο παραπάνω νόμος στον περιορισμό των γκρίζων ζωνών
στην οποσχόληση 11 , το ση μα ντικό είναι ότι σύμφωνο με σχετική εγκύκλιο του Υπουρ
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με ημερομηνία

02-08-2002,

οι μηχανικοί

εξα ι ρούνται οπό τις διατάξεις του νόμου, μ ε το αιτιολογικό ότι « υπάγονται σε ειδικές

διατάξεις που ρυθμίζουν το ασφαλιστικό ή φορολογικό τους θέματα ( Π. Δ.
όρθρο

49

του Ν.

696/74,

2236/94)».

Δεδο μ ένου όμως ότι η βασι κή επ ιδίωξη του νόμου

2639/98

ήταν ο έλεγχος των

συμφωνιών που υποκρύπτουν σχέση εξαρτημένης εργασίας και δευτερευόντως το
θέμα των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων, η ερμηνεία της παραπάνω εγκυκλίου
δεν φαίνεται ιδιαίτερο πειστική.
Όπως φαίνεται στον Πίνακα

1.9,

ένας στους πέντε μηχανικούς που δηλώνουν

ελεύθεροι επαγγελματίες είναι οιονεί μισθωτός. Δηλαδή, ενώ τυπικό το ποσοστό των
μηχανικών ελεύθερων επαγγελ ματιών είναι ακριβώς το ίδ ι ο με αυτό της προηγούμ ε
νης έρευνας του ΤΕΕ
επαγγελματιών είνα ι

(1997),
41,1%.

ήτο ι

50,7%,

το π οσοστό των πραγματικό ελεύθερων

Οι βασικοί τομείς, όπου απασχολούνται οι οιονεί μισθωτοί είναι οι οικοδομές-κατα
σκευές

(73,5%), οι υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις και λοιπές υπηρεσίες του ιδιωτικού
(12%), ο πρωτογενής και δευτερογενής τομέας (6,5%), και η δημόσιο εκπαί
δευση και το ερευνητικό ιδρύματα (4%).

τομέα

Η παρα πάνω διαπίστωση εξηγεί και το παρά δοξο που είχε ανακύψει οπό τις προη
γούμενες έρευνες γιο τους μηχανικούς, στι ς οπ οίες διαπιστωνόταν ότι το υψηλό πο
σοστό των ελεύθ ερων επαγγελματιών ήταν ανεξάρτητο ο πό την επαγγελματική ηλ ικί α
των μηχανικών.
Πίνακας

1 .9. Σχέση εργασίας (τύπος απασχόλησης) των μηχανικών του ΤΕΕ.
Κατονο

έο
Σύνολο

Στον Πίνακα

16 6%
24 5%
96%
17 1%
12 0%
16 3%
27%
12%
1000/ο

1. 10,

οι μη χα νι κο ί του δείγματος έχο υν χωριστεί σε επτά κ ατηγορίες

ανάλογο μ ε το έτος απόκτησης της άδειος άσκησης επαγγέλματος. Φαίνεται όντως ότι
στις νεότερες γενεές των μηχανικών , οι οπο ί ες απέκτησαν άδειο άσκησης επογγέλ 11

Γιο περισσότερο οχετικό με τη συζήτηση που τροφοδότησε η έκδοση του

2396/98

βλέπε Μετζητόκος

(1999), Μποκόπουλος ( 1999), Ντόσιος (1999), Ποποϊωάννου (1999) και Στεργίου (2000).

36

μοτος οπό το τέλη τη ς δεκα ετίας του 1980 μέχρι το 2002, το ποσοστά των ελεύθε
ρων επαγγελματιών φθίνουν, ενώ αντίθ ετο αυτά των οιονεί μισθωτών παρουσιάζουν
συνεχή αύξηση . Χαρακτηριστικό, ένας στους πέντε μηχανικούς που απέκτησαν άδειο

άσκησης επαγγέλ ματος την περίοδο

1997-2002, δήλωσε ότι εργάζεται ως οιονεί μι

σθωτός.
Ενδ ι αφέρον παρουσιάζουν επίσης και οι εξελίξεις εντός των μη χαν ι κών που απα

σχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Από το τέλη πάλι της δεκαετίας του

1980

διακρίνονται τρεις βασικές αλλαγές, οι οποίες αντανακλούν τις γενικότερες τάσεις της

συγκράτηση ς της επέκτασης του δημοσίου τομέα και της σταδιακής απορύθμισης της
αγορά ς εργασί ας.
Πίνακας

1.10. Σχέση εργασίας των μηχανικών και έτος απόκτησης
της άδειος άσκησης επαγγέλματος.

Σχέση εργασίας

Κατανομή ανά πενταετlα

Εργοδότης

ΑυτοαπασΥολούuενοc
Οιονεί Μισθωτός
Δημόσιος υπόλληλος
Αορίστου Χρόνου (ΔΤ)

Αορίστου Υοόνου (ΙΤ)
Ορισμέν . Χρόνου (ΔΤ)
Ορισμέν. Χρόνου (ΙΤ)

Σύνολο δείγματος

67-71
26,9%
28 3%
54%
17 0%
76%
14,8%
0%
0%

72-76
26 8%
24 9%
54%
16 9%
14 9%
96%
0,8%
0,8%

77-81
20 7%
20 7%
5,5%
26 8%
14 7%
9,8%
0,9%
0,9%

82-86
16 5%
26 2%
62%
19 5%
15 7%
14 0 %
17%
02%

87-91
16 8%
23 9 %
10 7%
13 7%
96%
21 8%
25%
10%

92- 96
11 3%
27 7%
10 5%
13 2%
12 2%
18 7%

1000/ο

1000/ο

1000/ο

1000/ο

1000/ο

1000/ο

4,40/ο

21%

97- 02
48%
19 6%
211%
14 3%
80%
22 3%
68%
30%
100%

Ειδικότερα, παρατηρ είται αύξηση των μισθωτών μ ε σύμβαση αορίστου χρόνου,

μείωση των δημοσίων υπαλλήλων και αύξηση των μισθωτών με σύμβαση ορισμένου
χρόνου, ανεξάρτητα με το αν εργάζονται στον ιδιωτικό ή στον ευ ρύτερο δημόσιο τομέα.

Πάντως ,το ποσοστό των μ ισθωτών με σύ μ βαση ορι σμένου χρόνου π αρα μ ένει σχετικά
χα μηλό

(2,7% + 1,2% = 3,9%)

και α υτό πρ έ π ει να ο φε ίλεται μεταξύ άλλων στη ση μ α 

σία των οιονεί μισθωτών ως πηγής ευ έλ ι κτης εργασίας.
Μάλιστα , αν κανείς ερ μήνευε τον Πίνακα

1.9,

σύμφωνο με τι ς διεθνείς στατιστικές

για την εργασία και την απασχόληση, θα μ πορούσε να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι
μη χανικοί που υ πά γονται στις ευέλι κτες μορφές εργοσίαςι 2 αντιπροσω π ε ύουν λιγότερο

α πό 4% του συνόλου των μηχαν ι κών . Μία τέτοια όμ ως άποψη για την αγορά εργα σί
ας των μη χανικών στην Ελλάδα είναι λανθασμένη στο μέτρο που δεν αντι λαμβάνεται
ότι η βασική πηγή ευέλικτης εργασίας βρίσκεται στα όρ ι α μεταξύ τη ς μισθωτής και της
ανεξάρτητης εργασίας (οιονεί μι σθωτοί), κα θώς και εκτός της μισθωτής εργασίας (ου
τοοποσχολούμ ενοι).

ι2

Η παρούσα μελέτη δεν επεισέρχετοι στις επιμέρους μορφές που μπορεί να λάβει η ευελιξία της εργασίας.
Γιο μία σύντομη ολλό περιεκτική παρουσίαση του θέματος βλ. Κουζής

(2001,

σελ.44 - 59). Γιο περαιτέρω

αναλύσεις σχετικό με το ρόλο και τις μορφές της ευ έλ ικτης εργασίας στην ελλην ι κή οικονομία βλέπε μετα
ξύ άλλων Karamessiπi

(1998),

Karaπti π os

(1998),

Δεδου σόπου λος

(1998)

κα ι Σο μ πεθόϊ

(2000)
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Εισόδημα και βαθμός ικανοποίησης από την εργασία των διαφορετικών
τύπων απασχόλησης
Στη συνέχεια επ ι χειρείται μία σύγκρ ι ση των διαφορετικών κατηγοριών απασχό

λη σης έχοντα ς ως βάση είτε αντικειμενικά κριτήρια, όπως το ει σόδημα και τις ώρες
ερ γασία ς, ή υποκειμενι κές μ ετα βλητές, ό π ως ο βα θμ ός ι κανο π οίη ση ς α π ό την εργ ασί α.

Τα α ποτελέσματα αναφορ ι κό μ ε το ετήσιο προ φόρων ει σόδη μ α των μηχα νικών και
τις ώρες απασχόλησής τους δίνονται στον Π ί νακα

1. 10,

όπου παρουσιάζονται οι διά

μεσο ι των δύο παραπάνω μεταβλητών 13 • Η γενική εικόνα είναι ότι οι μηχανικοί έχουν
ικανοπ ο ιητικά εισοδή μ ατα

- η διάμεσος του εισοδήματος είνα ι 8, 23 εκατομμύρια δρχ.
24, 15 χ ι λ. ευρώ - αλλά συγχρόνως εργάζοντα ι πολλές ώρες . Το 60 ,4% των μηχα 
νικών δή λωσε ότι εργάζεται από 9 ώρες κα ι πάνω τη ν ημέρα και το 31,4% από 12
ή

ώρες κα ι πάνω .
Πίνακας

1.11.

Διάμεσοι του ετήσιου εισοδήματος (σε εκ. δρχ. 14)
και των ωρών εργασίας.

Σχέση εονασίας

Εργοδότης
Αυτοαnασχολούμενος
Οιονεί μισθωτόc

Δημόσι ος υnάλλnλος
Αορίστου vοόνου (Δημόσιο ς Το μ έας)

Αορίστου vοάνου (Ιδιωτικόc Το u έας)
Ορισμένου vοόνου
Σύνολο δείνuατος

Εισόδηuα

Ώρες εργασίας

>10 00
8 00
8 10
7 00
7, 76
9,21
5,38
8 23

10 5
10 ο
10 ο
8 ο
8 ο
90
80
10,Ο

Το βασικό εύρ ημα εντοπίζεται στη σύγκριση μεταξύ των δύο πιο ευέλικτων μορφών
εργασίας, των οιονεί μισθωτών και των μισθωτών με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Πα

ρατηρείται ότι οι οιονεί μισθωτοί εργάζονται μεν περισσότερο από τους μισθωτούς με
σύ μ βα ση ορισμ ένου χρόνου, αλλά συγχρόνως ανταμείβονται κα ι πολύ καλύ τερα από

α υτού ς

( 8,10 έναντι 5,38 εκατ. δρχ.). Ε ί να ι δε χαρακτη ρ ι στι κό ότι το 45,3 % των οι 
10 εκατ. δρχ 1 5 • Από την προσπάθεια

ονεί μ ισθωτών δήλωσε ετήσιο ε ισόδημα πάνω από

που έγινε να εντο πιστούν κάποια ειδοποιό χαρακτηριστικό των υψηλόμισθων οιονεί
Η επ ι λογή τη ς διαμέσου έναντι του μέσου ό ρο υ ως μέτρου κεντρικής τόσ η ς βασί ζεται σε ένα διπλό σκε
πτικό . Π ρώτο, η διάμεσος, αντίθ ετο με το μέσο όρο , δεν ε πηρ εάζετα ι οπό α κ ραί ες τιμ ές. Δεύτερον και
σημαντικότερο , στην περίπτωση της μεταβλητής εισόδ ημα, όπου το υπάρχοντα στοιχείο δεν αντιπρο 
σωπεύουν τιμές αλλά άνισο και ανοικτό δισστήμστσ τάξεως, ο υπολογισμός της διαμέσου είναι πολύ πιο
αξιόπιστος οπό αυτόν του μέσου όρου .

"

Στο ερωτη ματολόγιο το ει σόδημα μετριόταν σε κλίμακες, οι οποίες ήταν δραχμές και σε ευρώ. Επε ι δή
όμως, το ποσό της κάθε κλί μ σκο ς ήταν στρογγυλεμ ένο σε δραχμές (π.χ.

6-8

εκστ. δραχμές) και όχι σε

ευρώ, στις αναλύσεις που ακολουθούν θσ υπολογίζουμε το ει σόδημα σε δραχμές .
Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι η μονοπσρσγοντική ανάλυση διακύμανσης έδωσε διφορούμενο οποτελέ
σμστσ, αναφορικό με την ύπαρξη στατιστικό σημαντικής διαφοράς μεταξύ των οιονεί μισθωτών κοι των
μισθωτών με σύμβαση αορίστου χρόνου στον ιδιωτικό τομ έα. Μερικό τεστ

-

όπως το τυkey και

- δεν ανιχνεύ ουν την ύ πα ρξη τέτο ι ος δ ι αφορά ς, ενώ άλλο -όπως το LSD - ανιχνεύουν .
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Scheffe

μισθωτών (επαγγελματική ηλικία, κλάδος

και α ντικεί μενο απασχόλ ηση ς, δεύτερη

απασχόληση, κ .λπ .), η βασική μεταβλητή που φαίνετα ι να συσχετίζεται με τις υψηλές

αποδοχές τω ν οιονεί μ ισθωτών, είναι ο ι ώρες εργασίας. Ειδικότερο, οπό τους οιονεί
μισθωτούς που δήλωσαν ετήσιο εισόδημα άνω των

10 εκοτ. δρχ ., το 23,5% εργά ζεται
10 ώρες την ημέρα, ενώ το 45,3% εργάζεται κατά μέσο όρο 12 ώρες την ημέρα.
Η πολύ καλή θέση των οιονεί μισθωτών εντός τη ς ευέλ ικτης εργα σίας προκ ύπτει και

οπό τις απαντήσεις πο υ έδωσαν στην ερώτηση α ν επέλεξαν ο ι ίδι οι το καθεστώς του

ο ι ονεί μισθωτού , ή αν τους επιβλήθηκε - άμεσα ή έμμεσα - από τον εργοδότη τους.
Το 48, 1% των μηχανικών του δείγματος απάντησε ότι η απασχόλησή του ως οιονεί
μισθωτού ήταν δ ική του επ ι λογή, το 30% ότι του επιβλήθηκε άμεσα από τον εργοδότη
του , και το

18,5%

ότι του επιβλήθηκε έμμ εσα . Παρόλο που το θ έ μα της ελεύθερ ης

επιλογής είναι σχετικό

- πάντοτε υπάρχουν αντικειμενικοί περιορισμοί που ωθούν
- το γεγονός ότι ένας στους

αυτόν που επιλ έγει προ ς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση

δύο οιονεί μι σθωτούς επ έλεξε ο ίδιος το καθεστώς απασχόλησής του, εξηγείται κυρίως
από τις φορολογικές ελαφρύνσεις στι ς οποίες έχουν δικαίω μα οι ελεύθ εροι επαγγελ
ματίες μη χανικοί. Επίση ς, σημαντικό κίνητρο γιο τους μηχανικούς π ου απέκτησαν

άδεια άσκη σης επαγγέλματος πρ ιν το τέλος του 1992, ήταν να εκμεταλλευτούν, α π ό
κο ινο ύ μ ε τον εργοδό τη , το κενό στις δ ιατά ξει ς του ασφαλιστικού συ στήματος. Με το

νέο όμως ασφαλιστικό σύστημα, που ι σχύει για τους μηχανικούς που έλαβαν άδεια
άσκησης επαγγ έλ ματος από το

1993

και μετά, το παραπάνω κίνητρο πρ έπ ει να έχει

εξαλειφθεί , ή τουλάχιστον, να έχει περιοριστεί σημαντικό.
Ένα δεύτερο εύρημ α που χ ρήζει ιδιαίτερου σχολ ι ασμού, είναι το σχετικό χαμηλό
εισόδ ημα των αυτοαπασχολούμενων μη χανικών. Ο έλεγχος πο υ έγ ι νε με βάση τη μο

νο παρογοντική ανάλυση διακύμανσης έδει ξε ότι δεν υπάρχουν στατιστικό σημαντικά
διαφορές ανάμεσα στο εισοδή ματα των αυτοα πα σχολούμενων, των ο ι ονεί μι σθωτών,
των δημόσιων υπαλλήλων κα ι των μι σθωτών αορίστου χρόνου στον ευρύτερο δη
μόσιο τομ έα. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι το

21%

των αυτοα πα σχολού μ ενων

μηχανικών του δείγματος δηλώνει ετήσιο ει σόδημ α κάτω των

11 %

δηλώνει εισόδ ημα μεταξύ

5

και

6

5 εκατ. δρχ . , ενώ ένα

εκοτ. δρχ. Βέβαια, πρέπει να τονιστεί ότι η σύ 

γκριση μ εταξύ τύπων απα σχόλησης που έχουν διαφορετικό περιθώρια φοροδιαφυγής
είναι λίγο έως πολύ ε πισφαλής. Θα περ ί μενε λόγου χάρη κανείς, ο ι αυτοαπασχολού

μενοι με χαμηλό εισοδήματα να υποοποσχολούνται. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται
να συμβαίνει τουλάχιστον γιο τους μισούς ο π ό αυτούς. Πι ο συγκεκριμένο, από τους

ουτοοποσχολούμ ενους μηχανικού ς που δηλώνουν εισόδη μα κάτω των
ένα

46%

εργάζετα ι οπ ό

9

έως

12

ώρες ημερ ησίως και ένα

8%

από

13

5 εκατ. δρχ.,

ώρες και άνω.

Το παραπάνω δ ε ν αμφισβητούν το γεγονό ς ότι ένα μ έρος των αυτοαπα σχολούμενων

μηχανικών έχει ο ι κονομικό προβλήματα, ή και ότι ενδεχομένως επ έλ εξε να ουτοο πο 
σχοληθεί γιατί δεν είχε κάποιο καλύτερη λύση. Απλώς εκτιμάται ότι η υποαπασχόληση
αποτελεί κατά τεκ μήρ ιο πιο αξιόπιστο δείκτη της οικονομικής δυσπραγίας αυτού του
τύπου απασχόλησης απ ' ότι το δηλωθ έν ε ι σόδη μα .

Εξάλλου, η ύπαρξη μία ς σχετικής δυσφορίας στο υς αυτοαπασχολούμενο υς μη
χανικού ς εντοπ ί ζεται και στις απαντήσε ι ς π ο υ δίνουν όταν ερωτώνται γιο το πόσο
δυ σα ρεστημένο ι ή ευχαρι στημ ένοι αισθάνονται συνολικό από την εργασία τους. Η

κλίμα κα που χρησιμοποι ήθηκε γιο αυτήν την ερώτηση περιελάμβανε πέντε διαβαθμί
σεις :

1

γιο το πολύ δυσαρεστημένος,

2

γιο το μάλλον δ υ σαρεστημ ένος,

3,

γι ο το ούτε
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ικανοποιημένος ούτε δυσαρεστημένος,

4 γ ι ο το μάλλον ικανοποιημένος κα ι 5 γιο το

πολύ ικανοποιημένος. Σε γενικές γραμμές το σύνολο των μηχανικών του δείγματος
φαίνεται να είναι ικανοπ ο ιημ ένο οπ ό την εργασία του. Ένας στους δύο μηχανικούς

δηλώνει μάλλον ικανοποιημένος και ένας στους πέντε ούτε δυσαρεστημένος ούτε ικα
νοπο ι ημ ένος, και αυτό ανεξάρτητο οπό τον τύπο απασχόλησης. Αντίθετο, το ποσοστά
των π ολύ ι κανοπο ιημ ένων ποι κίλουν οπό

27,5% γιο τους εργοδότες σε 16,7% κα ι
15,9% γιο τους μισθωτούς συμβασιούχους και τους ουτοοποσχολούμ ενο υς αντίστοι

χο . Παρό μοιο αντίθεση υπάρχει και στους μηχανικού ς που δηλώνουν πολύ ή μάλλον

δυσαρεστημένοι, όπου το μικρότερο ποσοστά εντοπίζονται στους εργοδότες
κα ι στους μισθωτούς μ ε σύ μβαση αορίστου χρόνου

μισθωτούς συ μ βασιούχους

Διάγραμμα

(7,6%),

(7,6%)

ενώ το μ εγαλύτερο στους

(1 2,5%) και στους ουτοοποσχολού μ ενο υς (13, 1%) .

1.1.

Βαθμός συνολικής ικανοποίησης οπό την εργασία
ανά τύπο απασχόλησης.
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Τύπος απασχόλησης

Οι παραπάνω διαφορές στο άκρο της πεντοβάθμιος κλίμακας μεταφράζονται σε
διαφο ρές στους μέσους όρους, όπως αυτοί παρουσιάζονται στο Διάγραμμα

1.1 .

Ανα 

φορι κά μ ε τους ουτοοποσχολούμενους και τους συ μ βασιούχους μισθωτούς, η μ ονο
πορογοντική ανάλυση διακύμανσης έδειξε ότι υπάρχει στατιστι κά σημαντική δ ια φορά
είτε σε σχέση με τους υπόλοιπους τύπους απασχόλησης των μηχανικών (τεστ

LSD) ,

είτε με τους εργοδότες και τους μισθωτούς αορίστου χρόνου στον ι διωτικό τομέα (τεστ
Scheffe και Tukey). Αντίθετο , γιο τους οιονεί μ ισθωτούς το πιο ευαίσθητο τεστ -όπως
το
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LSD -

ανιχνεύουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μ ε τους εργοδότες κα ι τους ου-

τοαπασχολού μ ενους, ενώ το λιγότερο ευα ί σθητα τεστ

- όπως το Scheffe και το Tukey
- δεν βρίσκουν δι αφορές με κανένα οπό τους άλλους τύπους απασχόλησης . Συνολικό
επομ ένως, οι στατιστι κοί έλεγχοι

δείχνουν ότι αναφορικό μ ε το βαθμό ι κανοποίησης

των μηχανικών του δείγματος, κα ι αντίθετο οπό ότι ίσως θα αναμενόταν, οι οιονεί
μισθωτοί είναι πιο ικανοπο ι ημένοι από την εργασία τους σε σχέση με τους αυτοαπα 

σχολού μ ενο υς. Ο δε βαθμός ι κανοπ οί η ση ς των τελευταίων είνα ι το ίδιο «χαμ η λός» με
αυτόν των συμβασιούχων μισθωτών!
Η παραπάνω εικόνα διαφοροποιείται όμως αρκετό όταν η ικανοποίηση που δηλώνει
ο ερωτώμενος από την εργασία του συνδέεται με το ον σκοπεύει να παραμείνει ή όχι
στη ν ί δ ι α εργασία . Π ιο συγκεκριμένα , η ερώτηση που ετέθη στους μ η χανικούς τους
δείγ μ ατος είχε ως εξ ή ς: «Τι πι στεύ ετε γι ο τη σημερ ι νή σος α π ασχόληση ;

1. Εργάζεστε προσωρινό προσδοκώντας κάτι καλύτερο;

2.

Θα παραμένατε σε αυτήν την απασχόληση μόνο ον είχατε κάπο ι α εξέλιξη ή μεγα

3.

Τη βρίσκετε ενδιαφέρουσα και σκοπεύετε να παραμείνετε γ ι ο αρκετό καιρό ακό

4.

Δεν ξέρω, δεν απαντώ »

λύτερο εισόδημα;
μη ;

Πίνακας

1 .12. Σχέση εργασίας και πρόθεση παραμονής στην παρούσα απασχόληση.

Σχέση ερyασiαc;

Εργοδότης
Αυτοοnοσχολούμενος

Μεγάλη παραμονή

Προσωρινή

Παραμονή υπό

παραμονή

όρους

3,0%

6,3%

90,7%

8,1%

9,5%

82,4%

17,3%

20,9%

61,8%

Δημόσιος υnόλληλος

6,5%

6,5%

86,9%

Αορίστου χρόνου (ΔΤ)

8,5%

8,8%

82,7%

Αορίστου χρόνου (ΙΤ)

10,2%

17,8%

72, 1%

Ορισμένου χ ρόνου

37,2%

20,2%

42,6 %

Σύνολο δείγματος

9,40/ο

11,2°/ο

79,4%

Οιονεί μ ισθωτός

Παρατηρούμε (Π ί νακας 1.12) ότι το ποσοστό των αυτοαπασχολούμ ενων που βρί
σκει την εργασία του ενδιαφέρου σα και σκοπεύει να παραμείνει γιο αρκετό καιρό
ακόμη εί ναι υψηλό (82,4%).
Αντίθετο, το αντίστοιχο ποσοστό των οιονεί μισθωτών (61,8%) βρίσκεται μεταξύ
των ποσοστών των συμβασιούχων μισθωτών

(42,6%)

και των υπολοίπων τύπων απα 

σχόλη ση ς. Θα ήταν όμως παρακινδυνευ μ ένο να θεωρήσουμε ότι η πρόθεση παραμο
νή ς α π οτελεί ένα πι ο αντι κειμ ενι κό κρ ιτή ρ ι ο σε σχέση μ ε το βαθ μ ό ικανοπ ο ί ησης από
την εργασία που δήλωσαν οι ερωτώμ ενοι.
Ένα μέρος της απόκλισης ανάμεσα στο βαθμό ικανοποίησης και την πρόθεση πα 

ραμονής πρέπ ει να εξηγείται οπό το γεγονός ότι η δεύτερη προϋποθέτει και τη δυνα
τότητα μ ετακίνησης σε άλλο τύπο απασχόλησης.
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3. Η αρχική (πρώτη} απασχόληση. Μία διαχρονική προσέγγιση
Η μέχρι τώρα ανάλυση είχε στατικό χοροκτήρο, καθότι ήταν εστιασμένη στο χα
ρακτηριστικό της παρούσας απασχόληση ς των μηχανικών του δείγματος. Σε αυτό το
κεφάλα ιο υιοθετείται μία πιο δυναμική προσέγγιση 16 αναφορικό με την εξέλιξη των
συνθηκών εισόδου των μηχανικών στο επάγγελμα , καθώς και την κινητικότητα που

ονοπτύχθηκε μ ε το πέρασμ α οπό την ορχι κή στην παρούσα απασχόληση.
Χρόνος εύρεσης της πρώτης απασχόλησης
Ο χρόνος εύρεση ς της πρώτης απασχόλησης αποτελεί την κεντρ ι κή μεταβλητή , προ

κειμ ένου να αξιολογηθούν ο ι συνθή κες ένταξης των αποφοίτων στο επάγγελμα. Μπορεί
να ειδωθεί είτε με τη στενή ή με την ευρεία έννοια του όρου. Η ευρεία έννοια ονοφέ
ρετοι στην πρώτη απασχόληση όλων τω ν μηχανικών, ενώ η στενή και επιστημονικό
πιο αυστηρή έννοια στην είσοδο των μισθωτών μη χανικών
και των οιονεί μισθωτών

Πίνακα

-

-

συμπεριλαμβανόμενων

στην αγορά εργασ ίας. Παρόλο που, όπως φαίνεται και στον

1.13, το οποτελέσμοτο της έρευνας δεν παρουσι άζουν σημαντικές διαφορές

ανάλογο με το ποιο οπό τις δύο έννοιες του χρόνου εύρεσης της πρώτης απασχόλησης
χρησιμοποιείται, στη συνέχεια της παρούσας μελέτης θα παρουσιάσουμε και τις δύο.
Πίνακας

1.13.

Χρόνος εύρεσης της πρώτης απασχόλησης.

Χρονικό διάστημα

Σύνολο μηχανικών

Μ ισΟωτοί μ11χανικοί

40,5%
54,0%
66,2%

37,3%
53,3%
67,8%
78,5%
85,7%
95,8%

-1 μήνα
-3 μήνες
-6 μή νες
- 12 μt)νες
-24 μi1νες
-36 μήνες

76,Ο''Ιιι

82,4%
95,4%
100%

Σύνολο

ΙΟΟ%

Το βασικό εύρημα π ου προκύπτει οπό τον Πίνακα

1.13, είναι η ύπαρξη μεγάλων

αποκλίσεων στο χρόνο που χρειάστηκαν οι μηχανικοί του δείγματος γιο να βρουν
την πρώτη τους απασχόληση. Χαρακτηριστικό, ενώ περί π ου το 40% των μηχαν ικών
βρή κε εργασία μ έσο σε ένα μήνα και ένα 75% μέσο σε ένα χρόνο, το υπόλοι π ο 25%
χρειάστηκε οπό

13

έως

98

μήνες 1 7 •

Οι προσπάθειες να συσχετιστούν οι μ εγάλοι χρόνοι εύρεσης της πρώτης ερ

γασίας
'"

με

δημογραφικό

και

άλλο

Γιο τη διόκριση ονόμεσο στη διοστρωμοτική

χαρακτηριστικό

17

Martiπelli

του

δείγ-

(2000), Vincent (1994) και Stoeffier- Kerπ

( 1998).

Η ασυνήθης κστονομή του χρόνου εύρεσης της πρώτης απασχόλησης αντικατοπτρίζετα ι στη μεγάλη απόκλι 

ση ανάμεσα στη διάμεσο (3 μήνες) και στο μέσο όρο (10,5 μήνες).
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μηχανικών

(cross-sectional) και διαμήκη {longitudinal) ονόλυση βλέπε

εκτός οπό την εισαγωγή του ΕΒΕΟ- Γρ. Διασύνδεσης ΕΜΠ -Ε ΙΕ

&

των

ματος

(φύλο,

μετα πτυχ ι ακά,

ει δικότητα,

τόπος

εγκατάστασης,

μορφωτικό

επί πεδο

γονέων,

... ) δεν έδωσαν α ποτελέσματα.

Μόνο η συσχέτιση με την ειδικότητα έδωσε μία διαφοροποίηση, αλλά και αυτή
είναι ασήμαντη καθότι αφορά σε δύο μικρές ειδικότητες

- τους μεταλλειολόγους και

τους ηλεκτρονικούς μηχανικούς- οι οποί οι παρουσι άζουν μικρότερο υς χρόνους στην

εύρεση της πρώτης απασχόλησης. Στην περί πτωση μάλ ι στα των ηλεκτρονι κών μη
χανικών αυτό πρέπει να οφείλεται στο γεγονός ότι είναι νέα ειδικότητα και όπως θα
δού μ ε παρακάτω, κατά τα τελευταία πέντε-δέκα χρόνια ο χρόνος εύρεσης της πρώτης
α πασχόλησης έχει κατά μέσο όρο μειωθεί.
Για τη συντριπτική πλειοψηφία των μηχανικών του δείγματος

-

όπως φα ίνεται και

στο Δ ι άγραμμα 1.2, αλλά κα ι προέκυ ψε απ ό τη μονοπαραγοντική ανά λυση της διακύ
μανσης

-

δεν μπορεί να θεμελιωθεί η ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στην ειδικότητα και

το χρόνο εύρεσης της πρώτης απασχόλησης.
Διάγραμμα

1.2. Χρόνος εύρεση ς της πρώτης απασχόλησης
(σε μήνες) ανά ειδικότητα.

- Σuνολο
- Μισθωτοl

Ειδικότητα

Περαιτέρω ανάλυση των υπο-ομάδων που συγκροτούν το δείγμα των μηχανικών εντό
πισε δύο τέτοιες υπο-ομάδες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μεγάλους χρόνους εύρεσης
της πρώτης α πασχόλησης.
Η πρώτη α π οτελείται από τους εργοδότες κα ι αυτοα πασχολούμενους. Η δ ιαφορά στους

μέσους όρους ανάμεσα στο σύνολο των μηχανικών του δείγματος και τους μισθωτούς που
παρατηρείται στο Διάγραμμα

1.2,

προκύπτει προφανώς από το μεγαλύτερο χρόνο που

χρειάζοντα ι οι επ ιχειρηματίες μηχανικοί για να δη μ ιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Η
δεύτερη ομάδα είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν μέσω δ ιαγωνισμών και οι

οποίοι χρειάστηκαν κατά μέσο όρο

15,5 μήνες για να βρουν απασχόληση έναντι 10,5 μη

νών που είνα ι ο μ έσος όρος του δείγματος.
Ο εντοπισμός όμως αυτών των δύο ακραίων υπο-ομάδων (επιχειρηματίες και δημόσιοι
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υπάλληλοι) δεν εξηγεί τη μεγάλη διασπορά των απαντήσεων στην ερώτηση σχετι κά με το
χρόνο εύρεσης της πρώτης απασχόλησης, καθότι η διασπορά των απαντήσεων εντός των
παραπάνω υπο-ομόδων δεν διαφέρει α π ό αυτή του δείγματος.

Πίνακας 1 .14. Χρόνος εύρεσης της πρώτης απασχόλησης και ετήσιο δηλωθέν εισόδημα.
Χρόνος

Ετήσιο εισόδημα σε εκατομμύρια δρχ.

εύρεσης

1

μήνας

-5

5-6

6-8

8-10

> 10

12,2%

14,3%

19,3%

15,6%

38,6%
32,0%

2- 4

μήνες

13,0%

14,6%

23,3%

17,0%

5-6

μήνες

15,0%

13,8%

23,8%

18,8%

28,8%

15,2%

7,2%

28,2%

15,2%

34,1%

16,6%

14,0%

21,7%

16,6%

31,2%

7-12

μήν ες

13-30

μήνες

31-98

μήνες

Σύνολο

15,8%

6,8%

23,3%

15,0%

39, 1%

13,9%

12,scνo

22,3%

16,3%

34,8%

Η δυσκολία απόδοσης της καθυστέρηση ς στην εύρεση της πρώτης α πασχόλησης
σε κά ποι ο δημογραφικό, κοινωνικό, οικονομικό, κ.λπ.

παράγοντα φαίνεται καθαρό,

όταν επ ι χειρείται να συσχετισθεί ο χρόνος εύρεσης εργασίας μ ε το δηλωθέν εισόδημα.

Αν κάπο ιοι μη τυχαίοι παράγοντες επ η ρέαζαν τις διαφορετικές ταχύτητες εισόδου στην

απασχόληση των νέων μηχανικών, τότε θα περίμενε κανείς αυτό να αντανακλαστεί
στη μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία και κατ' επέκταση στο εισόδημά τους.
Προκειμένου, να αποκλειστεί η περίπτωσ η του επιχειρη ματία που ναι μ εν περιμένει

πολύ, ώσπου να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση, αλλά μ ετά έχει υψηλό εισοδή
ματα, η συσχέτιση που παρουσιάζεται στον Πίνακα

1.14,

αφορά μόνο στους μισθω 

τούς μηχανικούς .
Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει συσχέτι ση ανάμεσα στο χρόνο εύρεση ς της εργασίας
και στο εισόδημα ι 8 • Ειδικό, οι μισθωτοί, οι οποίοι χρειάστηκαν από 31έως98 μήνες για
να βρουν την πρώτη τους απασχόληση, δεν έχουν υψηλό π οσοστό στι ς εισοδηματικές
κατηγορίες

-5

και

5-6

εκατ. δρχ, ενώ

- αντίθετα από ότι θα περίμενε κανείς - το π οσο
10 εκατ. δρχ είναι υψηλό (39,1 %).

στό τους στην ει σοδηματική κατη γορία πάνω από

18

Η στατιστική

Pearson

Chί

Square

παίρνει την τιμή

27,67 γιο 25
0,324.

σε πιθονότητο (επ ίπεδο στατιστικής σημοντικότητος)
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βαθμούς ελευθερίας, το οποί ο αντιστοιχεί

Διάγραμμα

Χρόνος εύρεσης της πρώτης απασχόλησης και περίοδος

1 .3 .

απόκτησης της άδειος άσκησης επα γγέλματος.

12

10

8

δ

a.
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4

Σύνολο

+---~--~--~~--~--~--~ • Μισθωτοί
-'.s>.s>_,
~

ο~

Επαγγελματική ηλι κία

Τέλος, ιδια ίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλι ξη του χρόνου εύρεσης της πρώτης

απασχόλη σης α π ό τις παλαιότερες προς τις νεότερες γενεές μηχα νικών. Το Διάγραμμα

1.3

α π ε ι κον ί ζει αυτή τη ν εξέλιξη για τους μι σθωτούς μηχα νι κο ύς και γι α το σύνολο

των μ ηχανικών, χωρίζοντάς τους ανά π ενταετίες, ανάλογα με την άδεια απόκτησης
άσκ η ση ς επαγγέλμ ατος από το ΤΕΕ. Δεδομ ένη ς της μεγάλης διασπ οράς των απαντήσε
ων, η εξαγωγ ή συμπερα σμάτων, μέσω της απευθείας παρατήρη σης των μέσων όρων

είναι ιδια ίτερα επι σφαλής.

Αν εξαιρεθεί η περίοδος

1997-2002, τα περισσότερα τεστ

μ ονο πα ραγοντι κ ή ς ανά λυση ς τη ς δ ια κύμανσ η ς δεν δεί χνουν στατιστι κά ση μαντική

δ ι αφορά ανά μ εσα στους μ έσους όρους των υπολο ί πων π εριόδων. Σημ αντι κές είναι
ο ι δια φο ρές μόνο μεταξύ τη ς περιόδου

1997-2002 και των π εριόδων 1977-1981 και
1982-1986. Ε ι δ ι κά, γ ι α το σύ νολο των μηχανικών, ση μ αντι κή εί ναι - α λλά λιγότερο
καθαρή (στατιστι κή ση μ αντικότητα γύρω στο 0,1) - η διαφορά μεταξύ τη ς περιόδου
1997- 2002 και των π ερ ι όδων 1972- 1976 κα ι 1987- 199 1. Οι παρα πάνω διαφορές
μπ ορού ν ν α εξηγηθούν σχετι κά εύκολα, αν λά βε ι κανεί ς υπ ό ψ η του την εξέλιξη τ η ς
ελλην ι κ ή ς ο ι κονο μ ίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες και ι δ ι αίτερα, αφενός την ύφεση

της περ ι όδου

1978- 1986 κα ι αφετέρου τις π ολ ύ καλές επιδόσεις τη ς π ερι όδου 1997-

2002.
Τρόποι ανεύρεσης της πρώτης απασχόλησης
Ο ι τρόποι ανα ζήτη ση ς ή α νεύ ρεσης της εργασί ας α φορούν προφανώς μ όνο στους

μισθωτούς κα ι οιονεί μι σθωτούς μη χαν ικούς και μπορούν να τα ξινομη θούν στις ακό 
λου θες κατηγο ρί ες :
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•
•

Στους άτυπους μηχανισμούς, οι οποίοι βασίζονται σε οικογενειακές γνωριμίες.

Στους άτυπους μηχανισμούς οι οποίοι βασίζονται σε επα γγελματικές, με την ευρεία
έννοια, γνωριμίες ( συνάδελφο ι , πρώη ν εργοδότες, καθη γ ητές, ... ). Οι παραπάνω
μ ηχανισμοί διαφοροποιούνται από αυτούς των οικογενειακών γνωριμιών, αναφο
ρ ι κά μ ε το πόσο εύκολα αναλαμβάνει ο διαμεσολα βητής να συστήσει το γνωστό του
π ρόσωπο σε επι χειρή σεις και οργανισμούς.
Όσο πιο χαλαροί είνα ι οι δεσμοί

(weak ties19 )

ανάμεσα στο δι αμεσολαβητή και

στον υ ποψ ήφι ο εργαζόμενο τόσο δ υ σκολότερα ο δι α μ εσολαβητής θα συστήσει
ένα άτομο για του ο π οίου τις ικανότητες δεν είναι σίγουρος.

•

Στους τυπικούς μηχανισμούς ανεύρεσης εργασίας. Σ

· αυτούς τους μ ηχανισμούς

μ πορεί να ενταχθούν:

./

Οι αγγελίες στον ημερήσιο τύπο και σε άλλα έντυπα, όπως το Ενημερωτικό Δελ
τίο του ΤΕΕ .

./

Η α π ' ευθείας υποστήριξη από τον ίδιο τον εργαζόμενο της υποψηφιότητά ς του

στους εν δυνά μει εργοδότες .
./ Ο ι διαγων ι σμ ο ί το υ Δ ημοσίου.
Το αποτελέσματα της παρούσας έρευνας επιβεβα ιώνουν το σημαντικό ρόλο των
άτυ π ων μηχανισμών, κα ι πάνω οπό όλο των οικογενεια κών γνωριμ ιών στη ανεύρεση
της π ρώτης απασχόλησης. Ειδικότερο,

42, 7%

των μηχανικών βρήκ ε την πρώτη του

απασχόληση μέσω οικογενειακών γνωριμ ιών, το
(συνάδελφοι , εργοδότες, καθηγ ητές,

... )

17,4 % μέσω συστάσεων οπό τρίτους
40% μέσω τυπ ι κών μηχανι

κα ι το υπόλο ιπ ο

σμών (αγγελίες, άμεση σπεύθυνση στον εργοδότη, διαγωνισμοί του δ ημοσίου ) .
Όπως φαίνετα ι στον Π ίνακα 1.15, τα παρα π άνω ποσοστά διαφοροποιούνται ση μα
ντικά ανάλογα με την ειδι κότητα των μηχανικών .
Στις ειδικότητες των πολιτικών, αρχιτεκτόνων κα ι τοπογράφων μηχα ν ικών , ο ι

ο ποίες α π ασχολούντα ι κατά κύριο λόγο στον κλάδο των κατασκευών, όπου αφθονούν
οι μικρές μελετητικές και εργοληπτικές επιχειρήσεις, το ειδικό βάρος των άτυπων μη
χανισμών και ειδικά των οικογενειακών γνωριμιών είνα ι εμφανώς μ εγαλύτερο από ότι
στις άλλες ειδικότητες.
Εξαίρεση στον παραπάνω « κανόνα » αποτελο ύ ν οι ναυπηγοί μηχα νικο ί οι ο ποίοι

παρου σιάζουν το ίδιο ποσοστά με τις κατασκευαστικές ει δι κότητες. Η εξαίρεση αυτή
πρέπει να οφείλεται μεταξύ άλλων και στον οικογενειακό χαρακτήρα των ελλην ι κών

ναυτιλιακών ετα ι ριών 20 • Αξίζει βέβα ια να σημειωθεί ότι η προσφυγή σε άτυπους μηχα 
νισμού ς εύρεσης εργασίας αντανακλά όχ ι μόνο τα χαρακτηριστικά τη ς επ ιχείρησης ή
του κλάδου, στον οποίο ανήκει η επιχείρηση, αλλά και την κοινωνι κή καταγωγή των
υ ποψη φ ί ων 21 .

19

Η διόκριση των ότυπων μηχανι σμών σε αυτούς που βασί ζονται σε οι κο γενε ι α κές γνωριμίες και σε αυτούς
που βασίζονται σε επαγγελματικές γνωριμίες, έχει επηρεαστεί οπό τη διάκριση του

( 1973)

μ εταξύ στενώ ν κα ι χαλα ρών δεσμ ώ ν

(st rong

νe rsυs

Mark

Graπoνetter

weak ties).

20

Η πλειοψηφ ία των να υπ η γών μ ηχα ν ι κών δεν εργάζετα ι σε να υ πηγείο, αλλά σε ναυτιλι α κές εταιρίες

11

Βλέπε σχετικό την έννοι α του κοινωνι κού κεφαλα ίου στον Pierre Bourdieu (1980), της οποίο ς η ορχική
ση μασία στη συν έχεια αλλοιώθ ηκε μ ε την « υιοθέτησή » τ η ς οπ ό του ς αγγλοσάξονες ερευνητές

1998, Woolcock 1998).
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( Portes

Πίνακας

1.15. Μηχανισμοί ανεύρεση ς της πρώτης απασχόλησης ανά ειδικότητα.

Ειδικότητα

Οικογένεια

Συνόδελφοι

Αγγελίες

Καθηγητές

Άμεση

Διαγων ισμοί

οπεύθυνση

Δημοσίου

Π ολιτικοί

51,5%

14,2%

18,9 %

9,8%

5,5%

Αρχιτέκτονες

54,7%

18,7%

13,1%

10,4%

3,2%

Τοπογράφοι

42 , 2%

20 ,7%

18,5 %

10,4 %

8, 1%

Ηλεκτρολόγοι

34,4%

18,0%

29,3 %

13, 2%

5, 1%

Μηχ.- Ηλεκτρ .

37,5%

21,6%

26,1%

12, 5%

2,3%

Μ ηχανολόγοι

39,6%

13,0%

29, 1%

12,7%

5,7%

Χημικοί

33,2%

16,4%

35,8%

10,6 %

4 , 0%

Μεταλ/ όγο ι

26,0%

31,5%

20, 5%

20, 5%

1,4 %

Ναυπηγοί

46,3%

22,0%

17,1%

14,6%

0,0%

Ηλεκτρονι κοί

16,2%

25,0%

33,8 %

16,2 %

8 ,8%

42,7°/ο

17,40/ο

23,4°/ο

11,70/ο

4,80/ο

Σύνολο

Πίνακας 1.16. Μηχανισμοί ανεύρεσης πρώτης απασχόλησης και
έτος απόκτησης άδειος άσκησης επογγέλμ οτος.

Τρόποι ανεύρεσης

67- 71

72-76

77-8 1

82-86

87- 91

92-96

97-02

Ο ι κογένεια

39, 3%

46, 5%

43,8%

42,3%

42,2%

4 2,3%

43,4%

Συνάδελφοι , κ.ό .

19, 4%

14, 3%

19,8%

19,2%

18,1%

15,3%

15,9%

Αγγελίες

17,3%

18,9%

17,7%

24,0%

26,1%

29,1%

24,0%

Άμ εση απεύθυνση

20, 9%

15,7%

10,8%

9,0%

9,8%

9,3%

12,0%

3, 1%

4,6%

8,0%

5,4 %

3,7 %

4,0%

4 ,8 %

1000/ο

100°/ο

100°/ο

1000/ο

1000/ο

100°/ο

1000/ο

Διαγωνισμοί Δημοσ .
Σύνολο

Τηρουμένων όλων των άλλων μεταβλητών σrαθερών, ο ι δ ιπ λωματούχο ι μη χαν ικοί

που προέρχονται από γονείς με υψηλό (χαμηλό) εισοδ ηματι κό ή/και μορφωτι κό επί
π εδο αναμένετα ι να

κάνουν μεγολύτερ η ( μι κρότερη) χ ρήση των άτυπων μηχαν ι σμών

από ότι οι υπόλοιποι συνάδελφοί του ς. Το γεγονός ότι οι μεταλλει ολόγοι έχουν το
χαμηλότερο ποσοσrό σrη χρ ήση των οικογενει α κών γνωριμι ών

(26%) πρέπ ει να οφεί

λεται σε μ εγάλο βαθμό σrο ότι κατά μέσο όρο προέρχονται από χαμηλότερα κοινωνικό
σrρώματα σε σχέση με τους υπόλοιπου ς μη χανικούς.

Ιδια ίτερο ενδ ι αφέρον παρουσιάζει, επ ίση ς, η εξέλιξη των μηχαν ι σμών εύ ρεσης
πρώτης απασχόλησης μέσα σrο χρόνο . Θα ανάμενε ή θα έλπιζε κανείς, το ει δικό βά 
ρος των άτυ π ων μη χα νισμ ών και ειδικό των οι κογενειακών γνωριμιών να φθίνει με

το π έρα σμα του χρόνου . Τα αποτελέσματα που παρο υσιάζονται σrον Πίνακα

1.16,

δείχν ο υν ο χ ρόνος απόκτησης άδειας άσκηση ς επαγγέλματος από το ΤΕΕ δεν επη 
ρεάζει την κα τανομή μεταξύ άτυπων και τυπι κών μηχανισμών . Η μεν χρήση άτυ π ων
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μη χαν ι σμ ών εύρεσης εργασίας παραμένει σταθερή γύρω στο

60%,

η δε προσφυγή

σε ο ι κογενειακές γνωριμίες παρα μ ένει επίσης σταθερή σε π οσοστά ελαφρώς άνω του

40%.

Η μ όνη σημα ντική διαφορά βρίσκεται εντός των τυ πι κών μηχαν ι σμ ών, όπου το

ποσοστό των αγγελιών ανεβαίνει από

17,3%

σε

29,1%,

ενώ το ποσοστό της άμεσης

απεύθυνσης στον εργοδότη για την ίδια περίοδο πέφτει από 20,9% σε 9,3%.
Η σταθερότητα τη ς κ υ ριαρχίας των άτυ π ων μηχανισμ ών στις διαδικασίες πρόσλη
ψης των επιχει ρήσεων είναι όντως εντυπωσιακή και μπορεί να θεωρηθεί ως απόρροια

της ελληνικής ιδια ιτερότητας, όπου κύρ ι ο λόγο στι ς π ροσλή ψει ς- ακόμ η και του ιδιω
τικού τομέα

-

έχει το « μ έσο» κα ι όχι τα αντικειμενικά κριτήρια. Η παραπάνω ιδιαιτερό

τητα όμως, δεν πρέπει να υπερτιμάτε συγκρίνοντας την ελληνική πραγματικότητα με
κάπ ο ι ο ι δεατό μοντέλο πλήρου ς ορθολογ ική ς κοινων ί ας. Δ ύο εξελ ί ξεις στη σύγχρονη
κο ι νωνική έρευνα δείχνουν οι διαφορές που χωρίζουν την ελληνική από τις περισσό

τερες από τις υπόλοιπ ες δυτικές κοινωνίες εί ναι μεν υπαρκτές, αλλά όχ ι τόσο αγεφύ
ρωτες όσο μερικές φορές πιστεύεται.
Π ρώτο, οι μελέτες που εμπνέονται από την πρωτοπορια κή εργασία του Graπoνetter

(1973)

δείχνουν ότι ο ρόλος του κοι νωνι κού περίγυρου στην αγορά εργασίας των

δυτικών χωρών είναι σημαντικός, κα ι εν πάση περι πτώσει μεγαλύτερος από ότι πι
στεύεται συ νήθως22 .
Δεύτερο, η ύπαρξη α ντικειμενικών κριτηρίων π ρόσληψης γίνεται δύσκολα αντι

ληπτή σε ένα κόσμ ο που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και ατελή πληροφόρηση .
Έτσι, η ο βεβαιότητα του εργοδότη ως π ρος τις πραγμ ατικές γνώσεις και δεξιότητες του
υ π ο ψή φιου κάνει την προσφυγή σε ένα τρίτο μέρος το οποίο παίζει το ρόλο του εγ
γυητή, πολύ πιο ορθολογική οπό ότι φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Με αυτή την έννοια ,
ο ι άτυ π ο ι μηχανι σμοί πο υ δεν σχετίζοντα ι με την οικογένεια μ πορούν να θεωρηθούν

ως ορθολογικοί.
Η εξέλιξη της μορφολογίας της πρώτης απασχόλησης στο χρόνο
Στη συνέχει α εξετάζετα ι η εξέλιξη κά ποιων βασικών χα ρακτηριστικών της πρώτης
απασχόλησης, όπως ο τομέας οικονομικής δραστηριότητας, ο τομέας αρμοδιοτήτων
κα ι η σχέση εργασί α ς.

Η εξέλιξη της ποσοστιαίας κατανομής των τομέων οικονομ ικής δραστηριότητας κατά
την πρώτη απασχόληση απεικονίζεται στον Πίνακα

1.17.

Η γενι κή τάση είναι ότι μ ε τον καιρό φθίνει το ει δικό βάρος των παραδοσιακών τομέων

α πασχόλησης των μ ηχανικών (πρωτογενής-δευτερογενής τομέας και κατασκευές), ενώ
αυξάνει το ειδικό βάρος των νέων κλάδων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες του ιδιωτικού

τομέα. Χαρακτηριστι κά, ενώ την περίοδο
το

81,8%

αντίστοιχα ποσοστά εί να ι
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παραδοσιακο ί τομείς απασχολούν

24,5%

γι α την περ ίοδο

1992-96

Σχετικό με την αγορά εργασίας στη Γολλί ο, βλέπ ε

Degenne, Fournier,

Marrγ

γι α την π ερίοδο

22

1967-1971 ο ι

των νεοεισερχόμενων μηχανικών και οι τομείς των υπηρεσιών το

69,1 %
1997-2002.

και

κα ι

66%

10,8%, τα
κα ι 21,6%

& Mounler (1991 ) .

.

Πίνακας .ι .ι 7. Τομείς οικονομικής δραστηριότητος στην πρώτη απασχόλ η ση

και έτος απόκτησης της άδειος άσκησης επαγγέλματος.
Τομείς

67-71

72-76

77-81

82-86

87-91

92-96

97-02

19,6%

22,6%

14,2%

15, 4%

17,8%

14, 2%

14,7%

Κατασκευές

62,2%

62,0%

60,4%

57,4%

50,8%

54,9%

51,3%

Πληροφορι κ ή-

5,7%

4 ,9 %

3,4%

8,6%

10,8%

13,4%

9,8%

5,2%

3,4%

8, 0%

8,8%

12,8%

11, 1%

11,8%

Δημόσιες υπηρεσίες

7,4 %

7,2%

13,9%

9,8%

8%

6,4%

12,4%

Σύνολο

1000/ο

1000/ο

100°/ο

1000/ο

100°/ο

1000/ο

1000/ο

ΠρωτογενήςΔευτερογενής

Επικοινωνίες

Λοιπές

υπηρεσίες

ιδιωτικού τομέα

Π εραιτέρω ανάλυ ση των στοιχεί ων δείχνει ότι εν ώ ως και τη δεκαετία

1970 δεν

υπήρχαν διαφορές μ εταξύ της Αθήνας κ α ι τη ς Θεσσαλονί κης κα ι της υπόλο ι πης Ελ 

λάδας, κατά την περίοδο

1981-1997 η τάση ανόδου των υπηρεσιών εις βάρος των

παραδοσι ακών το μ έων εί να ι π ολύ πι ο έντον η στη ν Αθή να και Θεσσα λονίκη.
Αυτή

η

διαφορά

όμ ως εξανεμ ίζεται

τ ην

περίοδο

1997-2002,

κυρίως

εξαιτί 

ας των μ εγάλων ολυμπιακών έργων π ου πρα γματοποι ούνται στη μ είζονα περιοχή
της πρωτεύουσας . Στην ίδια περίοδο οι κλάδοι της πληροφορ ι κής και των ε πικοι

νωνιών φαίνεται να μπαίνουν σε ένα στάδ ι ο ωριμότητας ( ή και κρίσης) και ως εκ
τούτου να μην προσλα μβά νου ν π λέον με του ς ρ υθμού ς των δύ ο π ροη γού μ ενων

πενταετι ών. Οι παραπάνω διαπιστώσεις επ ι βεβαιώνονται κα ι απ ό τον Πίνα κα 1.18,
ό που πα ρου σιά ζετα ι η εξέλ ιξη των τομέων αρ μ οδ ι ότητας τ η ς πρώτη ς α π ασχόλησης
μ έσα στις επ ι χειρ ήσε ι ς.
Πίνακας

1.18. Τομέας αρμοδιοτήτων στην πρώτη απασχόληση (επιχειρήσεις)
και έτος απόκτησης της άδειος άσκησης επαγγέλματος.

Τομέας

67-71

Εργ οστάσ ιο,

25,6%

27,7%

20,8%

Μ ελέτες

58, 8%

54,9%

Λοιπές τεχνικ ές

4,5%

Έ ρευνα,

72-76

77-81

82-86

87-91

92-96

97-02

24 ,9%

23,5%

22,2%

29,7%

58,3%

50,7%

43,0%

44,7%

36,6%

6,4%

8,0%

10,8%

14,2%

15,6%

9,9%

2,5%

2,1%

3,1%

4,0%

5,9%

5 ,9 %

8, 6%

3,5%

4 ,3%

6,3%

6,2%

8,9%

7, 7%

11 ,9%

Διοικητικές

5,0%

4,7%

3,5%

3,4%

4, 5%

3,9%

3,3%

Σύνολο

1000/ο

1000/ο

1000/ο

1000/ο

1000/ο

1000/ο

1000/ο

Εργοτόξιο

Εκπαίδευ ση
Οικονομικο-

τεχνικές
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Πίνακας 1. 21 . Σύγκρισης αρχική ς και παρούσας απασχόληση ς ως προς τον τομέα
αρμοδιοτήτων στην επιχείρηση γιο τις περιόδους 1964-2002 και 1992-2002.

Αρμοδιότητες

1964- 2002

1992-2002

Αρχι κή

Π α ρ ο ύ σα

Α ρχικ ή

Παρούσα

Επίβλεψη

24,6%

21,6%

25,3%

22,0%

Μελέτες

48,5%

44,3%

41 ,4%

40,7%

Λοιπές τεχνι κές

10,0%

10,8%

8, 1%

13,3%

Εκπο ίδ ε υση ,'Ερευνο

4 ,8%

5,4%

7,0%

6,9%

Ο ι κονομ ι κοτεχνι κές

7,3%

12,7%

9,4%

14,7%

Διοικητικές

4,1%

8%

3,6%

5,8%

1000/ο

100 0/ο

100 0/ο

100 0/ο

Σύνολο

Πίνακας

1.22.

Σύγκριση αρχικής και παρούσας απασχόληση ς ως προς τη σχέση

εργασίας γιο τις περιόδους

Σχέση εργασίας

1967-2002

1964- 2002

και

1992-2002.
1992-200 2

Αρχ ική

Πορούσο

Αρχι κή

Π ο ρούσο

Ε ργ οδότης

10,7%

16,7%

5,5%

8,6%

Αυτοοποσχολούμενος

23,5%

24,6%

20,4%

24,4%

Οιονεί μισθωτός

19,7%

9 ,5%

30,5%

14,9%

Δημ όσιος υ πόλλη λος

6,4%

17, 1%

3,2%

13,7%

Σύμβαση αορίστου χρ . (ΔΤ)

5,3%

12,0%

3,5%

10,5%

Σύ μ βαση αορίστου χ ρ . (ΙΤ)

25,7%

16,2%

25, 1%

20,2%

8,7%

3,9%

11,7%

7,9%

100 0/ο

1000/ο

100 0/ο

1 00 0/ο

Σύμβαση ορι σμένου χ ρ.

Σύνολο

Ειδικότερο, η μ ελ έτ η των παραπάνω πινάκων αναδε ι κνύει τι ς ακόλουθες αλλαγές
μετα ξύ ορχι κ ή ς κα ι πα ρού σας απα σχόλ η σης.

•

Αναφορικό με τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητος, η σύγκριση ορχικής και
παρούσα ς απασχόλησης δείχνει ότι φθίνουν τα ποσοστά των κατασκευών και του
πρωτογενούς-δευτερογενο ύς τομ έα, ενώ αντίθ ετα αυξάνουν αυτά του δημόσιου
τομ έα (περιλαμβανόμενης και τη ς δημόσιας εκ παίδευση ς) . Επομένως, για ένα μέ
ρος των μη χαν ικ ώ ν, η α πασχόλησή του στους παραδοσ ι ακού ς τομ ε ίς απασχ όλη σης

των μηχανικών στο ιδιωτικό τομ έα, φαίνεται να αποτελεί μί α π ροσωρινή λύση στο
πλαίσιο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του γιο ένταξη στον ευρύτερο δημόσιο
τομ έα. Όπως θα δού μ ε και στο σχετικό κεφάλαιο γιο τις γυνα ίκες μη χανικούς, στις
τελευταίες η παραπάνω στρατ ηγική , ή απλώ ς ε παγγελματική διαδρομή, είναι ιδιαί
τερο δ ημ οφιλή ς.

•

Αναφορικά με τον τομ έα αρμοδ ι οτήτων μ έσα στην επι χείρηση , παρατηρείται μείω
ση των παραδοσιακών κα ι νέων τεχν ικών αρμοδιοτήτων των μη χανικών (επίβλεψη
σε εργοστάσι ο ή εργοτάξιο, μελέτες κα ι λοιπές τεχνικές αρμοδ ι ότητες) και αύξηση
των οι κονομ ι κοτεχν ι κών και διοικητικών αρμοδ ι οτήτων . Είνα ι αξιοση μ είωτο ότι
το π έρασμ α στις ο ι κονομ ι κές και δι οι κ η τικές αρμ οδ ι ότη τ ες δεν αφορά μ όνο στους
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μηχανικούς που έχουν πολυετή σταδιοδρομία στο επ άγγελμα. Όπως φα ίνεται και
στον πίνακα

1.2 1, ο ι αλλαγές μεταξύ αρχικής και παρούσας απασχόλησης δεν δι 
1967- 2002 κα ι 1992-2002. Το αποτέλεσμα

αφορο ποιο ύντα ι μ εταξύ των περ ι όδων

αυτό συνάδει με τη διεθνή βιβλιογραφία ,όπου παρατηρείτα ι ότι το πέρασμα των
μηχανικών σε οικονομικές και διοικ ητικές θέσεις λαμβάνει πλέον χώρα από τα πρώ
τα στάδια τ ης σταδιοδρομίας τους

Wils &

Ρrουlχ

(OECD 1992,

Laνoie

& Fίππίe 1998, Tremblay,

2002).

Τέλος, ιδιαίτερο ενδ ι αφέρον παρουσι άζει η αλλαγή σχέση ς εργασίας με το π έρασμα

•

από την αρχική στην παρούσα απασχόληση. Τα περισσότερα όμως αποτελέσματα
είνα ι αναμενόμενα. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι φθίνου ν σημαντι κά τα π ο
σοστά της ευέλικτης εργασίας (οιονεί μισθωτοί κα ι μ ισθωτοί με σύμβαση ορισμένου

χρόνου), ενώ αυξάνουν τα ποσοστά των απασχολούμ ενων στον ευρύτερο δημόσιο
το μ έα κα ι των ελεύθερων επ αγγελ μ ατιών, με ή χωρ ί ς προσωπικό. Το λιγότερο

ανα μ ενόμενο αποτέλεσμα αφορά στη μείωση του ποσοστού των μισθωτών του
ιδιωτικού τομ έα με σύμβαση αορίστου χρόνου.
Προκειμένου ν α μελετ ήσουμε αναλυτι κότερο τη κινητικότητα π ου αναπτύσσετα ι

μεταξύ των δι αφορετικών τύπων απασχόλησης, κατασκευάσαμε τον Πίνακα

1.23. Το

μαυρισμ ένο κουτάκια του Π ί νακα δείχνουν το ποσοστό αυτών που παρέμ ει ναν στον
ίδιο τύπο απασχόλησης (σχέση εργασίας), άσχετα με το ον άλλαξαν ή όχι απα σχόλη 

ση.

Όπως αναμ ενόταν η μεγαλύτερη κινητικότητα παρατηρείτα ι στις ευέλικτες μορ

φές εργα σί ας κα ι η μικρότερ η στις δ ι α μ ετρι κά αντίθετες κατηγορίες των εργοδοτών

και των δημόσιων υπαλλήλων. Η ύπαρξη μεγάλης κινητικότητας στις ευέλικτες μορ
φές εργασίας δεί χνει βέβαια ότι αυτές δεν είναι οι πλέον επιθυμητές μορφές απασχό

λησης, αλλά συγχρόνως αποτελεί και ένα ενθαρρυντικό μήνυμα, για όσους αρχίζουν
την επαγγελματική του ς σταδιοδρομία οπό τέτοιες θέσεις.
Πίνακας

Ιlrιροιίσο.

1 .23 .

Εργοδόιη.;

Αρχτι..-ή

Κινητικότητα από την αρχική στην παραύσα απασχόληση
ως προς στις σχέσεις εργασίας.
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Δείχνει ότι για την πλειοψηφία των μηχανικών δεν υπάρχει πρόβλημα εγκλωβι 
σμού τους σε ευέλικτες μορφές εργασίας.
Ακό μη πιο ενθαρρυντι κά είναι τα ποσοστά που αφορούν στο π ου κατευθύνονται,
όσοι ήταν στην αρχική τους απασχόληση οιονεί μισθωτοί και μισθωτοί με σύμβαση

ορισμένου χρόνου.
Η πλειοψηφία των ο ι ονεί μ ισθωτών που αλλάζουν τύπο α π ασχόλησης, μοιράζεται
μεταξύ των επιχειρηματιών με ή χωρίς προσωπικό
ε υ ρ ύτε ρο δ ημόσιο το μ έ α

(26,5%)

και των εργαζόμενων στον

(28%).

Αντίθετα, οι μισθωτοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου προτιμούν περισσότερο
τον ευ ρ ύτερο δημόσιο το μ έα

(37,4%)

από την επιχειρ η μα τι κ ή δράση

(27,0%).

Ενδ ι α φέρον, παρουσιάζουν επ ί σης, και οι διαδρομές των αυτοαπασχολούμενων και

των μισθωτών μ ε σύμβαση αορ ίστου χρόνου. Από τους αυτοαπασχολούμενους μόνο

ένα

2, 7% καταφέρνει να γίνει εργοδότης.

Αντίθετα, η πλειοψηφία των μετακινούμενων εγκαταλείπει την επιχειρηματική δρά

ση και αναζητά την ασφάλεια του ευρύτερου δημόσιου τομέα

(23,8%). Αυτό συνάδε ι

με τη διαπ ί στωση που έγινε στο προηγούμενο κεφάλα ι ο για τι ς δυσκολίες επιβίωσης
ενός μέρους των αυτοαπασχολούμενων μηχανικών.
Τέλος, παρόλο που ο ι μ ισθωτοί μ ε σύ μ βα ση αορίστου χρόν ου μετακινούντα ι περισ
σότερο προς την επιχειρηματική δράση
μέα

(18,9%),

(25,5%)

παρά προς τον ευρύτερο δημόσιο το 

το ποσοστό αυτών που προτιμούν τις συνθήκες εργασίας στον ευρύτερο

δ ημ όσιο τομέα παρα μ ένει σημ αντικό.

4 . Επιχειρηματικότητα
Η έννοια της επιχειρηματικότητας έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία στη διεθνή βι

βλιογραφ ία κατά τις τελε υταί ες δύο δεκαετί ες. Δύο π αράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται
με την αλλαγή του οικονομικού περιβάλλοντος εξηγούν την α υξημένη προσοχή της
οποίας έχει τύχει η επιχειρηματικότητα στι ς μέρες μας.

Ο πρώτος παράγοντας έχει σχέση με τα προβλήματα στη ν αγορά εργασί ας και
επομένως, με τη διατήρηση σχετικά υψηλών ποσοστών ανεργίας στις περισσότερες
ανεπτυγμ ένες χώρες του κόσμ ου. Υπό αυτή τη ν ο πτικ ή , η τάση αύξησης των α υτοαπα
σχολούμενων
γιο

(Manser & Picott 1999, OECD 2000)

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον

τις στρατηγικές καταπολέμησης της ανεργίας, ε ι δ ι κά στους νέους των υψηλότε

ρ ων εκπαιδευτικών βαθμ ί δων. Ένας δεύτερος π αράγοντας πο υ π ροωθεί τη συζήτηση

περί επιχειρηματικότητας έχει να κάνει με αναπτυξιακούς προβληματισμούς . Η περί 
οδος βαθ ι άς τεχνολογ ι κής αλλαγής, στην οποία έχου μ ε εισέλθει, έχει αναδεί ξει τον
καινοτόμο επιχειρηματία σε πρωταρχικ ή πηγή πλούτου και κοινωνικής ευημερίας 24 •
Και εδώ πάλι, ιδιαίτερη θέση έχε ι η επιχειρηματικότητα των νέων επιστημόνων κα ι δη
των μη χαν ι κών

(Saglio 1984, Bergeron 1998, Fayolle 1999) .

Στη συνέχεια εξετάζουμε όχι μόνο την υπάρχουσα επιχειρηματικότητα των μηχα
νι κών του ΤΕ Ε , αλλά και την πρόθεση επι χειρημ ατι κότητας, όσων απασχολούνται με
σχέση εξαρτη μένης εργασίας.
2•

Για μία δι εξοδική ανάλυση της επιχειρηματικότητας στην ελληνι κή οικονομία, βλέ πε Χασσίδ & Καραγιόννης

( 1999)
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κα ι

Ιωοννίδης

( 2004) .

Πρόθεση επιχειρηματικότητας στους μη ασκούντες

επιχειρηματική δραστηριότητα
Το

22,9% των μισθωτών μηχανικών του δείγματος δήλωσε ότι αντιμετωπίζει το

ενδεχόμενο να ανοίξει δική του επιχείρηση το επόμενο πέντε χρόνιο. Το ποσοστό αυτό
διαφοροποιείται βέβαιο ανάλογα με το έτος απόκτησης άδειος άσκησης επαγγέλματος

των ερωτηθέντων. Από
δεκαετία

11% γιο την δεκαετία 1967-1976, ανεβαίνει στο 26% για τη
1987-1996 και στο 36,8% για την εξαετία 1997-2002.

Αντίθετο, οι διαφορές στη πρόθεση επιχειρ ηματι κότητας μεταξύ των δέκα ειδικοτή
των δεν είναι σημαντικές. Ενώ θα ανέμενε κανείς οι κατασκευαστικές ειδικότητες (πο
λ ιτικο ί , αρχιτέκτονες, το πογράφοι) να έχουν εμφανώς υψηλότερα ποσοστά πρόθεσης
επιχειρημ ατικότητας οπό τις υπόλοιπες ειδικότητες, αυτό δεν ισχύει (βλέπε τη δεύτερη

στήλη του Πίνακα 1.24). Μία πιθανή εξήγηση γι αυτό είνα ι ότι οι κατασκευαστικές
ει δικότητες έχουν συγκριτικά μεγαλύτερες ευκα ι ρί ες γιο να εκδηλώσουν επ ιχειρ ημα 

τικότητα, γεγονός το οποίο αντανακλάται και στο υψηλά ποσοστά ήδη εκδηλωμένης
επιχειρηματι κότητας στο σύνολο των μηχανικών (τρ ίτη στήλ η του Πί νακα

1.24 ).

Ως εκ τούτου, το ποσοστό των υποψήφιων επιχειρηματιών σε αυτές τις ειδ ι κότητες
είναι σχετικά

περιορισμένο.

Πίνακας

1 .24. Πρόθεση επιχειρηματικότητας στους μη ασκούντες επιχειρηματική

δραστηριότητα και ήδη υπόρχουσα επιχειρηματικότητα στο σύνολο των μηχανικών.
Πρόθεση

Υπάρχουσα

επιχειρηματικότητας

Επιχειρηματικότητα

Πολιτικοί

23,8%

52,3%

Αρχιτέκτονες

21 ,2%

62,0%

Τοπογράφοι

25,8%

35,5%

Ηλεκτρολόγοι

22,7%

29,8%

Μηχ .- Ηλεκτρολόγοι

16,3%

40,9%

Μηχα νολόγοι

27,2%

32, 1%

Χημικοί

20,5%

17, 9 %

Μεταλλειολόγοι

14,8%

25, 7%

Να υπηγοί

14,8%

37,2 %

Ηλεκτρονικοί

25,9%

11,3 %

Σύνολο ειδικοτήτων

22,9°/ο

41,30/ο

Ειδικότητα

Η σύγκριση του κλάδου οικονομικής δραστηρ ιότητος της ήδη υπάρχουσας επ ιχει 

ρηματικότητας κα ι της πρόθεσης επιχειρηματικότητας αποτελεί μία σημαντική ένδειξη
γιο τις τάσεις αλλαγής στους τομεί ς όπου παρουσιά ζοντα ι ευκαιρίες γ ιο επιχειρη ματική
δράση . Δεν μπορεί βέβαιο να μην παρατηρήσει κανείς την κυρ ι αρχία του κλάδου των

κατασκευών τόσο στην υπάρχουσα όσο κα ι στην μ ελλοντική επιχειρηματικότητα.
Παρόλο αυτά η παραπάνω κυριαρχία βαίνει φθ ί νουσα, οπό σχεδόν
υπάρχουσα επιχει ρηματικότητα σε λιγότερο οπό

60%

80%

στην

στην μελλοντική ή προτιθέμενη

επιχειρηματικότητα.
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Πίνακας 1.25. Πρόθεση επιχειρηματικότητας και υπάρχουσα επιχειρηματικότητα
κατό κλάδος οικονομικής δραστηριότητας.
Κλόδος

Πρόθεση

Υπόρχουσα

επιχειρηματικότητας

Επιχειρηματικότητα

Βιομ η χανία

6,3%

4 , 8%

Κατασκευές

58,4 %

79, 0%

7,2%

4 , 3%

Εμ π όριο, Μεταφορές
Επ ι κοινωνίες , Π ληροφορική

14,7%

6,5%

Συ μβο υλευτικές υπ η ρ.

8 , 8%

4,7%

Λο ιπές υπηρεσίες

4,6%

4,4%

1000/ο

1000/ο

Σύνολο

Η δ ιαφορά των

20 π οσοστιαί ων μονάδων καλύ πτεται από την άνοδο του ει δικού
- από 19,9%

βάρο υ ς του το μ έα των υπηρεσιών, του οποίου το ποσοστό διπλασιά ζετα ι
σε

35,3% - με το π έρα σμα από την υπάρχουσα στην μελλοντική επιχειρη ματικότητα .

Φαίνεται επομ ένως και εδώ , ό πως και στην περ ίπτωση τη ς απασχόλησης των μηχανι 
κών, ο κο μ βικός ρόλος π ο υ α να μένετα ι να έχει στο μ έλλον ο τομέας των υ πη ρεσι ών.
Ενδ ι αφέρον παρου σιάζο υν επίσης, ο ι λόγοι, για όσους από τους μισθωτούς μη χα 

νι κο ύς δεν προτίθ ενται να δημι ουργήσουν δική τους επι χείρηση . Όπως παρατηρούμ ε
στον Π ίνακα

1.26, πάνω από ένας στους δύο μισθωτούς μηχανικούς (54, 1%) δηλώνει

ότι απλώς η ίδρυση επιχείρησης δεν τον ενδιαφέρει. Από τους υπ όλο ιπ ους λόγους που
αναφέροντα ι , αξίζει ιδιαίτερα να σημειωθεί το υψηλότερο ποσοστό που λα μ βάνει η
αβ εβαιότητα για την οικονο μι κή εξέλιξη

φορολογικά και ασφαλιστι κά εμπόδια

(27,8%) σε σχέση με το νομι κά, διοι κητικά,
(19,9%). Τα τελευταία κατέχουν κεντρι κή θέση

στη δημόσιο συζήτηση γιο τον ατονία τη ς επιχει ρηματικότητας στη ν ελληνική οικονο
μία , αλλά τα αποτελ έσματα για τους μη χανι κούς που π αρατίθεντα ι στον Πί νακα

1.26

δείχνουν ότι μάλλον υπερτον ί ζου μ ε τη σημ ασία του ς.
Πίνακας 1.26. Εμπόδια γι α τους μισθωτού ς μηχα νικούς που δεν προτίθενται να
ιδρύσουν δική τους επιχείρηση (δύο επιλογές).
Εμπόδια
Θ εσμικό, νο μικό εμπόδι ο

Κατανομή

12,6%

Δι οι κητικό εμ πόδ ι ο (γρα φε ιοκρατία)

4,2%

Φορολογικό , ασφαλιστικό εμ πόδιο

3, 1%

Πρόσβαση σε δανει ακό κεφάλαιο

4 ,2%

Αβεβαιότητα γιο την οικονομ ι κή εξέλιξη

27,8%

Μηχαν ισμοί α νάθεσης δ ημοσίων έργων

2, 4 %

Έλλειψη ενδ ιαφέροντος

54,1%

Η μ εταβλητή πο υ φα ίνεται να επηρ εά ζει π ερισσότερο, όσους ενδιαφέρ ονται να
δημι ουργή σουν δι κ ή το υ ς ε πιχείρη ση, αλλά τελικά δεν το αποφασί ζο υν, είναι η οικο-
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νομική αβεβαιότητα και όχι τα πάσης φύσεως θεσμ ικά και διο ι κητικά , εμπόδι α.

Μία πιθανή εξήγη ση γι αυτό είναι ότι, όταν ο υποψ ήφ ι ος επιχειρηματίας διαβλέπει
να ανοίγονται μπροστά του σημαντικές ευκαιρίες κέρδους, δύσκολα θα σταματήσει
εξα ιτία ς της ύπαρξης θεσμικών, διοικητικών, φορολογικών και ασφαλιστικών εμ πο

δίων. Η τελευταίο πρέπει να παίζει καθοριστικό ρόλο, μ όνο όταν υ π άρχει μεγάλη
αβεβαιότητα ως προς τις προσδοκώ μ ενες απ οδόσεις της επένδυ σης .
Βασικά χαρακτηριστικά της υπάρχουσας επιχειρηματικότητας
Όπως έχει ήδη αναφερθεί το

41,1 % των μηχανικών του δεί γ ματος δήλωσε ότι

ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, με ή χωρίς προσωπικό . Ένας στους δέκα επιχει
ρηματίες έχει μά λιστα διαδεχθεί τους γονείς του, ή κάποιο μέλος από το οικογενεια κό
του περιβάλλον, στην επιχείρηση που έχει σήμερα.
Πίνακας

1. 27.

Ηλικία των μηχανικών κατά τη δημιουργία της επιχείρησης.

Ηλικiα

Έως κα ι

Κατανομή

26 ετώ ν

30,6%

Μεταξύ

27 και 30 ετών

39,9%

Μ εταξύ

31

κσι

39

ετών

22,1 %

40 ετών κσι ό νω

7,4%

Σύνολο

1000/ο

Η έναρξη επι χειρηματι κής δραστηριότητας στους μη χανικούς λαμβάνει χώρο σε

νεαρή ηλι κί α 25 • Όπως φαίνετα ι κα ι στον Π ίνακα

1.27, το 30,6% των μ ηχανι κών έχει
26 ετών.

ήδη ιδρύσει ή αναλάβει την επιχείρησή του σε ηλικία μι κρότερη ή ίση των

Προκειμένου να εξα κριβωθεί ον υπάρχουν σημαντικές διαφορές στη ν ηλικία ίδρυσης/
ανάληψης επιχείρη σης, ανάλογα με τη ν ειδ ι κότητα και την επαγγελματική ηλικία των

μηχανικών του δείγ ματος, χρησιμοποιήθηκε η μονοπαρογοντική ανάλυση διακύμανσης.
Το αποτελέσματα έδει ξαν ότι δεν υ π άρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα

στις διαφορετικές περιόδους (πενταετίες)

κατά τις οποίες οι μ ηχαν ι κοί του δείγματος

απέκτησαν άδεια άσκήσης επαγγέλματος από το ΤΕΕ . Αναφορικά όμως μ ε τις ειδικό

τητες, οι χημικοί, μεταλλειολόγο ι και μηχανολόγοι-ηλεκτρολόγοι μηχανικοί ιδρύουν ή
αναλαμβάνουν επιχείρηση σε μεγαλύτερη η λι κία από ότι οι άλλες ειδι κότητες. Το απο
τέλεσμ α εί να ι καθόλα αναμ ενόμ ενο γι α του ς μηχανολόγου ς- ηλεκτρολόγους, δεδομένου

ότι η ειδικότητα αυτή έχει πάψει να υφίσταται εδώ και καιρό. Με την ίδι α ακριβώς λογι
κή, δεν έχει νόη μα η σύγκριση των υπόλοιπων ειδι κοτήτων με τους η λεκτρονικούς μη

χανικούς, στους οποίους υπεραντιπροσωπεύονται οι νεαρές ηλικί ες. Αναφορικά με τους
χημικούς και μεταλλει ολόγους μηχανικούς, η πιο πιθανή εξήγηση είνα ι ότι η σχετικά με

γάλη ηλ ι κί α κατά την οποία παρουσιάζου ν επιχειρηματι κή δράση οφεί λετα ι στη σχετικά
πρόσφατη ανάδυση τομέων πρόσφορων γι α επιχει ρ η ματικότητα (π.χ. περ ι βάλλον ).

Στη συνέχεια εξετάζονται τα κίνητρα και οι φορείς υποστήρι ξης της επιχειρηματι 
κής δράση ς, καθώς και τα σημαντικότερα εμ π όδια που συνάντησαν ο ι μ ηχανικοί του
2s

Ο μέσος όρος ηλικίας για τη δημιουργία ή την α νόληψη επιχείρησης είναι

29,9 κοι η διόμεσος 28 έτη .
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δεί γ ματος κατά την ανάλ η ψη επιχειρηματικής δράσης. Τα κίνητρα και η εξέλιξή τους

ανάλογα με την περίοδο της απόκτηση ς άδειας άσκησης επαγγέλματος από το ΤΕΕ
απει κονίζονται στον Πίνακα

1.28.

Παρατηρούμ ε ότι οι δυσκολίες εύρεσης εργασίας ως

μισθωτός δεν αποτελούσε ποτέ σοβαρή αιτία για τη στροφή των μη χανικών προς την
επ ι χειρηματική δράση. Ανάλογα βέβα ι α με τη γενικότερη οικονομική συγκυρία, αλλά

και την κατάσταση στο χώρο των κατασκευών, το ποσοστό των μηχανικών επιχει
ρημ ατιών που είχαν ως πρώτη προτίμηση τη μισθωτή εργασία ποικίλλει, από
την περίοδο

12,9%
1982-1986 σε 6,2% την περίοδο 1997-2002. Τα δύο βασικά κίνητρα

για την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης είναι επομένως η προσδοκία υψηλότερων
ο ι κονομι κών απολαβών από αυτές της μισθωτή ς εργασίας και η ανεξαρτησία επαγγελ
μ ατικής δράσης και έκφρασης. Παρατηρούμε ότι παρόλο που η ανεξαρτησία δράσης
κατέχει την πρώτη θέση, το ποσοστό της ακολουθεί μία ελαφρά φθίνουσα πορεία από

τις παλα ι ότερες προς τις νεότερες γενεές μηχανικών προς όφελος των οικονομικών
απολα βών .
Διάγραμμα

1 .4. Ηλικία ανάληψης επιχειρηματικής δράσης ανά ειδι κότητα .

Ειδικότητα

Πίνακας 1.28. Κίνητρα επιχειρημα τική ς δράσης ανά περίοδο απόκτησης
της άδειος άσκησης επαγγέλματος (2 επιλογές) .
Κ ίνητρα

72-76

77-81

82-86

87-91

92-96

97-02

Οικονομικό

46,3%

45,2%

45,8 %

47,4 %

46,9%

5 1,6 %

51,2%

Ανεξαρτησία

68,3 %

70,4%

71,5%

71,3%

72,5%

68,3%

62,2%

7, 3%

10,4 %

10,4%

12,9%

8 , 1%

10,2%

6, 1%

Δυσκολ ί ες στη ν
εύρεση εργασίας
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67-71

Πί νακας 1 .29. Φορείς υποστήριξης κατά την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης

(2

επιλογές) .

Φορέας υποστήρι ξης

Κατανομή

Οικογένεια, φίλοι

33,3%

Άλλη επιχείρηση

0,7%

Κρότος, ΕΕ

0,6%

Κομίο υποστήριξη

67 ,2%

Όσον αφορά στην υποστήριξ η που είχαν οι μηχανικοί του δείγματος στο πρώτο

τους βήματα στον επιχειρηματικό στίβο, το

67,2% δηλώνει ότι δεν έτυχε καμ ί ας υπο
33,3% δηλώνει ότι βοηθήθηκε οπό το οικογενειακό του ή το φιλικό
του περ ι βάλλον. Είνα ι εντυπωσιακό ότι η υποστήριξη μέσω των κροτικών - κοινοτι
στήριξης, ενώ το

κών επιχορη γήσεων τείνει προς το μηδέν. Αυτό φα ίνεται π ολύ περίεργο, δεδομένο υ
ότι κατά την τελευταίο δεκαετία υπήρξαν εθν ι κά προγράμματα, συγχρηματοδοτού

μενο οπό την ΕΕ, γιο την υποστήριξη τη ς επιχειρηματικότητας. Η μ όνη δυνατή εξή 
γηση είναι ότι η στοχοθέτηση αυτών των προγραμμάτων δεν ανταπ οκρινόταν στους
κλάδους οι κονομικής δραστηριότητος ή στις γενικότερες προσδοκίες των μηχαν ι κών
υποψήφιων επιχειρηματιών.
Πίνακας 1.30. Εμπόδια στην ανάληψη επιχειρηματικής δράσης ανά περίοδο
απόκτησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος (δύο επιλογές) .

Εμπόδια

67-71

72- 76

77- 81

82- 86

87- 91

92- 96

97- 02

Θεσμικό , νομικό

11,4%

10,4%

10,4%

7, 6%

8,8%

9 , 7%

4 ,9 %

Διοικητικό

39,0%

45,9%

46,5%

46,2%

40,0%

41,9%

30,5%

Φορολογ ι κό , οσφολ.

13,0%

12, 6%

16,7%

17, 5%

23,8 %

18,8%

12, 2%

Δονειοκό κεφάλαιο

5,7%

8,1 %

11,8%

10,5%

6,9%

4,3%

2,4 %

Οικον . Αβεβοιότητο

14,6%

27,4%

32,6%

33,3%

31,3%

33,9%

31,7%

Μηχανισμοί

14, 6%

14,8%

11,1%

14,6 %

11,9 %

12,4%

4 ,9 %

α νάθεσης

Δημοσίου

Τέλος, ι δ ι α ίτερη ση μασία έχουν οι παράγοντες που αποτρέπουν τους μηχανικούς
οπό την ανάλ η ψη επ ιχειρηματικής δράση ς. Στον Πίνακα

1.30 οπει κονlζετοι η διαχρο

νική εξέλιξη αυτών των παραγόντων. Παρατηρούμε ότι η αρχή της μεταπολίτευσης
συμπ ί πτει μ ε μία σχετική αύξηση των διοι κητικών, ασφαλιστικών και φορολογικών
εμποδί ων, καθώς και με μία θεαματική αύξη ση της οικονο μ ικής αβεβαιότητος. Η

ανάγκη οικοδόμησης ενός σύγχρονου κράτους σε συνδυασμό με την απαρχή της
παγκόσμι ος οικονομ ι κής κρίσης

και μ ε τη ν εξάντληση ενός μοντέλου ανάπτυξης

βασισμένου στις επενδύσεις γιο κατοικίες ,πρέπει να αποτελούν τις βασι κές α ιτίες γι ο

την άνοδο των παραπάνω εμποδίων.
Στη συνέχει α όμως, ενώ η οι κονομ ική αβεβα ι ότη τα πα ρα μένει σταθερή, το διοικ η 

τικά, φορολογι κά και ασφαλιστι κά εμ πόδιο παρουσιάζουν φθίνουσα τάση ο πό τα μ έσο
της δεκαετίας του

1980

ή τις αρχές της δεκαετίας του

1990

και μετά. Η ίδιο πτωτική
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τάση παρατηρείται κα ι στι ς δυσκολίες εύ ρεσης δανειακών κεφαλαίων. Συνολι κά πά
ντως, κατά τα τελευταία 10 με 15 χρόνια παρατηρείται μία αξιοσημείωτη μείωση των
εμποδίων που συνδέονται με τη δράση του κράτους. Αυτό φαίνεται να διαψεύδει μια

ευρέως διαδεδομένη αντίλη ψ η για ένα κράτος, το οποίο αδυνατεί να εκσυγχρονιστεί
κα ι θέτει όλο και περισσότερα εμπόδια στην άσκηση επιχειρηματικής δράσης. Μπορεί
να υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης σε αυτόν τον τομέα, φαίνεται να έχει όμως

ήδη συντελεστεί και κάποια π ρόοδος την οποία δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε.

5 . Αντιλήψεις-προτάσεις για την εκπαίδευση των μηχανικών
Η μέχρι τώρα ανάλυση έκανε χρήση

κυρίως «αντικειμενικών» δεικτών και κριτη

ρίων για να μελετήσει την επαγγελματική κατάσταση και εξέλιξη των μηχα νικών. Η

παρούσα ενότητα εστιάζει στις αντιλήψεις κα ι στάσεις των μηχανικών, και ειδικότερα
σε αυτές που αφορούν στο σύστημα εκπαίδευσης.
Αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών
Μία πρώτη ερώτηση, αναφορικά με τα προγράμματα σπουδών των μηχανικών,
αφορούσε στο πόσο έτο ιμ οι ένοιωσαν οι ερωτώμενοι όταν αντιμετώπισαν για πρώτη
φορά την αγορά εργασί α ς. Οι π ι θανές α π αντήσεις έπαιρναν τιμές αnό το
όπου το

1

αντιστοιχούσε στο καθόλου προετοιμασμένος και το

μασμένος. Ο μέσος όρος των απαντήσεων ήταν

4

1

έως το

4,

στο πολύ προετοι

2,2 και η διάμεσος 2. Περισσότερο

ενδ ι αφέρον ό μως, έχου ν οι δ ι αφοροπο ιή σε ις μεταξύ των μ έσων όρων των επιμέρους
ομάδων μηχανικών.
Διάγραμμα

1.5.

Βαθμός πραετοιμασ/ας κατά την είσοδο στην αγορά

εργασίας ανά περίοδο απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος.
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1.5 απεικονίζονται οι μέσοι όροι των διάφορων επαγγελματικών

ηλικιών. Ο βαθμός προετοιμασίας για την αντιμετώπιση της αγοράς εργασίας φαίνε
ται να ακολουθεί πτωτική τάση από την π ερίοδο 1967-1971 ως την πε,ρίοδο 1987-

1991,

και στη συνέχεια να γνωρίζει μία ελαφρά ανάκαμψη . Οι έλεγχοι με βάση τη

μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης δίνουν λιγότερο εντυπωσι ακά αποτελέσματα.
Στατιστικά σημαντικές διαφορές υπάρχουν μόνο μεταξύ της περιόδου
της περιόδου

1987-1996.

1967-1976 και

Και σε αυτή την περίπτωση όμως, ισχύει η διαπίστωση ότι

διαχρονικά το επ ί πεδο προετοιμασίας των αποφοίτων των πολυτεχνικών σχολών διο

λισθαίνει, πράγμα το οποίο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και συζήτησης . Μία πιθανή εξή
γηση για αυτό το φαινόμενο θα μπορούσε να είναι η μαζικοποίήση των πολυτεχνικών
σχολών και η συνακόλουθη αδυναμία του εκπαιδ ευτικού προσωπικού να

παρέχει τα

αναγκα ί α εφόδια σε πρακτικές εφαρμογές και δεξιότητες. Μία άλλη πιθανή εξήγηση θα
μπορούσε να είναι η μακρά περίοδος κρίση ς και αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονο
μίας που εγκαινιάζεται με τον ερχομό της μεταπολίτευσης . Σε αυτή την περίπτωση η

αυστηρότερη βαθμολόγηση των προγραμμάτων σπουδών είνα ι πιθανό να αντανακλά
τι ς αλλαγ ές στις συνθήκες ένταξης των μη χ ανικών στην αγορά εργασίας, που επ έφερε

η αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας. Επίση ς, στο μέτρο που αληθεύει ότι οι νε
ότερο ι α π όφοιτο ι έχουν μία πιο εργαλειακή-ωφελιμιστική σχέση μ ε τη γνώση και την
εκπαίδευση από ότι οι παλαιότεροι, αυτό πρέπει να αντανακλάται σε μία πιο αυστηρή
αξιολόγηση από του ς νεοτέρ ους του συστήματος εκπαίδ ευσης ως προς τη σχέση του

με την αγορά εργασίας. Η παραπάνω τόση συνάδει μ ε την γενικότερη αλλά εσφαλμένη
αντίληψη ότι η επαγγελματική κατάρτιση των αποφοίτων είναι χρέος του Πανεπιστη
μ ίου και όχι των επ ιχειρήσεων.
Δ ιάγραμμα

1.6.

Βαθμός προετοιμασίας κατά τη ν είσοδο

στην αγορά εργασίας ανά ει δικότητα.
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1.6 απεικονίζονται οι μέσοι όροι των δέκα ειδ ι κοτήτων, αναφορικό

με το βαθμό προετοιμασία ς στην αντιμετώπιση της αγοράς εργασίας. Οι στατιστικοί
έλεγχοι δείχνουν ότι υπάρχουν σημαντικές δ ι αφορές μεταξύ δύο ομάδων: των μεταλ 
λειολόγων και των ηλεκτρονικών οπό τη μία, και των πολι τικών, αρχιτεκτόνων, τοπο
γράφων, ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων, και των ηλεκτρολόγων-μηχανολόγων οπό την
άλλη. Ενδιαφέρουσες, επίσης, διαφοροποιήσεις παρατηρούνται και σε σχέση τον τύπο

απασχόλησης των μηχανικών. Οι δη μόσι οι υπ άλλη λοι κα ι ο ι εργαζόμενοι στον ευρύτερο
δημόσι ο τομέα φαίνονται να είναι πιο ικανοποιημένοι οπό τις σπουδές τους σε σχέση με
τους επιχειρηματίες, αυτοαπασχολούμενους και οιονεί μισθωτούς.

Μία δεύτερη ερώτηση ζητούσε οπό τους μηχανικούς του δείγματος να αξιολογή
σο υ ν το επ ί π εδο σπ ο υδών τους ως π ρος τους π έντε παρακάτω τομείς: ο) επιστημονι
κό-θεωρητικό υπόβαθρο, β) τεχνικές γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο του διπλώ

ματος, γ) χρήση εξειδ ικευμ ένων προγραμμάτων Η/Υ, δ) οικονομικές και δ ιοικητικές
γνώσεις και ε) δεξι ότητες.
Ο συνδυασμός γερο ύ επιστημον ι κού υπόβαθρου κα ι εξειδικευμένων τεχνικών γνώ

σεων αποτελούσε, αλλά και συνεχίζει ν' αποτελεί, την πεμ πτουσία

του «ηπειρωτικού

συστήματος» εκπαίδευσης μηχανι κών. Η σημασία της χρήσης εξειδ ι κευμένων προγραμ
μάτων Η/Υ γ ι ο τους νέους μηχανικούς είναι σήμερα τόσο αυτονόητη ώστε να μην χρειάζο
νται περαιτέρω διασαφηνίσει ς. Η σημασία των γνώσεων οικονομίας κα ι διοίκησης καθώς

κα ι της ανάπτυξης των δεξι οτήτων δεν είναι το ίδιο αυτονόητη, και ως εκ τούτου χρήζει
ιδ ι αίτερου σχολιασμού.

Σχετικό με τις γνώσεις οικονομίας κα ι διοίκησης αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν ανέ
καθεν απαραίτητο εφόδιο, γιο όποιο μ η χανικό ήθελε να εξελιχθεί σε ανώτερο στέλε
χος. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες όμως, παρατηρούνται σε παγκόσμ ιο επίπεδο δύο

σημαντικές αλλαγές στο προφίλ και στην απασχόληση των μηχανικών, οι οποίες θέ
τουν σε νέες βάσεις το ζήτημα των απα ιτούμενων γνώσεων διοίκησης κα ι ο ι κονομίας
γιο τους μηχονικούς26 . Η πρώτη αλλαγή αφορά στην συνειδητοποίηση ότι το στεγανό
που συνεπαγόταν ο αυστηρός καταμερισμός εργασίας μετα ξύ τεχνικών και κοινωνικο

οι κονομ ι κών προβλη μ άτων ήταν επιζήμιος και γιο τις οικονομ ι κές μ ονάδες και γιο την
κοινωνία γενικότερο. Μ ί α δεύτερη αλλαγή που παρατη ρείται τις τελευταίες δύο δε
καετίες στην απασχόληση των μηχανικών είναι ότι το πέρασμα σε μη -τεχν ικές θέσεις

λαμβάνει χώρα πολύ νωρίς στην καριέρα τους,

αρκετές φορές μάλιστα οπό την αρχή

της καριέρας τους 27 • Γιο να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσε ις των καιρών οι περισ

σότερες Πολυτεχν ι κές Σχολές των ανεπτυγμένων χωρών, έχουν ήδη τροποποιήσει
το π ρογράμματα σπουδών τους αναβαθμίζοντας κι εμπλουτίζοντας το μαθήματα που

είναι σχετικά με την οικονομία και διοίκηση και σε ένα μικρότερο βαθμό με τις λοιπές

κοινωνικές επιστήμες. 28
Ο κομβι κός ρόλος των δεξιοτήτων στη συγκρότηση του μηχανικού εί ναι μία επίσης
σημαντι κή αλλαγή που έχει συντελεστεί κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Το πρότυπο

της πολυτεχνικής σχολ ής που στοχεύει να μεταδώσει, όσο το δυνατό περισσότερες γνώ-

26

Γιο μια πιο διεξοδική ανάλυση αυτού του θέματος, βλέπε Δούνιος, Λιόγκουρος & Μίνης (2005).

27

Βλέπε

2s

Γιο τη σημσσίσ των μη-τεχνικών μσθημότων, με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομία και διοίκη ση επιχει ρή

OECD 1(992), Laνo ie, Ross Fiπnie (1998), Trembιay, Wiιs & Ρrουιχ (2002).

σεων, βλέπε Sρjotνoll
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(1994), De Long (1994), ΗaΙι, Mυnson & Posner (1992).

σεις θεωρείται σήμερα ξεπερασμένο 29 • Αφενός, η απαξίωση των γνώσεων, και ειδικά των
τεχνολογικών, έχει λάβε ι σήμερα τέτοιους

ρυθμούς που ο απαιτούμενος χρόνος για τη

μετάδοσή τους τείνει να συμπέσει με το χρόνο της απαξίωσής τους.

Αφετέρου, τα όρια

μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων μηχανικού γίνονται σήμερα όλο και πιο θολά. Σε ένα

τέτοιο περιβάλλον οι δεξιότητες καθίστανται η πιο σημαντική παράμετρος μετά τις βασικές
γνώσεις. Μεταξύ των απαιτούμενων δεξιοτήτων τονίζεται η σημασία τ ης αναλυτικής και

συνθετικής σκέψης, της μεθοδικότητας

- συστηματικότητας, τη ς π ροσαρμοστι κότητας,

της ικανότητας για περαιτέρω μάθηση ( learπ how to l earπ), της πρωτοβουλίας στη λήψη
αποφάσεων, κ . λπ.
Σημαντικές αλλαγές παρατηρούνται όμως και εντός των δεξιοτήτων.
νέων μεθόδων οργάνωση ς (π.χ.

project

Η εξάπλωση

maπagemeπt) και η άνοδος του τομέα των υπη

ρεσιών και των τεχνικο-οικονομικών αρμοδιοτήτων στην απασχόληση των μηχανικών

(Panitz 1996) έχουν αναβαθμίσει σημαντικά μια σειρά από μη τεχνικές δεξιότητες, οι
οποίες θεωρούνταν μέχρι πρότινος δευτερεύουσες για τα προσόντα του μηχανικού. Ως
τέτοιες δεξιότητες αναφέρονται η ικανότητα συνεργασίας και επ ι κοινωνίας, η ικανότητα
διαπραγμάτευσης και η ευχέρεια στη σύνταξη αναφορών
Ja π seπ

S i lyπ-Roberts

1998,

(Berthouex 1996, Robar 1998,

1998).

Η χ ρη σιμοποιούμ ενη κλίμακα για την αξι ολόγ η ση του επιπέδου σπ ουδών έπα ιρνε
τιμές από το

1 έως το 5, όπου το 1 αντιστοιχούσε στο χαμηλό επί πεδο και το 5 στο

άριστο επ ίπ εδο.
Με βάση τη ν παραπάνω κλίμακα, οι ερωτώμενοι βαθμολόγησαν μ ε το θεωρητικό

υπόβαθρο, με τις τεχνικές γνώσεις, με

τα εξει δ ι κευ μένα προγρά μματα Η/Υ, μ ε

τις

οικονο μικές και δι οικητικές γνώσεις κα ι μ ε τις δεξιότητες. Η γεν ι κή εικόνα που βγαίνει

από τα παραπάνω, είναι ότι οι μηχανικοί του δείγματος είναι ευχαριστημένοι από το
επί πεδο των επιστημον ι κών γνώσεων π ο υ απέκτη σαν κατά τ η διάρκεια των σπου

δών τους, ενώ αντίθετα κρίνουν ότι υπάρχου ν σημ αντι κά περιθώρια βελτί ωσης όσον
αφορά στις τεχνι κές γνώσεις, τη χρήση εξει δ ι κευμένων προγραμμάτων Η/Υ 30 , και τις
γνώσεις οικονομία ς κα ι διο ί κησης.

Στα δ ι αγράμματα

1.7 κα ι 1.8 απεικονίζονται οι διαφοροποιήσει ς στην αξιολόγη

ση του επ ιπ έδου σπουδών σε σχέση μ ε τις βασικές ει δικότητες του ΤΕΕ. Και σε αυτή
την περίπτωση , ο ι διαφορές δεν είναι τόσο εντυπωσιακές, όσο φα ίνοντα ι εκ πρώτης
όψεως.

Στα επιστημονικό υπόβαθρο στατιστι κά σημαντι κή υστέρ η ση παρουσιάζουν ο ι «κα
τασκευαστι κές» ειδ ι κότητες (πολιτικοί, αρχιτέκτονες, τοπογράφοι ). Στις τεχν ικές γνώ
σεις, οι μη χανολόγοι και οι χη μικοί μηχανικοί. Στα εξειδικευ μ ένα προγράμματα Η/Υ, οι
αρχιτέκτονες. Στις γνώσεις ο ικονομίας και διοίκησης, οι κατασκευαστικές ειδικότητες,
αλλά και ο ι ηλεκτρονικοί μηχανικοί . Τέλος, δεν υπάρχει σημ αντική δ ι αφοροποίηση
μεταξύ των ειδ ι κοτήτων ως προς τις δεξι ότητες.

n

Όπως υποστηρίζει χοροκτηριστικό ο Ε.Β.

5- or 10-years)
eπgineer,

and

Stear

υn iνersity ρrogram Ιs eνer

thυs

... efforts to cram

(Corρorate νi ce- President της

going to be

'eνerything

a

abι e

to

ρrodυce

stυdent mυ st

know

a

Boelng): " ... no 4-years (or

fυlιy

ίπtο

and

ρermanen tly qυaιified

this time frame is fυtiιe",

(Ε . Β.

Stear,1996).
30

Ο μέσος όρος τη ς χρήσης εξειδικευμένων προγρομμότων Η/Υ εiνοι υπερτιμημένος οπό το υψηλό
θόλο ονομενόμενο

-

- και κο 

βοθμό των ηλεκτρολόγων κοι ηλεκτρονικών μηχανικών . Βλέπε σχετικό το Διόγρομμο

1.8 .
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Διάγραμμα

1.7.

Αξιολόγηση του επιπέδου σπουδών στις θεωρητικές

και τεχνικές γνώσεις ανά ειδικότητα .

4 .0

3.8

3.6

3,4

Ι

3,2

~

3 ,0

g

- Θεωρlα
-Τεχν1κtς

Ειδι κότη τες

Διάγραμμα 1.8. Αξιολόγηση του επιπέδου σπουδών στις νέες γνώσεις
και δεξιότητες ανά ειδικότητα.
4,2
4,0
3,8

3.6
3,4
3,2
3,0
2.8

-ΗΙΥ
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2,6

- Διοlκηση

::!'

2,4

δ

a.

ο()

....,t>

-

'>1,ο

Δεξιότηιες

"'Ι.ι,

Ειδικότητες

Ακόμη περ ισσότερο ενδ ι αφέρον έχει η διαφοροποίηση των απαντήσεων, ανάλογα με

τη χρονι κή περίοδο απόκτησης της άδεια ς άσκησης επαγγέλματος από το ΤΕΕ . Η εξέλιξη
της αξιολόγησης του επι πέδου σπουδών απεικονίζεται στο Διάγραμμα

1.9. Από το Διά

γραμμα έχουν αφαιρεθεί οι επιστημονι κές γνώσεις, οι οποίες δεν παρουσιάζουν α ξιοση

μείωτη εξέλιξη , καθώς και η χρήση εξειδικευμένων π ρογραμ μάτων Η/Υ, όπου η ανοδι κή
τάση είναι αυτονόητη, κα ι ως εκ τούτου δεν χρήζει ιδ ιαίτερου σχολιασμού . Η πτωτική
τάση στη βαθμολογία των τεχνικών γνώσεων και των δεξιοτήτων πρέπει να επιδέχεται

παρόμοιες εξηγήσεις με αυτές που αναφέρθηκαν στην προηγούμ ενη παράγραφο, αναφο-
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ρικά με τη ν εξέλιξη του βαθμού προετοιμασίας των απόφοιτων μ ηχανι κών γιο να αντιμε

τωπ ίσουν την αγορά εργασίας. Από τις παραπάνω εξηγήσεις, κυρίαρχο ρόλο φα ίνεται να
έχει η υπόθεση εργασίας περί μαζικοποίησης των ΑΕΙ.
Ήταν αναμενόμενο ότι η μοζι κοποίηση της τριτοβάθμιος εκπαίδευσης χωρίς ανάλογη
π ροσαρμογή της χρηματοδότησής της ο π ό την Πολι τεία, θα έπ ληπε κυρίως την α π όκτη

ση τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων, καθότι οι τελευτα ίες είναι ιδι αίτερα ευαίσθητες
στις σχέσεις δαπανών και δι δασκόντων ανά φοιτητή (Uagoυ ras,

Protogerou & Caloghirou
2003). Είναι χαρακτηριστικό ότι όσον αφορά στη σχέση δημόσιων δαπανών προς φοιτη
τή, η Ελλάδα κατέχει σήμερα την τελευταίο θέση μεταξύ των 15 χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ( Π ίνακας 1.31).
Διάγραμμα 1. 9 . Αξιολόγηση του επιπέδου σπουδών ονά χρονική περίοδο απόκτησης της
άδειος άσκησης επαγγέλματος.
38

36

3•
3.2

3.0
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72-76
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Επογγελμοηκή ηλικlο

Πίνακας 1 .31. Συνολική δημόσιο δαπάνη ονά φοιτητή και φοιτητές ανά διδάσκοντα στην τρι 
τοβάθμιο εκπαίδευση τω ν χωρών της ΕΕ

(1997).

Δημόσια δαπάνη ανά φοιτητή *

Φοιτητές ανά διδάσκοντα

Ελλάδα

2951

22,6

Ι ρλανδία

7207

15,0

Ιταλία

4289

26,7

Ισπαν ί α

3389

17,8

Πορταγαλία

4164

23,4

ΕΕ-15

6381

14,5

Χώρο

Πη γή: Ευrορeaπ

Commission (2000)

*Η δημόσιο δαπάνη υπολογίζεται σε ευρώ, σταθμισμένο σύμφωνο με τη μέθοδο

της ισοδύναμης αγοραστικής δύναμης (ΡΡΡ).

Ιδια ίτερο προβλ ηματισμ ό προκαλεί ό μως η φθίνουσα τάση στη βα θμ ολογία των
οικονο μι κών κα ι διοι κητικών γνώσεων. Παρόλο που παρα μένου ν σημ αντικά περιθώριο
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βελτίωσης, αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι έχει υπάρξει πρόοδος σε αυτόν τον τομέα,
τουλάχιστον κατά την τελευταίο δεκαετία. Αυτή πρόοδος όμως ,όχ ι μ όνο δεν απει
κονίζετα ι στι ς αντιλήψεις των μ ηχανικών του δείγματος, αλλά καταγράφεται κα ι μία

πτώση του επιπέδου των σπουδών στις οικονομικές-διοικητικές γνώσεις. Δύο πιθανές
εξηγήσεις μπορούν να διατυπωθούν γιο αυτό το παράδοξο.

Η πρώτη εξήγηση είναι ότι υπήρξε μεν βελτίωση στο προγράμματα σπουδών σε
αυτόν τον τομέα, αλλά ήταν κατώτερη των νέων αναγκών που δημιουργήθηκαν στην
ελληνι κή οικονομία.

Ως κλασικό παράδειγμα τέτοιων νέων αναγκών θα μπορούσαν να αναφερθούν το

εργοτάξιο των μεγάλων έργων (ολυμπ ι ακά έργο, Β κα ι Γ ΚΠΣ) , κάτι που ήταν μάλλον
πρωτόγνωρο γιο την ελλην ι κή οικονομία. Σε αυτή την π ερίπτωση, είνα ι πολύ πιθανό

η πρόοδος που έγ ι νε οπό τις πολυτεχνικές σχολές ως προς την παροχή οικονομικών
και διοικητικών γνώσεων, να θεωρήθηκε οπό τους αποφοίτους ως κατώτερη των πε
ριστάσεων.
Μία δεύτερη πιθανή εξήγηση είναι ότι είτε λόγω της μαζικοπο ίηση ς της τριτοβάθμι
ος εκπαίδευσης ή των δυσκολιών εισόδου στην αγορά εργασίας, οι νεότεροι μηχανικοί
έχουν την τάση να βαθμολογούν αυστηρότερο το προγράμματα σπουδών τους οπό
ότι οι π αλα ιότεροι.

Σε τελική ανάλυση, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε όχι με αντικει
μενικές κρίσεις, αλλά με αντιλήψει ς ή προσλήψεις (perceptioπs) περί του συστήματος
εκπαίδευσης.

Προτάσεις για αλλαγές στα προγράμματα σπουδών
Στο ερωτηματολόγιο υπήρχαν επίσης, και ερωτήσεις σχετικές με το τι προτείνουν

οι μηχα νι κοί να α λλάξει στο π ρογρά μματα σπ ουδών τους. Η βασι κότερη ερώτηση
αφορούσε στη σχέση θεμελιωδών γνώσεων και πρακτικών εφαρ μ ογών.
Το συνολικό αποτελέσματα απεικονίζονται στην τελευταίο σειρά του Πίνακα

1.32:
10, 7% προτείνει η παραπάνω σχέση να μεί νει ως έχει, το 7,6% να αλλάξει υπέρ
των θεμελιωδών γνώσεων, και το 67,7% να αλλάξει υ πέρ των πρακτικών εφαρμογών.
Τέλος, το 14% θεωρεί ότι το πρόβλημα δεν έγκειται στη σχέση θεμελ ιωδών γνώσεων
και πρακτικών εφαρμογών - η οποίο επομένως μπορεί να μείνει ως έχει - αλλά στις
το

κατευθύνσεις ή εξειδικεύσεις των π ρακτικών εφαρμογών.

Όπως φαίνετα ι και στον Π ίνακα 1.33, το ποσοστό των μ ηχανικών που επιθυμούν
να δοθεί περισσότερο βάρος στις πρακτικές εφαρμογές στο προγράμματα σπουδών
αυξάνει με το π έρασμα οπό τις παλαιότερες στις νεότερες επαγγελματικές ηλικίες.

Αυτό συνάδει και με την αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών, η οποίο παρου
σι άστη κε στην προηγούμενη παράγραφο, κα ι όπου η βαθμολογία του επιπέδου των
τεχνικών γνώσεων κα ι δεξιοτήτων έβα ι νε φθίνουσα μ ε το π έρασμα του χρόνου.
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Πίνακας 1.32. Προτάσεις για τη σχέση μεταξύ θεμελιωδών γνώσεων και
πρακτικών εφαρμογών ανά ειδικότητα.

Να παραμεlνει

Περισσότερες

ως έχει

Ειδικότητες

Πολιτικοί

Περισσότερες

Αλλαγή των

θεμελιώδεις

πρακτικές

κατευθύνσεων

γνώσεις

εφαρμογές

9,2%

9,1 %

70,1%

11,6%

Αρχιτέκτονες

12,2%

9,9 %

62,3%

15,5%

Τοπογρόφοι

9,2%

4,6 %

69,9%

16, 3%

Ηλεκτρολόγοι

11,8%

4,4%

71,6%

12,1%

Μ ηχον. - Η λεκτρ.

14, 1%

8,1%

57 ,6%

20,2%

Μηχονολόγοι

8,1%

5,1%

73,0%

13,8%

Χημικοί

9,6%

10,0%

65,3%

15,1%

Μετaλ/λόγοι

6,5%

7,8%

68,8%

16,9%

Ναυπηγοί

20,5%

4,50/ο

59, 1%

15,9%

Ηλεκτρονικο ί

20,3%

8,1 %

58,1%

13,5%

Σύνολο

10,7°/ο

7,6°/ο

67,7°/ο

14,0°/ο

Πίνακας

1 .33. Προτάσεις για τη σχέση μεταξύ θεμελιωδών γνώσεων και πρακτικών
εφαρμογών ανά περίοδο απόκτησης επαγγελματικής άδειας.

Πρόταση

67-71

72- 76

77-8 1

8 2-86

87-91

92- 96

97-02

Να παραμείνει ως έχει

11,5%

11,5%

14,2%

12,0%

7,2%

9,4%

9,7%

Π ερισσότερες

12,8%

12,3%

11,6%

7,8%

5,5%

3,9%

4,3%

60,0%

63,6%

61,5%

66,7%

70,2%

72,9%

75,1%

15,7%

12,6%

12,7%

13,4%

17,1%

13,9%

11,0%

1000/ο

100°/ο

1000/ο

100 0/ο

100°/ο

100°/ο

100°/ο

Θεμ ελιώδει ς γνώσεις
Π ερισσότερες
προκτικές εφαρμογές.
Αλλογές των
Κοτεuθύνσεων
Σύνολο

Πίνακας

1.34. Επ αγγελματικός αντα γωνι σμ ός με άλ λ ες ομ άδες απο φ οίτων.
Απόφοποι

Απόφοιτοι ΤΕΙ

Κατανομή

39,7%

Απόφοιτοι θετι κών επιστημών

8,7%

Μηχανικοί όλλη ς ειδικότητο ς

28,7%

Ξένοι μηχαν ι κοί

9,6%

Α π όφοιτοι οι κονομία ς κα ι διο ί κησης

3,1%

Μηχανικοί μ ε Μ ΒΑ

7,8%

Άλλη επαγγελματική ομό δa
Κανένα πρόβλημα

4,5%
24,3%
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Η έμφαση των μηχανικών του δεί γματος και ειδικότερα των νεότερων γενεών, στις
πρακτι κές εφαρ μογές έχει ή δ η συζητηθεί διεξοδικά στην προηγούμ εν η παράγραφο.
Στον

να
με

Πίνακα

1.34

παραθέτ ο υμ ε

μ ία

επιπλέον

αιτί α

που

θα

εξηγήσει τι ς απόψεις που κατεγράφησαν σε αυτό το θέμα.
ότι η επαγγελματική ομά δα που ανταγωνί ζεται περι σσότερο

μπορούσε

Π αρατηρού
τους μ η χα

νι κούς είναι οι απόφοιτοι ΤΕΙ. Δεδομένου ότι οι τελευταί οι έχουν ανταγω
νιστι κό πλεονέκτημα στις πρακτικές εφαρμ ογές, είνα ι φυσι κό οι μη χανικοί
του ΤΕΕ να επ ιθυ μ ού ν να δοθ εί σε α υτές π ερ ι σσότερο βάρος στο π ρόγρα μμα
σπουδών τους.
Συγχρόνως όμ ως, η συντριπτική πλειοψηφία των μη χα νικών του δείγμ ατος δεν

φαίνετα ι να επιθυμεί κάποι α σοβαρότερη αλλαγή στην εκ παί δευση των μη χανικών,
όπως π .χ. τη μετάβαση προς ένα σύστημα αγγλοσαξον ι κού τύ π ου. Χαρακτηριστικά, το

86% των ερωτω μένων απάντησε ότι τα χρόν ια σπουδών στις ελληνικές πολυτεχνι κές
σχολές πρέπει να μ εί νουν ως έχουν, το 8% ότι πρέπ ει να μ ειωθούν και το 6% ότι
πρέπει ν'αυξηθούν.

Παρο μ οίως σε ερώτη ση που ζητούσε απ ό τους μηχανικούς του δείγ ματος να εκτι
μήσου ν, σε ποιο βαθμό οι σπου δές τους τους βοηθούν να κατανοούν κα ι να αφομοι
ώνουν νέες επ ι στημονικές γνώσει ς, το

9 1% απ αντά αρκετά έως πολύ. Π αρόλο επο

μένως, π ου η πλει ο ψηφία των μηχα ν ι κών επιθυμεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις
πρακτι κές εφαρ μογές, α ξιολογεί ιδιαίτερα θετικά το π ρόγραμμα σπουδών της ως προς
την ικα νότητα αφομοίωσης των τεχνολογι κών αλλαγών.
Συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης

Ένα τελευτα ίο θέμ α σχετι κά μ ε την εκπαίδευση των μηχανι κών αφορά στη συ μμε
τοχή τους σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Το

7 1,4 % των μηχα νικών του

δείγματος απαντά ότι η επα γγελ ματική κατάρτιση/επιμόρφωση είναι σήμερα απολύτως
απαραίτητη στην εύρεση εργασίας, ένα

19,7% μάλλον απαραίτητη και ένα 8,8% όχι
60% των μηχανι κών το υ δείγμ ατος

και τόσο ή καθόλου απαρα ίτητη . Μόνο όμως, το

δηλώνει ότι έχει παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα επ αγγελματικής κατάρτισης-επι 
μόρφωσης.

Στους Πίνακες

1.35 και 1.36 αναλύετα ι π ερισσότερο το θέμα της παρακολούθησης
1.35 φαίνεται ότι οι εργοδό

προγραμμάτων επαγγελ ματικής κατάρτισης. Στον Πίνακα

τες, οι αυτοαπασχολούμ ενο ι κα ι οι μισθωτοί ορ ι σμένου χρόνου παρακολο υθούν λ ιγό 

τερο τέτο ι α προγρά μματα σε σχέση με τους υπόλοιπου ς μηχανικούς του δεί γματος.
Επί ση ς,

απ ό τον Πί νακα 1.36 διαπ ι στώνετα ι ότι οι μ η χανι κοί
π ερ ισσότερο
προγρά μμ ατα
κατάρτισης είναι
αυτοί

ρακολουθού ν
διάμεσων

1977

κ αι

ε πα γγελμα τικών

η λ ι κ ιώ ν

( άδ εια

άσκηση ς

επα γγ έλ ματος

π ου
των

πα
εν

μ εταξύ

1991 ).

Τέλος, αναφορικά με τους λόγους για τη μη-παρακολούθηση προγραμμάτων

κατάρτιση ς, η βασικ ή αιτία φαίν εται να εί ναι μη-ύπαρξη δ ι αθέσιμου χρόνου.
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Πίνακας

1.35. Εργασιακή σχέση κα ι παρακολούθηση προγραμμ άτων
επαγγελματικής κατάρτισης.

Εργασιακή σχtση

Έχει παρακολουθήσει

Δεν έχει παρακολουθήσει

50,1%

49,9%

Αυτοο ποσχολούμενος

55,5%

44,5%

Οιο νεl μισθωτός

61,8%

38,2%

Δημόσιος υπάλληλος

68,9 %

31,1%

Εργοδότης

Αορίστου χρόνου ( ΔΤ)

70,2%

29,8 %

Αορ ί στο υ χρόνου ( ΙΤ)

64,7%

35,3%

53,1%

46,9 %

60,7%

39,3°/ο

Ορισμένου χρόνου
Σύνολο

Πίνακας 1 .36. Χρονική περίοδος απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος
και παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης.

Έχει

67-71

72-76

77-81

82-85

86-91

92-96

97-02

58,7%

59,6%

64,1%

65,3%

67, 2%

59,5%

46,0%

41,3%

40,4%

35,9%

34,7%

32,8%

40,5%

54,0%

παρακολουθήσει
Δεν έχε ι

παρακολουθήσει
Πίνακας

1 .37. Βασικές αιτίες μη-παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης.
Αιτiες

6.

Κατανομή

Δεν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος

54,5%

Δύσκολη η πρόσβαση

14,1%

Δεν μ ε ενδ ια φέρει η θεμ ατολογ ί α

12,7%

Δεν προσφέρουν τίπ οτε

10,4%

Υψηλό κόστος συμμετοχής

5,2%

Δεν χρει άστηκε

4,2%

Το επίπεδο των εισηγητών

1 , 4 0/ο

Οι επαγγελματικές προοπτικές των νέων ειδικοτήτων

Κατά τα τελευταία

10

με

15

χρόν ια παρατηρείται μία τάση δημιουργίας νέων

ει δ ι κοτήτων στο ξένο κα ι ελλ η ν ικό σύστημ α ε κ πα ίδευσης γ ια μηχανι κούς . Ο ι νέες

α υτές ει δι κότητες δεν μπορούν εύκολα να «χω ρέσο υν » στη μ έχρ ι τώρα τα ξινό μηση
των ειδ ι κοτήτων μηχανικού του ΤΕΕ, μ ε συνέπεια η ενσω μάτωσή τους στις βασικές
ειδικότητες του ΤΕΕ να είναι προβληματική . Π έρα ό μως από τα τυπικά προβλήματα

ταξι νόμησης, υπά ρχει κα ι το ουσιαστι κότερο πρόβλ ημα , κατά π όσο είνα ι σκόπ ιμ η η

δημιου ργία νέων ειδι κοτήτων. Έχει υ π οστη ριχθεί αρκετές φορές, είτε σε ατομικό ή
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σε συλλογι κό επίπεδο, ότι η δημιουργία νέων ειδικοτήτων στο ελλη ν ικό εκπαι δευτικό

σύστημα δεν αποτελεί π αρά μία ευκαιριακή λύση γ ι α την α π ορρόφηση των κοινοτι
κών πόρων ( προγράμ ματα Ε ΠΕΑΕΚ) κα ι τη μείωση της φο ιτητι κής μ ετανάστευσης σε
σχολές του εξωτερικού και ως εκ τούτου θα οδηγήσει σε υψηλό π οσοστό ανεργίας

και χαμηλό εισοδ ήματα για τους απ οφοίτους των τμημάτων νέων ειδικοτήτων . Στην
αντίπερα όχθη, οι υπερασπιστές των νέων ει δ ι κοτήτων αντιτείνουν ότι οι τελευταίες
αντανακλούν τι ς τεχνολογ ι κές και οικονομικές συνθήκες τη ς εποχής μας και ότι αυτοί
που τι ς επικρίνουν παραμένουν εγκλωβ ι σμένοι στα δεδομένα του μ ετα πολεμ ι κού μο

ντέλου ανάπτυξη ς.
Παρόλο που είναι π ολύ νωρίς για να αποφανθεί κανείς για τη σκο πιμότητα δημ ι ουρ
γίας νέων ειδικοτήτων, η παρούσα έρευνα προσπάθησε να δώσει κάποια πρώτα στοι
χεία απάντησης σε αυτό το δύσκολο ερώτημα . Για το σκο πό αυτό, κα ι δεδομένου ότι

το ποσοστό των νέων ειδικοτήτων στο σύνολο του δείγματος ήταν πολύ μικρό για να
τύχει ι διαίτερης ανάλυσης, δημιουργήθηκε ένα συμπληρωματικό δείγμα μ ε αποφοίτους

των νέων ειδικοτήτων. Από τα

117 άτομα του συμπληρωματικού δείγματος, 65 ήτα ν
27 μηχανικοί παραγωγής κα ι διοίκησης, 13 μηχανικοί
ανάπτυξης, 9 μηχανι κοί ορυκτών πό ρων, και 3 μη χανι

μηχανικοί Η/Υ και πληροφορι κής,
χωροταξίας και περ ιφερει ακής

κοί περι βάλλοντος. Στη συνέχει α, προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύγκ ριση μ εταξύ
νέων και παλαι ών ει δ ι κοτήτων, δημιου ργήθηκε ένα τρίτο δείγ μ α, το οποίο συμπεριλά μ 

βανε νέες και παλαιές ειδικότητες και όπου οι μηχανικοί που το απάρτιζαν είχαν πάρει
άδεια άσκησης επαγγέλματος μεταξύ

1990 κα ι 2002. Σε αυτό το δείγμα ο μέσος όρος
- και για
τις νέες και για τι ς παλαιές ειδικότητες - το 1995, πράγμα το ο ποίο εγγυάται τη συγκρι
και η διάμεσος αναφορικό με το έτος της άδειας άσκησης επαγγέλματος ήταν

σιμότητα των αποτελεσμάτων.
Πίνακας 1.38. Μέσοι όροι των nολοιών κοι νέων ειδικοτήτω ν.

Μεταβλητές

Παλαιές

Ν έες

Στατιστ.

ειδικότητες

Ειδικότητες

Σημαvτι-

(Μέσοι Όροι)

(Μέσοι όροι)

κότητα

Ώρες ε ργασίας

9,6

8,7

***

Εισόδημα

7,1

6,7

---

Χρόνος ε ύρεσης πρώτης απασχόλησης

9,3

4,4

***

Συνολική ικανοποίηση

3,7

4

***

Βαθμός προετοιμασία ς ως προς την ογορό

2,1

2,5

***

Επιστημονικό υπόβαθρο

3,6

3,6

---

Τεχν ικ ές γνώσε ις

3,1

3,1

---

Οικονομικές-δι οικητικές γνώσει ς

2,8

2,9

---

Δ εξι ότητες

3,2

3,3

---

εργασία ς

Σημείωση: Το( ***) υποδεικνύει στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο
και το (---) τη μη ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς.
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1%

Στον Πίνακα

παρουσιάζονται τα α ποτελέσματα των

1.38

T-tests

που έγιναν για μ ια

σειρά από μεταβλητές που εκφράζουν την επαγγελ μ ατι κή α π οκατάσταση, το επ ίπεδο
σπ ο υδών κ αι τη σχέση των σπ ο υδών με τη ν αγορά ερ γα σί ας. Τα αποτελέσματα δεν

επ ι βεβαιώνουν την υπόθεση ότι ο ι νέες ειδ ι κότητες μειονεκτούν ως προς τις παραπάνω
μεταβλητές. Ε ιδικότερα, παρόλο που οι μηχανικοί των παλα ιών ειδικοτήτων εργάζονται

κατά μέσο όρο περισσότερο από τους συναδέλφους τους, των νέων ειδικοτήτων, δεν
υπάρχουν στατι στικό σημαντικές δ ια φορές ως προς το ει σόδημά τους. Αυτό που προ
ξενεί όμως ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι οι μηχανικοί των νέων ειδικοτήτων, σε σχέση
πόντο με τους μ ηχανικούς των παλαιών ειδ ι κοτήτων, βρίσκουν πιο γρήγορα την π ρώτη
του ς απασχόληση , είνα ι συνολ ι κό πιο ι κανοπ οι ημένο ι α πό την εργα σία τους κα ι θεωρούν
ότι ήταν κα λύτερα προετοιμασμένο ι για να αντιμετωπ ίσουν την αγορά εργασίας. Τέλος,
δεν διαπιστώνονται στατιστικά ση μ αντικό διαφορές ως προς τ ην αξιολόγηση των προ
γραμμάτων σπουδών των νέων και παλαιών ειδικοτήτων .

Είναι λογι κό βέβα ια να αντιτείνει κανείς ότι τα παρακάνω α π οτελέσματα οφείλονται
στην υπερεκ προσώπηση εντός της ομ άδας των νέων ειδικοτήτων των μηχανικών Η/Υ
και πληροφορ ι κής, οι οπο ίοι ως γνωστόν εντάσσονται με ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες

στην αγορά εργασίας. Π ροκειμένου να μελετη θούν ενδεχό μενες διαφορές εντός των
νέων, α λλά και των πα λαιών ε ιδ ι κ οτ ήτων, χωρί σα μ ε τους μη χ α νικούς των νέων ε ιδ ι 

κοτήτων σε δύο ισοπλ ηθείς υπο-ο μόδες, στους μηχαν ι κούς Η/Υ κα ι στους υπόλοιπου ς .
Ο διαχωρισμός των παλαιών ειδικοτήτων ακολούθησε τη γνωστή ταξινόμηση του ΤΕΕ.
Στη συνέχεια π ραγματοποιήσαμε μονοπαραγοντι κές αναλύσεις διακύμανσης ως προς τις

τρει ς μ εταβλητές, όπου φα ίνονται να υ περέχουν οι νέες ει δικότητες, δηλαδή το χρόνο
εύρεσης της πρώτης απασχόλησης, τη συνολική ικανοποίηση και την προετοιμασία του
αποφοίτου να αντιμ ετωπίσει την αγορά εργασίας.
Διάγραμμα 1. . 1.Ο. Χρόνος εύρεσης της πρώτης οnοσχόλησης
οvό ειδικότητα (1990-2002).
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Διάγραμμα

1.11 .

Βαθμός ικανοποίησης από την εργασία ανά ειδικότη τα

(1990-2002).

4 ,0

3,8

3,6
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3.2

Ειδικότητ ες

Διάγραμμα

1 .12.

Βαθμός προετοιμασίας σε σχέση με την αγορά εργασίας
ανά ειδικότητα (1990-2002).
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1,8

Ειδικότητες

Το διαγράμματα

1.10, 11

και

1.12

απεικονίζουν τους μέσους όρους στις επιδόσεις

των κλασι κών ειl.δι κοτήτων του ΤΕΕ, των μ ηχανικών Η/Υ και πληροφορι κής (ΜΗΥ)
και των λοιπών νέων ειδικοτήτων (ΛΝΕ). Ως συνήθως, ο ι έλεγχοι με βάση την ανά
λυση διακύμανσης δείχνουν ότι οι διαφορές μεταξύ των μέσων όρων είναι λιγότερο

εντυπωσιακές οπό ότι φαίνεται στο διαγράμματα. Πέρα ό μ ως οπό τις λεπτομερείς
συ γκρ ί σε ι ς μεταξύ του συνόλου των ειδικοτήτων, οι παραπάνω στατιστι κοί έλεγχοι
μ π ορούν να συνοψιστούν σε δύο βασικά συμπεράσματα. Π ρώτο, όντως οι μηχανικοί
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Η/Υ και πληροφορική ς δεν υπολείπονται σε σχέση με όλες τις άλλες ειδικότητες και
έχουν καλύτερες επιδόσεις από τις μι σές τουλάχιστον α π ό αυτές. Δεύτερο και σημα
ντικότερο, οι λο ιπ ές νέες ειδικότητες δεν διαφοροπο ι ούντα ι από τι ς π αλιές ε ι δικότητες.

Τις ελάχ ι στες φορές που παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά
ποίησης χαλαρών κριτηρίων

- λόγω χρησιμο
- αυτή είναι υπέρ των λοιπών νέων ειδικοτήτων. Με βάση

τα παραπάνω, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η συνολική επαγγελματική σταδιοδρομία

των μηχανικών των νέων ειδικοτήτων
φορικής

- με ή χωρίς τους μηχανικούς Η/Υ και πληρο
- δεν φαίνεται να είναι υποδεέστερη από αυτή των υπολοίπων συναδέλφων

τους31 •

Δεδομ ένου βέβαια ότι και το δείγμ α των νέων ειδικοτήτων ήταν μ ικρό

( 117 άτομα),

αλλά κα ι ότι υπάρχουν αρκετές νέες ειδικότητες που δεν έχουν ακόμη βγάλει τους απο
φοίτους τους στην αγορά εργασίας, το παραπάνω συμ πέρασμα πρέπει να ιδωθεί με κά
ποια επιφύλαξη. Σε λίγα χρόνια, όπου θα υπάρχουν οι καλύτεροι όροι για να απαντηθεί
με πολύ μεγαλύτερη σιγουριά το ερώτημα του κατά πόσο επ ιτυχής υπήρξε η δημιουργία

νέων ειδικοτήτων, θα άξιζε τον κόπο να εκπονηθεί μια μελέτη αποκλειστικά πάνω σε
αυτό το θέμα.

7 . Ο ρόλος του φύλου στην επαγγελματική εξέλιξη των μηχανικών
Το επάγγελμα του μηχανικού ιστορικά, διαμορφώθηκε ως ένα ανδρικό επάγγελμα.
Η πρώτη γυναίκα εισήχθη στο ΕΜΠ τη δεκαετία του

γυναίκες π αρέμειναν μια ισχνή μειο ψ ηφία.
ψη

για το ρόλο των γυναικών,

προς το τέλος της δεκαετίας του

1920,

αλλά για πολλά χρόνια ο ι

Η σταδιακή αλλαγή στην κυρίαρχη αντίλη

που άρχισε να συντελείται στις ανεπτυγμένες χώρες

1960,

συνοδεύτηκε από τη μαζι κή εισαγωγή γυναικών

στην αγορά εργασίας και τα ανώτατα εκπα ιδευτικά ιδρύματα στις δεκαετίες του
κα ι

1980.

1970

Αυτή η αλλαγή οδή γη σε στη ν ει σαγωγ ή γυναι κών σε πολ υτεχν ι κές σχολές

και στη συνέχεια στην άσκηση του επαγγέλματος του μηχανι κού. Ωστόσο, λόγω των
ισχυρών προκαταλήψ εων γύρω από την καταλληλότητα των γυναικών να ασκήσουν
το επάγγελμα του μηχανικού οι αλλαγές ήταν πολύ πιο βραδείες σ' αυτό το το μ έα

συγκριτι κά με άλλους τομείς.

Ενδει κτικό είνα ι ότι σε όλες τις ανεπτυγμ ένες χώρες οι

γυναίκες εξα κολουθούν να αποτελούν ένα μι κρό ποσοστό των μηχανικών. Στη βιβλιο

γραφία αυτό πρωτίστως ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα των διαφορετικών πρότυπων που
ε π ι κράτησαν και της διαφορετικής κοινωνικοποίησης ανδρών και γυνα ι κών που τους

οδηγεί σε δ ι αφορετικούς επαγγελματικούς προσανατολ ι σμούς (Deνiπ e,

1994,

Faυlkπer,

1992,

Eνetts,

2000) .

Δύο κρίσιμα ερωτήματα αποσκοπούμε να κατανοήσουμε και να απαντήσουμε στην
παρούσα ενότητα. Πρώτον, να καταγρά ψουμε σε ποιο βαθμό τι ς τελευταίες τρεις δε
καετίες έχουν συντελεστεί ουσι αστικές αλλαγές στη συμπερ ι φορά των γυναικών σε

ό,τι αφορά την επιλογή του επαγγέλματος του μηχανικού. Δεύτερο ερώτημα είνα ι
κατά πόσο οι γυναίκες σήμερα που αποφοιτούν από πολυτεχνικές σχολές έχουν τις
ίδιες ευκαιρί ες απασχόλησης και α κ ολουθού ν παρό μο ιες επα γγελ μ ατι κές τ ροχιές με

τους άνδρες συ ναδέλφους τους, ή αντίθετα αν διαφοροποιούνται ση μαντικά και πώς.
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Βλέπε επίσης τη μελέτη του Γραφείου Διασύνδεσης του Πολ υτεχνείου της Κρήτης γιο τους Μ ηχανικούς
Παραγωγής και Διοίκηση ς του εν λόγω Ιδρύματος (Κουϊκόγλου, Πόγγειου , Μουρίδου, Φορλόνη ,

& Κοψιδός
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Γυναίκες μηχανικοί: ιστορική εξέλιξη και ατομικά χαρακτηριστικά
Τις τελευταίες τρε ι ς δεκαετίες συντελείται μια σταδιακή αύξηση του αριθμού των

γυνα ι κών που επιλέγουν το επάγγελμα του μηχανικού, μ ε αποτέλεσμα να αποτελούν
σήμερα το

22,9% του συνόλου των μη χανι κών. Όπως φαίνεται στο Πίνακα 1.39, ενώ
1967-72 14,9% των μη χα νι κών που αποκτούσαν άδεια άσκησης επαγ
γέλματος μηχαν ι κού ήτα ν γυναίκες, την π ερίοδο 1987-91 το ποσοστό αυτό ανήλθε
στο 27,8%, γιο να μ ειωθεί ελαφρό στη συνέχεια . Σ υ γκεκρ ιμ ένα η μεγαλ ύτερη αύξη

την περίοδο

ση στην είσοδο των γυναικών σε πολυτεχνικές σχολές επιτεύχθηκε από την περίοδο

1977-81, ό π ου το ποσοστό γυναικών μηχανικών από 13,4%
21,8% μηχανικών. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να αποδοθεί σε ευ ρύ 
κοινωνικές αλλαγές π ου συντελούνται αυτή τη περ ί οδο. Τη δεκαετία του 1970

1972-76

στην περίοδο

α νέρχεται σε
τερες

συντελείται μια μεγάλη αύξηση στην συμμετοχή των γυνα ι κών στην αγορά εργασίας
τόσο στην Ε υρώπη όσο και στην Ελλάδα, γεγονός που επέδρασε και στις ευρύτερες

αντιλήψ εις για το ρόλο των γυναικών . Ε πιπλέον, το διάστη μα αυτό συγκεντρώνει τους
πρώ τους αποφο ίτους τη ς μεταπολίτευσης, μια π ερ ί οδο ραγδαίων πολιτικών και κοινω

ν ικών αλλαγών κατά την ο π οία επικρατεί μια πιο φιλελεύθερη αντίληψη σε κοινωνικό
θέματα .
Πίνακας

1 .39. Έτος απόκτησης άδειος επαγγέλματος.

Έτος απόκτησηc άδειας απασ όλησης

1967-71

85 1%

14 9

1972-76

86 6

13 4

1977-81

78 2

21 8

1982-86

77

ο

23

ο

1987-91

72 2

1992-96

72 4

27 6

1997-02

75 9

24 1

Σύνολο

77.1

22 9

27 8

Επίσης να αναφέρου με ότι τα ποσοστό των ανδρών π ου κατέχουν μεταπτυχιακό

ή διδακτορι κό τίτλο σπουδών εί να ι σημ αντικό μεγαλύτερο οπό αυτό των γυναικών
(28,4% και 13,2% αντίστοιχα). Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο ότι στην ερώτηση κατά
πόσο υπάρχει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε εξέλιξη το ποσοστό των γυναικών που

απαντούν θετικό είναι μ εγαλύτερο από αυτό των ανδρών

(7,6% και 3, 1% αντί στοι

χα ). Αν και, λόγω του μικρού συνολικό πληθυσμού που απαντά θετικό σε αυτή την

ερώτηση, είνα ι δύσκολο να εξάγουμε οριστικό συ μπεράσματα φαίνεται να υπάρχει μια
αντιστροφή τη ς τόση ς που επικρατού σε μέχρι πρόσφατα κα ι οι γυναίκες μηχανικοί να
συμμετέχουν ισοδύναμο

Jz

σε μ εταπτυ χ ιακό

προγρά μματα. 32

Ε ίναι δύσκολο να εξόγουμε τελικό συμπερόσμοτα και για το λόγ ο ότι ένα ς σημα ντικός αριθμ ός μη χανικών
παρακολουθ ε ί μ ετο πτυχι οκές σπουδές σε χώρες του εξωτε ρικού κοι δεν αντι προσωπεύεται στην παρούσα
έρε υνα
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Τα σχετικά μικρά ποσοστά γυναικών που επιλέγουν το επάγγελμα του μηχαν ι κού
αποδίδονται συχνά στη διαφορετική κοινωνικοποίηση ανδρών κα ι γυναικών που τους
προσα νατολίζει π ρος δ ι αφορετικές κατευθύνσεις.

Με βάση αυτή την προβλη μ ατική, η κοινωνικοποίηση των γυνα ι κών και ιδιαίτερα
τα κοινωνικά πρότυπα που τους π ρόσφερε το οικογενειακό τους περιβάλλον επιδρούν
στην επιλογή σπουδών και επαγγέλματος . Επ ι πλέον η σχετική βιβλιογραφία επισημαί
νει ότι οι επαγγελματικές επιλογές των γυναικών επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό
από το ρόλο που είχε η μητέρα τους στην οικογένεια , και το κατά πόσο ήταν ενταγμέ
νη στην αγορά εργασίας κάτι που δεν συμβαίνει στην περίπτωση των ανδρών

(Write

& Youπg, 1998).
Ένα στο ι χεί ο α π ό την παρούσα έρευνα που μπορεί να βο η θ ήσε ι στον π ροσδιορισμό

των παραγόντων εκείνων, που επιδρούν στην απόφαση των γυναικών να επιλέξουν
το επάγγελμα του μηχανικού , είναι το ερώτημα που αφορά στο εκπαιδευτικό επίπεδο
των γονέων. Οι απαντήσεις στο παραπάνω ερώτημα δείχνουν ότι δεν υπάρχουν σημα
ντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών . Τόσο στην περίπτωση των γυναικών,
όσο και των ανδρών ένα υψηλό ποσοστό είχε πατέρα με τριτοβάθμια εκπαί δευση (3942%), γεγονός που δείχνει ότι η κοινωνική θέση (που πρωτίστως καθορίζεται απ ό τη

θέση του π ατέρα ) παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του επαγγέλ ματος του μηχα
νικού τόσο στη π ερίπτωση των ανδρών όσο και των γυνα ικών.
Πίνακας

1.40. Επίπεδο εκπαlδεuση ς μητέρας.

Επίπεδο ε κπαίδευσης

Άνδρες

Μnτέοαc

(%)

Μέχοι δnuοτικό

40 2

36 4

Δευτεοοβόθu ι ο

43 9

41 9

ο

21,7

100

100

ΤοιτοΒόθuιο

Σύνολο

16

Γυναίκες (%)

Αντί θετα, όταν εστιάσουμε στο επί πεδο εκπαίδευσης τη ς μητέρας βλέπουμε ότι
αυτό πα ί ζει καθορ ι στικό ρόλο μόνο στις επιλογές των γυναικών. 11
στον Π ίνακα

1.40

Ό π ως φαίνεται

το επίπεδο εκ πα ίδευσ ης της μητέρας κα ι ι διαίτερα η κατοχή διπλώ

μ ατος τριτο βάθμι α ς εκπα ί δευ ση ς φα ίνετα ι να έχει μεγα λύτερη επίδραση στην επ ιλογή
των γυναι κών να γίνουν μηχαν ικο ί απ ' ότι των ανδρών.

Σχεδόν 22% των γυναικών έναντι 16% των ανδρών είχαν μ ητέρες μ ε τριτοβάθμια
εκπ αίδευση. Μπορεί να υποθέσει κα νείς ότι οι μητέρες με τριτοβάθ μια εκπαίδευση εν
θαρρύνουν σε μεγαλύτερο βαθ μ ό τις κόρες τους προς μ η συ μ βατικές επαγγελματικές

επιλογές. Το κυριότερο, όμως, είνα ι ότι μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπα που
θα τι ς ωθήσουν προς μ ια τέτο ι α κατεύ θυνση .
Με βάση αυτό το σκεπτι κό θα π ρέπει να α ναμ ένουμ ε ότι η τάση των ση μ ερινών
γυναι κών να μορφώνονται κα ι να εντά σσονται στην α γορά εργα σία ς σε όλο και με

γαλύτερα ποσοστά, θα έχει σωρευτι κές συνέπειες γ ι α τις επόμενες γενεές γυναικών.
33

Η ύ παρξη συ σχέτιση ς μεταξύ εκπαιδευτικού επι πέδου της μητέρας και φύλου επ ι β εβοιώνετοι
με Pearsoπ

chi

sqυare,

στοτιστ ικό

Slg.0,005
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Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η διαδικασία κοινωνικοποίησης είναι μια
σύνθετη διαδ ι κασία και δεν περιορίζεται στην αναπαραγωγή υπαρχόντων ρόλων και
προτύ π ων. Οι επαγγελματικές επιλογές των γυναικών καθορ ί ζοντα ι και από άλλους
παράγοντες και ιδιαίτερα από τις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται για εκπαίδευση
και απασχόληση.

Αυτό άλλωστε, φαίνεται και από την αύξηση των γυναικών μηχανικών από γενεά
σε γενεά, γεγονός που συνδέεται μ ε ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές.

Υπάρχει άρα, μια συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ των αντιλήψεων γύρω από το ρόλο
των δύο φύλων και των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά εργασίας.
Ειδικότητες μηχανικών

Όταν συγκρίνουμε τα ποσοστό των γυναικών με άδεια άσκησης επαγγέλ ματος μη
χανικού στην Ελλά δα μ' αυτό άλλων ανεπτυγμένων χωρών, βρίσκουμε ότι τα ποσοστό
γυναικών μηχανικών σε σχέση με άλλες χώρες είναι αρκετό υψηλό.

Στην Αγγλία το

έτος

2000/01 οι γυναίκες αποτελούσαν μόλ ι ς το 12,9% αυτών που απέκτησαν πτυχίο
μηχανικού και στη Γαλλία το 1995 το 11,3%. Στην Αμερική το 1996 οι γυναίκες απο
τελούσαν το 17,9% αυτών που έλαβαν πτυχίο μηχανικού, ενώ αποτελούσαν μόλις το
10,6% των απασχολούμενων μηχαν ι κών. 34
Αν και τα στοιχεία που διαθέτουμε δεν εί ναι απόλυτα συγκρίσιμα, μια πρώτη ανά
γνωση δείχνει ότι το ποσοστό των γυνα ι κών μηχανικών στην Ελλάδα είναι σαφώς

μεγαλύτερο απ' ότι στις χώρες αυτές. Ωστόσο μια πιο προσεκτική ανάγνωση των απο 
τελεσμάτων, που λαμβάνει υπόψη της τις διάφορες ειδικότητες που περιλαμβάνονται
στους μηχανικούς, δείχνε ι ότι οι διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες.

Μ ι α σημαντική διαφορά, που ερ μηνεύει εν μέρει τα μεγαλύτερα ποσοστά γυναικών

μηχαν ικών στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες, είναι το γεγονός ότι η ει δικότητα
των αρχιτεκτόνων περι λαμβάνεται στους μηχανικούς, κάτι που δεν ισχύει στις άλλες
χώρες που αναφέραμε.

Με δεδομένο ότι το

35% των γυναικών μη χανικών στην Ελλάδα είναι αρχιτέκτονες,

για να έχουμε μια πιο έγκυρη εικόνα θα πρέπει να συγκρίνουμε τα ποσοστό ανδρών
και γυναικών χωρίς να περιλάβουμε την ειδικότητα των αρχιτεκτόνων. Σε αυτή την

περίπτωση οι γυναίκες αποτελούν το

18,2% των μηχανικών . Αν και το ποσοστό των

γυναικών μηχανικών είνα ι σημαντικό μικρότερο με βάση τους νέους υπολογισμο ύς και

πόλι, οι γυναίκες μηχι:11 1 • 1ί στην Ελλάδα φαίνεται να υπερτερούν σε σχέση μ ε άλλες
χώρες, για τις οποίες έχουμε στοιχεία.
Αυτό το εύρημα είναι παράδοξο εάν αναλογιστεί κανεί ς ότι η Ελλάδα εμφανίζει
μικρότερη συνολικό συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας συγκριτικά με

άλλες ανεπτυγμένες χώρες και οι παραδοσιακοί ρόλο ι στο πλαίσιο της οικογένειας
δείχνουν να έχουν μια μεγαλύτερη ανθεκτικότητα .

Η φροντίδα των μικρών παιδιών

και των αδύναμων μελών της οικογένειας εξακολουθεί να θεωρείται υποχρέωση των
3'

Το στοιχείο γιο Γολλlο nροέ ρχοντοι οπό το Conseιι N a tionaι

(CNISF), 1997, 12 eme

enquκte socio-ιconomique

sur

ιa

Γιο την Αγγλία το στοιχείο είνα ι διαθέσιμο στην ιστοσελlδο,

statlstjcs/tables/table 434.htm .

Ingιnieu rs

et des scientifiques de France

ingιn leurs,

no 61, Septembre.

http "{/www set4women goy,uk/set4women/

Γιο τη ν Αμ ερική το στοιχείο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα

www.swe.org/SWE/ProgDey/stat/stathome,html.
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des

situation des

httD..;LL

γυνα ι κών, ενώ ο ι άντρες συμβάλλο υ ν π ολύ λ ί γο στις καθη μ ερινές ασχολίες του σπ ι 
τιού . Η
Αυτό το παράδοξο ερμηνεύεται εν μέρει από το γεγονός ότι στην Ελλάδα το με

γαλύτερο π οσοστό των μηχαν ι κών ανήκει στι ς κατασκευαστικές ειδικότητες, ενώ τα
ποσοστά των μηχανικών που αν ή κουν σε β ι ο μηχανικές ει δ ικότητες είνα ι χαμηλά σε
σχέση με άλλες χώρες.

Ενώ στη ν Ελλάδα οι κατασκευαστι κές ειδικότητες

(εκτός

αρχιτεκτόνων) πλησιάζουν το

40% το υ συνόλου των μηχανικών στην Αγγλία και τη
Γαλλία δεν ξεπερνούν το 10%.
Από την άλλη , βλέπουμε ότι σε όλες τις χώρες οι

γυναίκες μηχανικοί είναι περισσότερες στις κατασκευαστικές ειδικότητες από ότι στις
β ιομη χαν ικές (με εξα ί ρεση τους χημι κούς μη χα νικούς).

Όπως φα ίνεται στον Π ίνακα

1.40 οι γυνα ί κες στην Ελλάδα συγκεντρώνονται κυ 

ρίως στις κατασκευαστι κές ειδικότητες κα ι ειδικά στην αρχιτεκτονική που έχει πολλά
χαρακτηρ ι στικά, όπως η συγγένεια με τις καλές τέχνες, που θεωρούντα ι π ι ο συμβατά
με τις γυναικείες ιδιότητες.
Ακόμη, όμ ως κα ι εάν δεν λάβουμε υ πόψ η τους αρχιτέκτονες, παρατηρούμε ότι οι

γυναίκες αντιπ ροσωπ εύονται με π οσοστά πά νω απ ό το μέσο όρο στου ς π ολιτι κού ς

μηχανικούς (25,2 %) και τους τοπογράφους (26,8%). Στη Γαλλία επίση,ς ο ι γυναίκες
που έλαβαν πτυχίο στις κατασκευαστικές ειδικότητες (εκτός αρχιτεκτόνων) ήταν πάνω
α π ό το μέσο όρο

(18%). Ομοίως, στην Αγγλία αυτές που
17,2%, όταν ο μ έσος όρος ήταν 12,9%.

έλαβαν πτυχ ί ο πολιτικού

μηχανικού ήταν το

Πίνοκοι;

1.41 . Ειδικότητα μηχανικού ανά φύλο .
Γυναίκες

Άνδοεc

Π ολιτικοί

3s

74 8%

25 2%

Σύνολο

100%

Αο'iιτέκτονεc

58 0 %

42 0 %

100%

Τοπογpόφοι

73 2%

26 8%

100%

Ηλεκτρ ολόγ ο ι

98 8%

10 2%

100%

ΜΠ'iΟVΟλόνο ι

88 8%

30%

100%

Μ n χ/Ηλ ε κ.

97 0 %

11 2%

100%

Χnuικοί

74 5%

25, 5%

100%

Μετολλε ιολόνοι

87 0%

13 0 %

100%

Ναυπηγοί

95 5%

4,5%

100%

Η λεκτοονικοί

78 4%

216%

100%

Σύνολο

77 3%

22 7%

100%

Η γυναικεία απασχόληση στην Ελλάδα μ ε βάση στοιχεία ταυ

1992 ήταν 36,8%, η τρίτη χαμηλότερη στην

Ευρώπη, όταν στη Σουηδία, που είχε τη υψ ηλότερη γυνα ικεία απασχόλ ηση , το ποσοστό ήταν στο

76, ι %.

Επ ί σης με βάση έρε υνες ο ι Έλληνες άνδρες βο η θούν λιγότερο στις δουλειές του σπ ιτιού σε σύγκριση με
τους υ πόλοιπους Ευρωnοίους,

Baldlng et al,

Wom e π Ιn

the EU,

httρ ://

www helsjnki fi /scjence/xantjapa/

wee/weetext/wee221.html.
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Αντίθετο, οι γυναίκες οnοτελούν nολύ μικρό nοσοστό εκείνων των ει δικοτήτων

nου οnοιτούν την ενασχόληση με μηχανές και την nορουσίο τους σε εργοστασια κούς
χώρους nορογωγής ( ιδιαίτερο στη βοριά βιομηχανία), όnου η nλειοψηφίο των εργα
ζομένων είναι άνδρες.

Γι ο nορόδειγμο, στη κατηγορία το υ μη χανολόγου μη χανικού το nοσοστό γυναικών

είναι χαμηλό κα ι στι ς τρεις χώρες: 11 % στην Ελλάδα, 8% στη Γαλλία κα ι 7% στην
Αγγλία.
Το ίδιο συμβαίνει και στην nερίnτωση των ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών .
γυναίκες φαίνεται να οnοτελούν γύρω στο

10%

Οι

αυτής της κατηγορίας και στις τρεις

χώρες.
Συγκρίνοντας το nοσοστό των γυναικών μη χαν ι κών σε κάθε ειδ ι κότητα χωρ ι στά, η
διαφορά τη ς Ελλάδος σε σχέση μ ε τις άλλες δύο χώρες φαίνεται να μ ειώνεται αισθητά,

nορομένουν ωστόσο υψηλότερο οnό των άλλων χωρών. Το σχετικά υψηλά nοσοστά

γυναικών μη χαν ικών, ιδιαίτερο στις κατασκευαστι κές ειδι κότητες, μnορούν να οnοδο
θούν σε δύο κυρ ί ως λόγους:

1. Στο γεγονός ότι μια σημ αντική μερ ίδα των μη χανικών στο κατασκε υαστικό τομέα
εργάζεται σε μ ι κρά μ ελετητικά γραφεί ο ενδεχόμενο να βοήθησε στην οnορρόφηση
γυναικών , κάτι nου ι σχύει σε μι κρότερο βαθμό, όnου κυριαρχούν μεγάλες εnιχει

ρήσει ς του κλάδου.

2. Στο βάρος nου δίνει η Ελληνι κή ο ικογένεια στη ν nονε n ιστημ ιοκή εκnοίδευση
(Κοβουνίδης 1996, Τσουκαλάς, 1977), σε συνδυασμό μ ε την ονάnτυ ξη n ου είχε
σημ ε ιώσει ο κατασκευαστικός κλάδος στην Ελλάδα, βοήθησε στη μ εγα λύτερη nρο 
σέλκυση γυνα ι κών.
Μnορούμ ε ως εκ τούτου να συμnεράνου με ότι το nρότυnο n ου ισχύουν σε άλλες

χώρες γιο το δύο φύλο, και οι δυσκολίες ένταξης στο εnάγγελμο του μηχανι κού γιο
τι ς γυ ναίκ ες, ι σχύουν σε μ εγάλο βαθμό και στην Ελλάδα , διοφοροnο ι είτο ι ωστόσο,

η συνολική δι άρθρωση τη ς οnοσχόλ ησης των μηχανικών στην Ελλάδα.
Φύλο και τύπος απασχόλησης
Π έρα οnό το ζήτημα nου τίθετα ι αναφορι κά μ ε τους nοράγοντες, nου εnιδρο ύν
στην ορχ ι κή εnιλογ ή των γυνα ι κών να γ ί νουν μηχανικοί και την ειδικότητα nου εn ιλέ
γουν, τίθεται το ερώτη μα σε nοιο βαθμό ο ι εnογγελμ οτικές εnιλογές των γυναικών μη
χαν ικών εnηρεόζοντοι οnό τον nο ράγοντο φύλο .

Αn ό τον Π ίνακα

1.42.

φαίνετα ι ότι

υnάρχουν σημαντικές διαφορές μ εταξύ ανδρών και γυνα ι κών στον τύnο οnοσχόλ ησης
nου ε nι λέγουν. 36

Οι γυναίκ ες είνα ι στο μεγαλύτερο μ έρος τους δ ημόσιοι υnάλ λ ηλοι,

(25,3%), ελεύθεροι εnογγελμοτίες (24,1 % ) και μισθωτο ί μ ε σύμβαση αορ ί στου χ ρό 
νου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (16,6%). Αντίθετο, είναι συγκριτικά n ολύ χα μηλά
το n οσοστό των γυνα ι κών ελεύθερων εnογγελμοτιών με nροσωnικό κα ι μισθωτών
στον ιδιωτικό τομ έα .
Ο ι άντρες μη χανι κοί οnοσχολούντο ι μ ε μεγαλύτε ρ η συχνότητα οnό τι ς γυναίκες ως

ελεύθεροι εnογγελμοτίες με nροσωnικό κα ι ως μισθωτοί του ιδιωτικού το μέα.
ον , μόνο το
36

Η συσχέτιση μεταξύ φύλου και τύπου απασχόλησης επ ι βεβαιώνετα ι στατιστικό με το

sig. 0,00.
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Ε nιn λέ

16,9% των γυναικών έναντι 83, 1% των ανδρών οnάντησον ότι οντιμεPearson Chι -Square,

τωπίζουν θετικά τη δημιουργία επιχείρη σης ή γραφεί ου με προσωπικά στο μέλλον. Η

ύπαρξη προκαταλήψεων απέναντι σε γυναίκες που βρίσκονται σε διευθυντικές θέσεις,
είνα ι πι θανό να απ οτρέπει πολλές οπ ό το να αναλάβουν επι χει ρη ματικές π ρωτοβο υλί
ες. Επιπλέον, το γεγονός ότι η απασχόληση αυτού του τύπου

είναι π ολύ απαιτητική

οπό πλευράς χρόνου, ση μα ίνει ότι δεν συνδυάζετα ι εύκολο με τις υποχρεώσεις που
αναλαμβάνουν οι περισσότερες γυναίκες στην οικογένεια κα ι ιδια ίτερο μ ε τη φροντίδα
μ ι κρών παι δ ιών .
Πίνακας 1 .42. Φύλ ο και τύπος απασχόλησης.

Τύπος απασχόλησπc

Άνδρες

Γυναίκες

Ελ εύθεοοc εποννελuοτίοc - Με ποοσωπικό

18 9 %

9 .1

Ελεύθεοοc εποννελuοτίοc - Χωοίc nοοσωπικό

24 7%

24 2

Οιονεί uι σθωτόc
Δnuόσ ι οc υπόλλnλ οc
Μισθωτός με σύμβαση αορίστου στον ευρύτερο

96%

9,1

14 6

25 3

10,7%

16,6

17 9 %

10 4

35%

53%

77 7%

22 3%

δnuόσιο το μ έα
Μισθωτός με σύμβαση αορίστου στον ιδιωτικό τοuέο
Μισθωτός με σύuΒοση ορισμένου Υοόνου
Σύνολο

Τόσο οι άνδρες όσο και ο ι γυναίκες, φαίνεται να επ ιλέγουν θέση στο επάγγελμα, σε
μ εγάλο βαθ μ ό, με βάση την κατανομή εργασίας που ι σχύει στην ο ι κογένεια (Βοίο υ και
Στροτηγάκη ,

1993).

Οι γυναίκες στρέφοντα ι σε εκείνες τι ς μορφές απασχόλ ησης που

τους εξασφαλίζουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο και ως εκ τούτου του,ς επιτρέπουν
να συ νδυάσουν καλύτερο την επαγγελ ματι κή τους δραστηρι ότητα μ ε τις οικογενειακές
τους υποχρεώσεις .

Συνολ ι κά,

41,9% των γυναικών α πασχολ ούντα ι στο δημόσι ο ή
ευρύτερο δημόσιο το μ έα, ενώ το 24,2% είναι ελεύθεροι επαγγελ ματίες. Το υψηλό πο
σοστό γυναικών που επιλέγει το δημόσιο τομέα, ερμηνεύεται μ ε βάση το γεγονός ότι
δο υλεύουν κατά μ έσο όρο λιγότερες ώρες οπό τον ιδιωτικ ό τομέα και απολαμβάνουν

π ερισσότερες παροχές στην περ ί πτωση που πρέπ ει να απ ουσι άσου ν λόγω τοκετού,
μη τρότητος κ.λπ. Το π οσοστά γυναικών ελεύθερων επα γγελματιών (χω ρί ς προσωπι 

κό) κυμαίνονται στο ίδιο επίπεδο με αυτά των ανδρών. Το γεγονός αυτό θα π ρέπει να

αποδοθεί κυρίως στο τρόπο που είνα ι οργανωμ ένο το επάγγελμα στην Ελλάδα, που
σπρώχνει μ εγάλο ποσοστά των μηχανικών στην άσκηση ελεύθερου επ αγγέλματος.
Πέρα οπό το ζήτημα που αφορά στο π ως η κατανομή των οικογενειακών βορών

σπρώχνει πολλές γυναίκες προς συγκεκριμένες επαγγελματικές επ ιλογές, τίθεται και
ένα θέμα γ ι ο το κατά πόσο ο ι γυναίκες μηχανικοί έχουν πραγματικά τι ς ίδι ες ευκα ιρ ίες

απασχόλησης κα ι αν έλ ι ξης, όπως ο ι άνδρες συνάδελφοί τους, ιδια ίτερο στον ιδιωτικό
τομέα.

Το μικρά ποσοστά γυναικών στον ιδιωτικό τομέα μπ ορεί να μην αντανακλούν

απλά τι ς επιλογές των γυνα ικών αλλά να είναι και προϊόν διακρίσεων. Τόσο η διεθνής
εμπειρία όσο και οι υπάρχουσες ενδείξεις οπό την Ελλάδα, συνηγορούν υπέρ της
άποψης ότι οι γυναί κες συχνά είναι θύματα δ ιακρίσεων οπό πλευράς εργοδοτών. Η
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πεποίθηση π ολλών εργοδοτών (που κατά μεγάλη πλειοψηφία είναι άνδρες) ότι οι γυ 
ναίκες θέτουν τις οικογενεια κές τους υποχρεώσεις ως π ρώτη προτεραιότητα λειτουρ
γεί συχνά αποτρεπτικά στην πρόσληψη γυναικών στον ι διωτικό τομέα, ή λειτουργεί
αρνητικά στην ανέλ ιξή τους σε διευθυντικές θέσεις. 37

Μι α άλλ η ερώτηση που μπορεί να μας παρέχει ορισμένες ενδείξεις, ως προς τη
διαφορετική αντιμετώπιση ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασία ς κα ι π ι θ ανές
διακρίσεις ει ς βάρος των τελευταίων, εί ναι αυτή που αφορά στο αντικείμενο εργα σίας
των ερωτώ μενων. Η ερώτηση αυτή τέθηκε ξεχωρ ιστά σε αυτού ς που απασχολούνται

σε ιδιωτικές ή δη μόσιες επιχει ρήσεις κα ι σε αυτού ς που εργά ζοντα ι στο δημόσιο τομέα,
ώστε να αντικατο πτρίζουν τα αντικείμενα απασχόληση ς σε κάθε περ ίπτωση. Καταρχή ν

να σημειώσου μ ε ότι οι διαφορές που εντο πίστηκαν μ εταξύ των δύο φύλων στι ς επιχει
ρήσεις είν α ι στατιστικά σημαντικές, ενώ αντίθετα στη δημόσια δ ι οίκηση δεν εντοπίστη

καν στατιστικά σημαντικές δ ιαφορές. 38 Στη δημόσια διοίκηση εντοπίζονται διαφορές
σε δύο κατηγορίες: στην κατηγορία των μελετών, ό που ο ι γυναίκες εκπροσωπούντα ι
σε μ εγαλύτερο βαθμό κα ι στην κατηγορία των ερευ νητών ή διδασκόντων σε ΑΕΙ και
ΤΕΙ ό που υπερτερούν οι άνδρες (βλ. Πίνακα

1.43).

Το τελευταί ο είνα ι επακόλουθο

του γεγονότος ότι οι γυνα ί κες μηχανικοί μέχρι πρόσφατα, σπάνια προχωρούσαν σε
μεταπτυχιακές σπο υδές. Το γεγονός ότι δ εν βρί σκουμε σημαντικές διαφορές μεταξύ

α νδρών και γυνα ικών σε άλλους τομείς της δ ημ όσιας δ ι ο ίκη σης δεν μας ξαφνιάζει, με
δεδομένο ότι ξέρουμε πως μεγάλο ποσοστό γυνα ι κών μηχανικών εργάζετα ι στο δημό
σιο τομέα, όπου οι συνθήκες που επικρατούν τείνουν να τις ευνοούν γ ια τους λόγους

που αναφέραμε πιο πάνω. Επιπλέον, η φύση της απασχόληση ς των μηχα νικών στο
δημόσιο τομέα εί ναι ως επί το πλείστον πι ο συμβατή μ ε την κυρίαρχη αντίληψη γύρω
από τα χαρακτηριστικά τη ς γυναικείας εργασίας.
Πίνακας 1.43. Τομέας αρμοδιοτήτων στη Δημόσιο Διοίκηση.

Μελέτες

Τεχνικές

Εκπαίδευση

Ερευνητές/

αnι •αδιότπτεc
Άνδοεc

19 3%

Διοικητικές

ΑΕΙ/ΤΕΙ

36 0%

16 3%

18 1%

10 3%

Γuνοiκεc

27 7%

33 7%

17 5%

96%

114%

Σύνολο

221%

35 2%

16.7%

15 3%

10&%

Αντίθετα με το τι συμβαίνει στη δη μ όσι α διοίκηση στι ς επιχειρήσει ς εμ φανίζονται

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ αρμοδιοτήτων ανδρών κα ι γυναικών, όπως
φαίνετα ι στον Πίνακα
"

1.4439 Οι άνδρες δουλεύουν μ ε μ εγαλύτερη συχνότητα σε ερ -

Αυτό επιβεβοιώνετοι τόσο οπό τη διεθνή βιβλιογροφίο

(Carrier, 1995)

όσο κοι οπό προγενέστερη μελέτη

που αφορούσε στους μηχανικούς του ΕΜΠ, όπου έγιναν συνεντεύξεις με στελέχη που απασχολούν μηχα
νικούς.
38

Η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ φύλου και τομέα αρμοδ ιοτήτων επ ιβεβα ιώνεται στατιστικό στην περίπτωση
αυτών που οποσχολούvτοι σε επιχειρήσεις με το

Pearson

Chl-Sqυare,

slg. 0,00.

Αντίθετο στην περίπτωση

αυτών που οποσχολούvτοι στο δημόσιο η συσχέτιση δεν επιβεβοιώνετοι στατιστικό.
39

Η συσχέτι ση μεταξύ φύλου και αρμοδιοτήτων στις επ ι χειρήσεις επιβεβαιώνεται στατιστι κό με το Pearson
Chi-Sqυare,
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sig . 0,00.

γοστασιοκούς χώρους ή εργοτάξιο

(23,5%) οπό τις γυ ναίκες (13,7), καθώς επίσης
8, 9% των ανδρών και

στις λο ιπ ές τεχνικές αρμοδιότητες, όπου εργάζετα ι ποσοστό

4,9% των γυναι κών. Το γεγονός αυτό συνάδει με την κοινή αντί ληψη που θεωρεί ότι
οι άνδρες είναι πιο κατάλληλοι στο να διεκπεραιώνουν τεχνικές ασχολί ες. Οι γυναίκες,
απασχολούντα ι σε μεγαλύτερα ποσοστά από τους άνδρες στις μελέτες κα ι στις οι κο
νο μ ικό/ τεχνικές δραστηριότητες. Αυτό δείχνει ότι οι γυνα ί κες μ ηχανικο ί π ροωθούνται

σε δραστηριότητες γραφείου, με τις ο ποίες έχει συνδεθεί παραδοσιακό η γυναικείο
απασχόληση.
Πίνακας 1 .44. Τομέας αρμοδιοτήτων στις επιχειρήσεις.

Εργοστάσιο

Μελέτες

Εργοτάξιο

Τεχνικές

Εκπαίδ .

Οικον/ -

Διοικητι -

αοuοδιάτητες

Ε&Α

τεχνικές

κές

Άνδοεc

23 5%

40 9 %

89%

55%

12 4 %

88%

Γυναίκεc

13 7%

58 5%

47%

47%

14 0%

44%

Σύνολο

2 1 6%

44 3%

81%

54%

12 7%

80%

Οι άνδρες υπερτερούν επίσης στι ς διοικητικές αρμοδι ότητες, γεγονός

που δε ίχνει

ότι προάγονται σε μεγαλύτερο ποσοστά οπό τις γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις (8,8%
έναντι

4,4%).

Η σχετική διεθνής βιβλιογραφία κάνει ι διαίτερη αναφορά στ ι ς δυσκολίες

που συναντούν οι γυναίκες στην αν έλ ι ξη τους σε διο ικητι κές θέσεις, λόγω της κουλ
τού ρας που επικροτεί στο εσωτερικό των μεγάλων επιχειρήσεων και οργα νισμών και
της δυσπιστίας που επικροτεί απέναντι στις γυναίκες ως π ρος την ικανότητα τους να
δ ι ευθύνουν άλλους εργαζομ ένους, ιδ ιαίτερα ότα ν αυτοί είναι άνδρες
Eνetts,

(Devine, 1992,

1994).

Λόγω του σχετικά μικρού αρι θμού μηχανικών που απασχολούνται σε μεγάλες
επιχειρήσει ς, το στοιχείο αυτό δεν εί ναι εύκολο να καταγραφεί σε μελέτες όπως η πα

ρούσα, ωστόσο, οι ενδείξεις από τον ιδιωτικό τομέα συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι
ο ι γυ ναίκες υφίστανται διακρίσεις.
Ώρες απασχόλησης και οικογενειακή κατάσταση
Η μ έχρ ι τώρα δ ιαπίστωση ότι οι γυναίκες επιλέγουν επαγγέλματα που τους επιτρέ
πουν να εργάζονται λιγότερες ώρες ενισχύεται από το εύρημα ότι οι άντρες κατά μέσο

όρο δουλεύουν π ερισσότερες ώρες οπό τι ς γυναίκες. Οι άντρες φέρεται να δουλεύουν
κατά μέσο όρο 9,9 ώρες και οι γυναίκες 8,6. Θα πρέπει ωστόσο να είμα στε προσεκτικοί
στο πως ερ μηνεύου με αυτό το α ποτέλεσμα. Η διαφορά της μια ς ώρας ημερησίως εί να ι
βέβαια ση μ αντική αλλά όχι τόσο ώστε να μπορούμε να ισχυριστούμε ότι υπάρχει μια

καθοριστική διαφορά στην εργασι ακή κουλτούρα ανδρών και γυναικών. Το γεγονός
ότι και οι γυναίκες δουλεύουν κατά μ έσο όρο πά νω οπό οκτάωρο π ρέπει να ερμηνευ 
τεί ως ενδει κτικό το υ γεγονότος ότι είναι αφοσιω μ ένες στη δο υλειά το υ ς και δεν τη

βάζουν σε δεύτερη μοίρα, όπως συχνά πιστεύεται, σε σχέση μ ε τις οικογενεια κές τους
υποχρεώσεις. Αυτό ενισχύεται και οπό το γεγονός ότι δεν βρήκαμε στατιστικά σημα 
ντικές διαφορές στο ποσοστά ανδρών κα ι γυναικών που απασχολούνται .
Όπως βλέπου μ ε στο πίνακα

1.45, π ερί που ο ι μ ι σές γυνα ί κες, με ή χωρίς πα ιδιά, δου -
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λεύουν
μ εταξύ

7-8 ώρες, ενώ στους άντρες το ποσοστό είναι σαφώς μικρότερο κα ι κυμαίνεται
36-39%. Η πλειοψηφία των ανδρών (γύρω στο 65%) φαίνεται ότι δουλεύει 9

ώρες ή π ερ ι σσότερες.
Στην περί πτωση των γυναικών, το

49% που δεν έχουν παιδιά και γύρω στο 36%
9 ή περισσότερες ώρες ημερησίως. Ε π ιπλέον , γύρω στο 15,5%
των γυναικών με πα ιδιά δουλεύουν λιγότερες ο π ό 7 ώρες. Αν κα ι το ποσοστό αυτό δεν
π ου έχουν δουλεύουν

είνα ι πολύ υ ψ ηλό ον το συγκρ ίνου με με το ποσοστό μερι κή ς α πασχόληση ς σε άλλες
χώρες, το στοιχείο δείχνουν ότι η απόκτηση παιδιών αναγκάζει τις γυναίκες να μειώ

σουν τις ώρες απασχόλησής τους. Αντίθετα, στην περίπτωση των ανδρών η απόκτηση
παιδιών φαίνεται να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, αφού οι άντρες με παιδιά δουλεύουν
κατά μέσο όρο λίγο π ε ρι σσότερο, επιβεβ α ιώνοντας έτσι το ρόλο τους ως 'κο υ βαλητών'
της οι κογένειας.

Τα αποτελέσματα αυτό δείχνουν ότι ο καταμερισμός της εργασίας μέσο στην οικογέ
νεια εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να καθορίζεται με βάση τους παραδοσιακούς ρόλους
ανδ ρών κα ι γ υνα ι κών. Η φροντίδα των π αι διών βαρα ίνει πολύ π ερ ι σσότερο τις γυναίκες
ο πό ότι τους άντρες, γεγονός που τις υπ οχρεώνει να μειώσουν τις ώρες εργασίας τους.

Ωστόσο, η μ ερι κή απασχόληση δεν φαίνεται να προσελκύει μεγάλο ποσοστό γυναικών
με παιδ ι ά, όπως συμβα ίνει σε πολλές άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
γ υ ναικών με παιδιά έχει μερική απασχόληση σε σύγκριση με το

Μόνο το

5,6 %

15, 5%

των

των γυνα ι κών

χωρίς παιδιά.
Πίνακας

1.45.

Φύλο, ώρες απασχόλησης και οικογενειακή κατάσταση.

Ώρες

Απασχόλησης

Γυναίκεc

Άνδοεc

Με παι δί

Χωοίc παιδ ί

Μ ε Παιδ ί

Xωoic πα ι δί

40%

47%

15 5%

56%

7-8

28 3%

30,9%

49 0%

50 5%

9 -10

34 4 %

38 9 %

23 6%

24 8 %

2 -6

11- 12

212%

18 4%

81%

15 9%

13- 18

12 1%

71%

39%

33%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

100%

100%

100%

Εισόδημα
Σ ημαντι κές διαφορές εντοπίσαμε και στα εισοδήματα ανδρών και γυναικών. '0 Η
διά μεσος του εισοδήμ ατος των ανδρών είνα ι

8,94 εκ δραχ μ ές, ενώ για τις γυναίκες

η διά μεσος είναι 6,3 εκ. δραχμές. Ωστόσο επικεντρώνοντας μόνο στη διάμεσο δεν
έχουμε πλήρη εικόνα. Θα πρέπει να δούμε και τη διασπορά που υπάρχει στη κάθε κα
τηγορία. Εξετάζοντας τα στοιχεία που α πεικονίζονται στο Πίνακα

1.46, βλέπ ουμε ότι οι

γυνα ίκες συγ κεντρώνοντα ι στα χα μηλό ει σοδήμ ατα ενώ ο ι άνδρες στα υ ψη λό . Σχεδόν
40

Περισσότερο γιο τις δ ιαφορές που συ ναντάμε στο εισοδήματα ανδρών και γυ να ικών στο σύνολο της Ελλη

νικής οικονομίας, βλέπε Κορομεσiνη και Ιοκεiμογλου, 2003, Κανελλόπουλος, Μουρομόρος και Μητρόκος,

2003
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και Πετρόκη - Κώπη,

1998.

30% των γυναικών έχει εισόδημα κάτω από 5 εκατομμύρια δραχμές ετησίως. Αντίθε
τα 41 % των ανδρών κερδίζουν περισσότερα από 10 εκατομμύρια δρχ. ετησίως. ~ 1
Πί νακας

Φύλο

1.46.

Εισόδημα ανδρών-γυναικών (εκ δρχ.).

>5

5-6

6-7

7·8

8 · 10

<10

Άνδnεc

10 7%

10 9%

94%

111%

16 6%

41 2%

Γυνοίκεr

29 5%

16 6 %

12 7%

10 9 %

11 2%

18 4 %

Σύνολο

14 9%

12 1%

10 2%

11 1%

15 6%

36 %

Διάγραμμα

1.13.

Εισόδημ α ανδρών και γυναικών με βάση τις ώρες απασχόληση ς.
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Σύνολο Ωρών

Η διαφορά στο μέσο εισόδημα είναι πολύ σημαντική, της τάξης του

25%,

και δεν

δικαιολογείται από τη διαφορά που εντοπίσαμε μεταξύ ανδρών και γυναικών στι ς ώρες
απασχόλησης, που είναι κατά μ έσο όρο

11%.

Άρα είναι προφανές ότι τα εισοδήματα

των γυναικών υπολείπονται αυτά των αντρών ακόμη και αν λάβουμε υπόψη μα ς τις
ώρες απασχόλησης. Το Διάγραμμα 1. 13 απεικονίζει τη σχέση μεταξύ ωρών εργασίας
και εισοδήματος σε άνδρες και γυναίκες. Φαίνεται ότι οι γυναίκες έχουν μικρότερο

εισόδημα από τους άντρες ακόμη κα ι όταν δουλεύουν τις ίδιες ώρες.
Επιπλέον, όσο αυξάνονται οι ώρες απασχόληση ς τόσο αυξάνεται και η διαφορά στο
εισόδημα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αυτό αποτελεί μια έμμεση ένδειξη του ότι οι
γυνα ί κες αντι μετωπίζουν δυσκολίες στην επαγγελματική τους ανέλιξη.

Έ νας άλλος παράγοντας, που θα μπορούσε να α π οτελεί μερική ερμηνεία της δια" Η συσχέτιση μεταξύ φύλου και εισοδή ματος επι βεβαιώνεται στατιστικό με το Pearson Chi -Square (sig.
0,000) . Επίσης η διεξαγωγή του t - test δείχν ει ότι υπάρχει στατιστικό σημαντική διαφορά (F statιst ic=
67,340

και

sig 0 ,000).
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φοράς στο εισόδημα ανδρών και γυναικών, είνα ι το γεγονός ότι οι γυναίκες τείνουν
να συγκεντρώνονται στις νεότερες ηλικί ες. Π ροσπαθήσα μ ε να ελέγξουμε αυτή την

υπόθ εση, χωρίζοντας ανά δεκαετία το δείγ μα μα ς κα ι εξετά ζοντας τη διάμ εσο του
εισοδήματος ανδρών και γυναικών με βάση το έτος απόκτησης άδειας άσκησης επαγ 
γέλματος. Οι διαφορές π ου κατέγραψε η έρευνα δεν υποστηρίζουν την αρχική υπόθε
ση. Αντίθετα, όπως φαίνετα ι στον Πίνακα

1.47,

οι άνδρες διατηρούν ένα προβάδισμα

ένα ντι των γυνα ικών σε όλες τις ηλικιακές κατη γορίες.
Τέλος, άλλη μια διάσταση, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συμβάλλει στο
χάσμα εισοδημάτων είναι το γεγονός ότι οι γυναίκες δουλεύουν σε μεγάλα ποσοστά

στο δ ημόσιο το μ έα, όπου οι μισθοί είνα ι κατά μέσο όρο π ιο χα μ ηλοί από τον ιδιωτικό
τομ έα. Εξετάσαμε αυτή τη ν υπ όθεση ελέγχοντας τη διάμ εσο του ετήσι ου εισοδήματος
ανδρών και γυναικών στη δημόσια διοίκηση και τις επιχειρήσεις, αντίστο ι χα .

Στο δη

μόσιο τομέα η διάμεσος του εισοδή ματος για τους άνδρες ήταν 7,3 εκ δραχμές, ενώ
για τις γυναίκες

6 εκ. δραχμές ετησίως. Αντίθετα στον ιδιωτικό τομέα η διάμεσος του
9,3 εκ. δρχ. γι α τους άνδρες και 6,5 εκ. δρχ. γ ια τις γ υ ναίκες. Η

εισοδήματος είνα ι

υπόθεση ότι οι διαφορές στο εισόδημα οφείλονται στο γεγονός ότι οι γυναίκες δου
λεύουν σε μεγαλύτερα π οσοστά στο δημόσιο τομέα παρέχει μόνο μια μερική ερμηνεία.
Οι γυνα ίκες φαίνετα ι να έχουν μι κρότερο ε ι σοδή ματα από τους άνδρες και στις δύο
κατηγορ ί ες εργαζο μ ένων, αλλά το χάσμα μ εταξύ ανδ ρών κα ι γυναικών είναι σημαντι
κά μεγαλύτερο στον ιδιωτικό τομέα.
Πίνακας

1.47. Η Διάμεσος στο εισόδημα ανδρών και γυναικώ ν.

Έτος απόκτησης όδειας

Άνδρες

Γυναίκες

> 10

8 5

όσκησηςεπανvέλματος

1967-1976
1977-1986

98

7 25

1987-1996

8 15

5 21

1997-2002

6 18

<5

Επίσης θα πρ έπει να σημειώσουμε ότι η δ ι άμεσος του ει σοδήματος των γυναικών

που εργάζονται στη δ ημόσια δ ι οίκηση προσεγγίζει τη διάμεσο του εισοδήματος των
γυνα ι κών που απασχολο ύνται σε επιχειρήσεις

(6 κα ι 6,5 αντίστοιχα), σε αντίθεση

με τους άνδρες, όπου υπάρχει ένα σαφές προβάδισμα αυτών που απασχολούνται σε

επιχειρήσεις (7,3 και 9,3 αντίστοιχα). Αυτά τα στοιχεία ενισχύουν την υπόθεση ότι οι
γυναίκες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε υψηλόβαθμες θέσεις και στην
ε παγγελματική τους ανέλιξη . Οι δυσκολίες αυτές φαίνεται να είναι εντονότερες στον

ιδιωτικό τομέα, γεγονός αναμενόμενο μ ε βάση τη συζήτηση που προηγήθηκε για τα
εμπ όδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον ιδιωτικό τομέα.

Επιπλέον, το γεγονός

ότι στο δ ημόσι ο το μ έα υπά ρχουν ενιαία μι σθολόγια για κάθε κατηγορία εργαζομένων

καθιστά πιο δύσκολη την άσκηση διακρ ί σεων. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι οι
γυναίκες αντιμετωπίζουν επαγγελματικά εμ πόδια στον ιδιωτικό τομέα, γεγονός που
μπορεί να προσφέρει

μια επιπλέον ερμηνεία του για τί οι γυναίκες φαίνεται να προτι

μ ούν τη ν απασχόληση στο δη μόσιο τομέα.
Τα σχετικά χα μηλό εισοδήματα, που φα ί νεται να απολαμβάνουν οι γυναίκες μηχα-
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νικοί αποτυπώνονται κα ι στο ερώτημα που αφορά στο πόσο ευχαρ ι στημένες είνα ι οπό
τη δουλειά τους. Οι άντρες δηλώνουν περισσότερο ευχαριστημ ένοι οπό τις γυναίκες:

6,2%

των ανδρών απάντησαν πολύ ή μάλλον δυσαρεστημένοι οπό την εργασία τους

έναντι

8,6% των γυναικών . Αντίθετο 61,5% των γυναικών δήλωσαν πολύ ή μάλλον
67,8% των ανδρών, διαφορά που είναι στατιστικό σημαντική.

ευχαριστη μ ένες έναντι

Εκεί ωστόσο π ου εμφανί ζοντα ι οι μεγαλύτερες δ ι αφορές μ εταξύ ανδρών και γυναικών
είναι στο ερώτημα που αφορά στο βαθμό ι κανοποίησης οπό το εισόδημα:

20,5% των
31,5 % των γυναικών δηλώνου ν πολύ ή μάλλον δυσαρεστημένοι, ενώ
50,6% των ανδρών και 39,0% των γυναικών δηλώνουν πολύ ή μάλλον ικανοποιημέ
ανδρών έναντι
νο ι .

Από την άλλη, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι δεν υπήρχαν στατιστικό ση

μαντικές διαφορές στο ποσοστό ανδρών και γυναικών που δήλωσαν ευχαριστημένοι
οπό το αντικείμενο της δουλειάς τους.

8. Σύνοψη των κυριοτέρων ευρημάτων
Με βάση τη ν ανάλυση που προηγήθηκε, το κυριότερο ευρήματα της παρούσας
έρευνας έχουν

•

- υπό τη μορφ ή σημείων - ως ακολούθως:

Κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας, οι δι πλωματούχοι μηχανικοί αντιμετώ

πιζαν μία ιδιαίτερο ευνοϊκή συγκυρία στην αγορά εργασίας, η οποίο χαρακτηρίζεται
οπό πολύ χαμηλό ποσοστό ανεργίας και υποαπασχόλησης. Επ ιπλέον, η ετεροοπο
σχόληση σε άλλο γνωστικό αντικε ίμενο, πανεπ ι στημιακού ε πι πέδου, αφενός είναι

περιορισμένη και αφετέρου συνοδεύεται κατά μέσο όρο με καλύτερες αποδοχές και
μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης οπό ότι η πα ραμονή εντός του κυρίως αντικειμέ

νου των σπουδών. Όπως ήταν αναμενόμενο, το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων
έθεσε (προσωρ ι νό;) τέρμα στην παραπάνω ευνοϊκή συγκυρία.

•

Ένα σημαντικό κομμάτι των μηχανικών , που θεωρούνται ελεύθεροι επαγγελματίες,
εμπίπτουν περισσότερο στη σχέση τη ς εξαρτημένης παρά της ανεξάρτη της εργα
σία ς. Η ευελιξία της εργασίας στο χώρο των διπλωματούχων μηχαν ι κών περνά

κατά βάση μέσο οπό τη συνεχή αύξηση του αριθμού αυτών των εργαζομ ένων που
αποκαλούνται στην έρευνα ως οιονεί μισθωτοί. Η επαγγελμ ατική κατάσταση των
τελευταίων είνα ι όμως ι κανο ποιητική και εν πόση περιπτώσει πολύ καλύτερη οπό

αυτή των μισθωτών ορισμένου χρόνου. Οι οιονεί μισθωτοί εργάζοντα ι μεν πολύ,
αλλά συγχρόνως έχουν καλές αμοιβές κα ι πολλοί οπό αυτούς με το πέρασμα του

χρόνου καταφέρνουν να γίνουν είτε ελεύθεροι επαγγελματίες (με ή χωρίς προσω
πικό) ή μισθωτοί αορίστου χρόνου.

•

Ο μέσος χρόνος εύρεσης της πρώτης απασχόλησης των διπλωματούχων μηχανι

κών υπήρξε σχετικό μικρός (5,7 μήνες γιο τους μισθωτού ς που απέκτησαν άδειο
1997 και 2002) κα ι γνώρισε μόνο μικρές διακυ 

άσκη σης επαγγέλματος μ εταξύ
μάνσεις από το

1967

μ έχρι σήμερα, οι οποίες οφ είλονται κατά κύριο λόγο στου ς

οικονομι κούς κύκλους πού σημάδεψαν την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας. Από
τη δεκαετία του

1960 μέχρι σήμερα, κυριαρχούν οι άτυ ποι μη χανισμοί εύρεση ς ερ

γασίας και εντός α υτών ο ι οι κογενειακές σχέσει ς. Τέλος, η εξέλ ι ξη τη ς μο ρφολογί ας
της πρώτης απασχόλησης μέσο στο χρόνο δείχνει ότι μειώνεται το ειδικό βάρος των
παραδοσ ι ακών τομέων απασχόλησης και αρμοδιοτήτων των μηχανικών κα ι αυξά
νει αυτό των νέων τομέων απασχόλησης (υπηρεσίες) και των νέων αρμοδιοτήτων

( οικονομικο-τεχνικές και δ ι οικητικές αρμοδιότητες).
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•

Αναφορικό μ ε την επι χειρηματικότητα των διπλωματούχων μηχαν ι κών, αξίζει να
σημειωθεί ότι όχι μ όνο ένα μεγάλο μ έρος

(41,3%)

ασκεί ήδη επιχειρηματι κή δρά

ση, αλλά κα ι ότι π άνω από ένας στους π έντε μισθωτούς μη χανικούς αντι μετωπίζει
το ενδεχό μ ενο να δημ ιουργή σει ή να συμ μ ετά σχει στη δ ημι ουργ ί α νέας επ ιχείρη

ση ς. Ι δ ια ίτερη σημα σία έχει ότι οι μη-κατασκευαστικές ει δικότητες, οι οποίες πα

ραδοσιακό κατευθύνονταν σε θέσει ς μι σθωτού, εμφα ν ί ζουν επ ίσης, υψηλό βαθμό
79% της υπάρχουσας επιχει

πρόθεσης για επιχειρ ηματι κότητα. Επιπλέον, ενώ το

ρ ηματι κότητας αφορά στον κλάδο των κατασκευών, το αντίστοιχο ποσοστό για

την προτιθέμενη επιχειρηματικότητα είναι

58,4%. Τέλος, όσον αφορά τα εμ πόδια

γ ια την ανάληψη επιχειρη ματική ς δράση ς, πα ρατηρείται διαχρονικό μία μεγάλη

αύ ξη ση της σημα σία ς τη ς οικονομ ι κής αβε βαι ότητα ς και μία αντίστοιχα μεγάλη
μ είωση των εμ ποδ ί ων που σχετί ζονται με την κρατική γραφειοκρατία.

•

Συνολικό, οι διπλωματούχοι μηχανικοί είναι ευχαριστημένοι από το επί πεδο των

επιστημονικών γνώσεων που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
Αντίθετα, κρίνουν ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωση ς στους τομείς των
τεχν ικών γνώσεων, των εξειδικευμένων προγραμμάτων Η/Υ, των δεξιοτήτων και
ακόμη μεγαλύτερα στον τομέα των γνώσεων οικονομίας και διο ί κησης. Ε πίσης, η
πλει οψηφία των μηχανικών του δείγμ ατος εκτι μ ά ότι χρειά ζεται να επαναπροσδι 
οριστεί στα προγράμματα σπουδών η σχέση μεταξύ των θεμελιωδών γνώσεων και
των πρακτικών εφαρμ ογών προς όφελος των τελευτα ίων. Συγχρόνως όμως, η συ

ντριπτι κή π λειοψηφία των μηχανικών δεν επιθυμ εί σοβαρότερες αλλαγές στην εκ
πα ίδευση των μηχανικών (π.χ. μ είωση των ετών φοίτησης) και αξιολογεί ιδια ίτερα

θετικό τη συνεισφορά των υπαρχόντων προγραμμάτων σπουδών στην κατανόηση
και αφομοίωση των νέων τεχνολογικών εξελίξεων.

•

Αντίθετα, από ότι συνήθως υποστηρίζεται ο ι επαγγελματι κές προοπτι κές των νέων

ειδικοτήτων π ο υ είχαν αποφοίτους στην αγορά μ έχρι και το

2002, φαίνονται ιδι αί 

τερα καλές, και εν πά ση περιπτώσεις ίδιες ή και καλύτε ρες από αυτές των π αλαιών

ει δ ι κοτήτων. Ειδικότερα, οι νέες ειδικότητες σε σχέσει ς παλαιές, φαίνοντα ι να είνα ι
περισσότερο ικανοποιημένες από την εργασία τους, να νοιώθουν πιο προετοιμα
σμένες γ ι α να αντιμετωπίσουν την αγορά εργασίας και να βρίσκουν πιο γρήγορα

την πρώτη τους απασχόληση. Τα παρα πάνω ευρήματα π ρέπ ει όμως, να ι δωθούν μ ε

κάποια επιφύλαξη δεδομένου ότι το μέγεθος του δείγμ ατος των νέων ειδικοτήτων
δεν ήταν αρκετά μεγάλο, ώστε να εντοπιστούν διαφοροποιήσει ς μεταξύ των νέων
ειδι κοτήτων. Επίση ς, είναι πιθανό στο εγγύς μ έλλον η είσοδος άλλων νέων ειδικο 

τήτων στην αγορά εργασίας να τροποποιήσει σημαντικό τα ευρήματα της παρούσα ς
εργασίας.

•

Οι γυναίκες μηχανικοί συγ κεντρώνοντα ι στι ς κατασκευαστικές ειδικότητες, εργά
ζονται σε μ εγαλ ύτερο ποσοστό στο δημόσιο τομέα κα ι είναι λιγότερο π ιθανό να

τοποθετηθούν σε τεχνικές ασχολίες ή διευθυντικές θέσεις. Η δ ιαφορά στις ειδικό
τητες ερμη νεύεται κυρίως με βάση τα ισχύοντα πρότυπα για τα χαρακτηριστικό της

γυναικεία ς απασχόλησης. Οι διαφορές σε ότι αφορά το τύ π ο απασχόλησης οφείλο
ντα ι σε μ εγάλο βαθμό στο καταμ ερισμό εργα σία ς π ου ισχύει μέσα στην οι κογένεια
σύ μφωνα με τον οποίο οι γυνα ί κες έχουν τη κύρια φροντίδα του σπ ιτιού και της
ανατροφής των πα ι διών. Αν κρίνου μ ε από τις ώρες απασχόληση ς των μηχανικών,

όπως π ροκύπτουν από τα στοιχεία της παρούση ς μελέτης, οι απαιτήσει ς της αγοράς
εργασίας, ιδιαίτερα στον ιδ ιωτι κό το μ έα, εί ναι τέτοιες που καθιστούν πολύ δύσκολο
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οι εργαζόμ ενο ι να συνδυάσουν την απασχόληση με τις οι κογενειακές τους υποχρε
ώσεις. Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς την απασχόλ ηση
είναι μια επιβεβλημένη επιλογή γιο πολλές γυναίκες, που δεν θα μπορούσα ν κάτω
οπό άλλες συνθήκες να συνδυάσουν την επαγγελ ματική κα ι ο ι κογενειακή ζωή.
Πέρα ό μως από τ ους περ ιορισμ ούς π ο υ αντι μετωπίζουν ο ι γυναίκ ες λόγω του ρό

λου τους μ έσα στη ν οικογένεια , οι γυ να ί κες μη χανικοί φαίνεται να αντι μετωπίζουν
και διακρίσει ς που εμ ποδίζουν την ισότιμη ένταξη τους στην αγορά εργασίας. Αυτό
προκύπτει από τις ανισότητες που υπάρχουν στο ει σόδημα, οι οποίες υφίστανται

ακόμη και όταν οι άντρες κα ι οι γυναίκες εργάζοντα ι τις ίδιες ώρες ή όταν απασχο
λούνται στους ίδιου ς τομείς τη ς οι κονο μί ας. Ωστόσο, ο ι ανισότητες που προκύπτου ν
ε ίναι σημαντικό μεγαλύτερες στις επ ι χειρήσεις οπό τη δη μόσια διοίκηση, γεγονός
που μας ωθεί να συμπεράνου μ ε ότι οι γυναίκες υφίστανται πιο έντονες διακρίσεις

στον ιδιωτικό τομέα. Οι διακρ ί σεις που υφίστανται οι γυναίκες γίνονται αντιληπτές
και οπό το γεγονός ότι υπο-αντιπροσωπεύονται σε διευθυντικές ή τεχνικές θέσεις
το υ ιδ ιωτικού τομέα. Μ ε βάση αυτό τα δεδομ ένα προκύ πτει το συ μπ έρ α σμ α ότι ο ι

γυνα ίκες 'σπρώχνοντα ι ' προς ο ρισμένου τύπου επαγγέλματα όχι μ όνο γιατί αυτό
συνδυάζοντα ι πιο εύκολο με το παραδοσιακό τους ρόλο μέσα στην οικογένεια
αλλά και γιατί αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ένταξή τους σε υψηλόβαθμες και

καλό αμειβόμενες θέσεις εργασίας.
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1.

Εισαγωγή
Στο κεφάλα ιο αυτό παρ ουσιάζοντα ι τα αποτελέσματα έρευνας π εδίου που πραγμα 

τοπ οιήθηκε σε επιχειρ ή σεις που απασχολούν μηχανικούς, και διεξήχθη από το Γραφείο
Δια σύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών κα ι Νέων Απο φοίτων ΕΜΠ, στο πλαί σιο του

Β · ΕΠΕΑΕΚ, από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του

2001.

Η περαιτέρω επ εξεργασία, αξιοπ ο ίη ση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων πραγ

ματοποιήθηκε από την Επιτροπή έργου της παρούσας έρευνας κα ι εντάσσεται στη
δέσμη των ερευνών που πραγματο π οι εί το ΤΕΕ γ ι α τη μελέτη της απασχόλησης,

επαγγελματικής κατάστασης και εξέλιξης των μηχανικών. Αποτελεί δε μία σημαντική
συμπληρωματική διάσταση της μελέτης των μηχανικών ως άτομα (ρer

se),

που πα

ρουσιάστη κε στο α ·μέρος αυτής της έκδοσης συνθέτοντας έτσι μία πιο ολοκληρωμένη
ε ικόνα γ ι α αυτήν τη σημαντική επαγγελματική κατηγορία της χώρας.

Η έρευνα, η οποία παρουσιάζεται στι ς επόμενες ενότητες αποτελεί την πρώτη φάση
της ανάλυσης των τομέων οικονομικής δραστηριότητας π ο υ απασχολούν μηχα ν ι κούς,
δίνοντας έμφαση σε έν α πολύ σημαντικό τμήμα του εγχώριου ιδιωτικού τομέα . Έτσι
σε αυτήν τη φάση δεν καλύπτεται ο ευρύτερος Δημόσιος Τομέας (Υπουργεία, Οργα
νισμ οί, κ.λπ.), η Εκπαίδευση σε όλ ες τις βαθμίδες, καθώς και οι Τράπεζες, οι οποίες

θα αποτελέσουν αντικείμ ενο έρευνας σε επόμενα στάδια. Άλλωστε, αυτοί οι τομείς
διέποντα ι από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία δεν επιτρέπουν ενιαία αντιμετώπιση
των ερευνητικών ερωτημάτων που θέτει κάθε παρόμ οια έρευνα, αφού απαιτούν μία
διαφορετική μ εθοδολογική προσέγγιση .

2.

Μεθοδολογική προσέγγιση-Συγκρότηση δείγματος
ερωτηματολόγιο

Η έρευνα σε επιχειρήσεις που απασχολούν μηχανικούς έχει εκ των προτέρων
κάποια χαρακτηριστικά,

που τη

δ ι αφοροποιούν μεθοδολογικά από τις υπόλοιπες

"έρευνες'', ορίζοντα ς παράλληλα και αντίστοιχους περ ιορισμούς. Το κύριο γεγονός
συνδέεται μ ε την αδυναμία δημιουργίας

a ρriori μίας εν ιαίας βάσης δεδομένων επ ι 

χειρήσεων που απασχολούν μετά βεβα ιότητας μηχανικούς. Πρόκειται επομένως, για

μία έ ρευνα που στη ρίζετα ι καταρχήν σε εμπειρικές εκτιμήσεις και σε άλλες έρευνες
που έχουν χαρτογραφ ήσει την εγχώρια αγορά εργα σίας. Σε κάθε περίπτωση πάντως
βασικός στόχος της παρούσας έρευνας είναι να εντοπίσει τις ανάγκες και προσδοκίες

των επιχειρήσεων που απασχολούν μηχανικούς, περιορίζοντας έτσι τη στόχευσή της
σε συγκεκριμένους τομείς οι κονομική ς δραστηριότητα ς.

Στο πλαίσιο αυτό, για την επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας και την προσέγγιση
αντιπροσωπευτικού τμήματος της επ ιχειρηματικής δραστη ριότητας που προσελκύει
σημαντικό όγκο μηχανικών, συγκροτήθηκε μία βάση δεδομένων που περιελάμβανε
επιχειρ ήσεις που δύναται να απασχολούν μηχανικούς.

Πρέπ ει να σημ ειωθ εί ότι οι εμπ ειρ ικές εκτι μήσει ς που στηρί ζουν αυτήν την κλαδική
επιλογή προέκυψαν μετά από συζητήσεις με το ΤΕΕ, καθηγητές, μηχανικούς που ερ

γάζοντα ι είτε στον ι διωτικό, ή στο Δημόσιο τομέα, αλλά και τα αποτελέσματα άλλων
σχετικών ερευνών. Οι πηγές, οι οποίες χρησιμοπο ιήθηκαν για τη συγκρότηση αυτής
της ενια ίας βάσης, καθώς και ο αρ ιθμ ός των έγκυρων απαντήσεων, αναφέρονται στον
Π ίνακα
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2.1 42 .

Πίνακας

2.1 : Πηγές δειγματολ ηψίας και έγκυρες απαντήσεις ανά κλάδο.

Κλόδοι

Πηγή Δε ιγματοληψίας

Ορυχείο, Μεταλλείο,
Αλυκές, Αγροτικές

Έγκυρες

Δε ίγμα

ICAP

Απαντήσεις

15

3

608

149

213

69

115

54

138*
10
74
202

11
8
10
48

62

26

επιχ ειρήσεις

Μεταποίηση-Βιομηχανία

ICAP,

Ελληνι κή Βιομηχανία

Κοοmιάτης)

Εργοληπτικές Εταιρεί ες

Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχν ικώ ν

Γραφείο Μελετών

IΥΠΕΧΩΔΕ (Μητρώο μ ε λ ετητικών

Ετοιοειών ( ΣΑΤΕ)
~οιpειών)

Εμπόρ ιο
Μετοφοpές-Νουτιλιοκέc

acAP
CAP

Επικοινωνίες

Σύνδεσμος Εταιρειών Π λ ηροφορι κή ς

Π λ ποοφοpική

και Επ ι κοινωνιών (ΣΕΠΕ ) κα ι ΕΕΤΤ

Συμ βουλ ευτικές υπηρ εσίες

~ύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων

προς επιχειρ ή σεις

Μάνατζμεντ Ελλάδος ΓΣΕΣΜΑ1 ΣΕΔΕΑ

tΑλλο

ICAP

( Λοιπές Υπηρεσί ες,
ΡοδιοΤη λεοπτικέc επιχειρήσεις, κ.ο.

Σύνολο

21

10

1 614

388

*Μεγάλος αριθμός του δείγματος αυτού δεν απάντησε στην έρευνα γιατί δεν
απασχολούσε μηχανικο ύς.

Είνα ι π ροφανές ότι η επ ιλογή του δεί γ ματος ενσωματώνει τι ς εκτιμήσεις μ ας για μ ια
πιθανή επ α γγελ μ ατική πορεί α των μηχαν ι κών στον ιδ ιωτι κό τομ έα (πλην Τραπεζών),

παρόλο που είνα ι βέβαιο ότι ένας ( μι κρός) π ληθυσμός μ ηχαν ι κών εργάζεται κα ι σε
άλλους ενδεχομ ένως κλάδους. Θεωρούμε ωστόσο ότι με την επιλογή των παραπάνω
πηγών και κατ' επέκταση των αντίστοιχων κλάδων, έχουμε καλύψει τον σημαντικότερο

όγκο επιχειρηματικής δραστηριότητας που περιλαμβάνει μηχανικούς. Στο ί διο σκεπτικό,
κατά τη διαδι κασία της δειγματολ η ψίας χρησιμοποι ή θ η κε ένα κριτήριο μ εγέθους στην
π ερ ί πτωση των μ εταπο ι ητικών επ ι χειρ ή σεων. Πιο συ γκεκρ ιμ ένα έχουν επ ι λεχθεί γ ι α τον

π ληθυσμό ανάλυ σης, ε π ιχειρή σεις που δ ήλωσαν κύκλο εργασι ών μ εγαλ ύ τερο α π ό ένα

( 1)

δ ισεκ. δρχ. το

1999,

θεωρώντας ότι ο ι πι θανότητες να α π ασχολούν μηχανι κούς εί να ι

πολύ μ εγαλύτερες. Ε πί σης στον κλάδο του Εμ πορίου, ,έχει π ροφανώς γίνει μία επ ιλογ ή
επιμ έρου ς δραστη ριοτήτων που δικα ι ολογούν τη ν ύπαρξη μ ηχαν ι κών 4 3
Η έρε υνα π ου διεξήχθ η χρον ικά τ η ν περ ί οδο Μαρτίου

-

Ιουλίου

.

2001,

περιελάμ

βανε την ταχυ δρο μι κή αποστολή του ερωτηματολογί ου και στη συνέχει α τηλεφωνική
•2

Προφανώς, λόγω του γ εγο νότος ότι κάπο ι ες επ ιχ ειρήσεις δροστηριοποιούντο ι σε διάφορους τομείς κο ι ως
ε κ τούτου μπ ορεί νο είν οι μ έλ η σε π ερ ι σσότε ρου ς οπό ένο συλλόγους, κοτό τ η σύνθεση το υ πληθυσμ ού
αναφοράς αποφεύχθη καν οι διπλοεγγραφές, έτσι ώστε, τελικό κάθε επ ιχείρηση να περι λαμβάνεται σε αυ 
τόν μόνο μία φορά.

•3

388 ε π ι
π ερίπου 1028

Η "ε πιτυχία" τελικό αυτής της εκτί μησης μπορεί νο αποτιμηθ ε ί οπό το γεγονός ότι το δείγμα των
χειρήσεων που χρησιμοποιείται στην έρευνα απασχολεί

4963

μη χανι κο ύς σε μ όνι μη βάση και

ακόμα ως εξωτε ρι κούς συνεργάτες.
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υπενθύμιση

(follow-up),

για τη διεξαγωγή της τηλεφων ι κής συνέντευξης. Θα πρέπει

να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της δ ι αδικασίας αυτής, για ορισμένες επι χειρήσεις

του δείγματος προέκυπτε ότι δεν απασχολούσαν μηχανικο ύς τη συγκεκριμένη χρο
ν ι κή στιγμή και επομένως δεν εντάσσονταν στο πλαίσιο της ανάλυσης. Επηρεάζεται

έτσι αρνητικά η εξαγωγή ενός εν ιαίου βαθμού απόκρισης με βάση την αναλογία δείγ
ματος-τελικών έγκυρων απαντήσεων. Άλλωστε όπως είνα ι κατανοητό, η προσέγγιση
του δείγματος π.χ. των εργοληπτικών εταιρειών
μηχανικούς

-

-

που απασχολούν στο σύνολό τους

και του δείγματος του εμπορίου μπορεί να ε ί ναι κοινή μ εθοδολογικά ,

αλλά δεν μπορεί να είναι κοινά αποδεκτός ο αντίστοιχος βαθμός απόκρισης, καθώς ο
βαθμός απασχόλησης μηχανικών στον τελευταίο τομέα είνα ι άγνωστος κατά τη στιγμή

της έρευνας44 • Σε κάθε πάντως π ερί πτωση, ο βαθμός απόκρ ι σης της συγκεκρι μένης
έρευνας ανέρχεται περί που στο

24%

κα ι μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικός για αυτού

του τύπου τις έρευνες. Εάν μάλιστα αφαιρεθεί από το αρχικό δείγμα ο αριθμός των
επιχειρήσεων που δεν συμμετείχαν στην έρευνα, όχι από απροθυμία, αλλά γιατί τελικό
δεν απασχολούσαν μη χανικούς, τότε ο βαθ μός απόκρισης θα προσέγγ ιζε το

40%.

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που χαρακτηρίζει την πα ρούσα έρευνα, είναι η
ύπαρξη ενός δευτερογενούς δείγματος, που αναφέρετα ι στους μηχα νικούς που απα
σχολούντα ι μόνιμα στο πρωτογενές δείγμα των επ ι χειρήσεων. Παρά το γεγονός ότι η
δει γ ματοληψ ία έχει γίνει σε επιχειρήσεις και όχ ι μηχανικούς, έχει ενδιαφέρον η ανά

λυση που πραγματοπο ι είτα ι στο επ ίπεδο των επιχει ρήσεων να συνοδεύεται και από μία
αντίστοιχη ενδεικτική αντιστοίχιση στο επίπεδο των απασχολούμενων μηχανικών. Για
τη συνέχεια λοιπόν του κεφαλαίου, η αναφορά στους « μηχανικού ς του δείγματος»

συνδέεται ακριβώς με του ς μηχαν ι κούς που απασχολούνται σε αυτές τις επιχειρήσεις
του δεί γ ματος και με αυτή τη σημασία πρέπει να ερμηνεύ εται από τον αναγνώστη.

Δομή ερωτηματολογίου

- Επεξεργασία απαντήσεων

Το μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα είναι ένα δομημένο
πεντασέλιδο ερωτη μ ατολόγιο που αποτελείται από επτά ενότητες:
ί)

Προφί λ των επ ι χειρήσεων της έρευνας.

ίί) Στοιχεία για την απασχόληση μηχανικών.
ίίί) Χαρακτηριστικά των μηχανικών κατά την πρόσληψή τους.
ίν) Τρόποι επιλογής των μηχανικών.

ν) Επαγγελματική εξέλ ι ξη και προφίλ των μηχανικών.
νί) Περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση των μηχανικών.
ν ίί )Αμοιβές των μηχαν ι κών σε σχέση με τη γενι κότερη πολ ιτική προσωπικού.

Οι ποιοτικές και ποσοτικές ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν στο ερωτηματολό
γ ι ο λαμβάνουν τέσσερις πιθανές μορφές: α) Ερωτήσεις μοναδικής επ ιλογής, όπου ο
ερωτώμ ενος καλείται να επιλέξει από τα π ροτεινόμενα, την καταλληλότερη απάντηση

για την επ ιχείρησή του β) ερωτήσει ς πολλαπλής, αλλά ιεραρχικής επιλογής, όπου ο
ερωτώμ ενος καλείται να επιλέξει ιεραρχικά κάποιο/α από τα προτεινόμενα με βάση την
••

Μία διάσταση της έρευνας αυτής θα μπορούσε βεβαίως να ενσωματώνει χαρακτηριστικό χαρτογράφησης
των τομέων οικονομικής δραστηριότητος π ο υ απασχολούν μηχανικούς, κάτι που ό μως δεν εντάσσετα ι στο
πλαίσιο της παρούσας έρευνας και μόνο εμμ έσως μπ ορεί να εκτιμηθ εί .
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πλέον σημ αντική διόσταση 45 , γ) ερωτήσεις πενταβόθμ ι ας κλίμακας τύπου

Likert,

όπου

ο ερωτώμενος εκτιμά τον βαθμό στον οποίο συμβαίνουν οι προτει νόμενες παράμετρο ι
και δ) ποσοτικές ανοικτές ερωτήσεις, (π.χ. έτος ίδρυσης) .
Το ερωτηματολόγιο εξετάστη κε στο π εδ ί ο με

16

πιλοτικές συνεντεύξει ς σε επι 

χε ι ρ ή σεις απ ό όλο υς τους κλάδους, ώστε να εκτιμηθεί το επίπ εδο κατανόησης των
ερωτήσεων, αλλά κυρίως να εντοπ ι στούν ενδεχόμενες παρανοήσεις ή προβληματικό

σημεία, τα οπαία κα ι χρειάζονταν επαναπροσέγγ ι ση με δ ι αφορετικό τρόπο . Οι παρατη
ρήσεις των ερωτώμενων ενσωματώθηκαν στην τελική μορφή του ερωτηματολογ ίου,

η οπο ί α κα ι θεωρήθηκε ότι μπορεί να αποδώσει με σαφ ήνεια και αξι οπιστία τα εξετα
ζό μ ενα ζητήματα .

Σε
ωθούν

ό,τι
τα

αφορά

στην

παρακάτω

επεξεργασία

γενικό

στο ι χεία

των

απαντήσεων,

που

χαρακτηρίζουν

μπορούν
την

να

σημει

ανάλυση

που

παρουσιάζεται:
Πίνακας

2.2:

Βοηθητικές μεταβλητές στρωματοποίησης του δείγματος.

Προσω π ι κό

Απα σχόληση μηχανικών

Έως 10 άτομο

1

ι έως 3

ιι έως 50

2 έως 4

4 έως 10

51 έως 250

5 έως 9

>10

>250

10 έως 15
> 15

ν

Όλες ο ι ερωτήσεις ελέγχθηκαν για τον εντοπισμό στατιστικό σημαντικής επίδρασης
του κλάδου α πό τον οποίο προέρχονταν οι επιχειρήσεις, καθώς κα ι του μεγέθους
τους, είτε ως π ρος το συνολικό προσωπικό, είτε ως προς τους απασχολούμενους

μηχανικούς. Οι στατιστι κοί έλεγχοι περι ελάμβαναν ανάλυση δ ι ακύμανσης
στι ς ερωτήσεις κλίμακας, ή

(ANOVA)
ch i sqυare test γ ι α τις μ η παραμετρικές μεταβλητές .

Για τη διεξαγωγή αυτών των ελέγχων κατασκευάστηκαν και χρησιμοποι ήθηκαν ο ι
βοηθ ητι κές μεταβλητές στρω ματοπ οί η σης που φαίνονται στον Πί νακα

ν

2.2.

Στις πολλαπλές επιλογές, η ανάλυση αποδίδει καταρχήν τη ν κυρίαρχη επιλογή,
αλλά κα ι τις υ πόλοιπες επιλογές αθροι στι κό. Γι α την εκτέλεση όμως των στατιστι

κών ελέγχων, ο ι δύο επιλογές σταθμίστηκαν, αποδίδοντας βάρος ί σο με μονάδα
στην π ρώτη επιλογή κα ι

ν

0,5

στ η δεύτερη.

Στα ερωτήματα κλί μ ακας, η συνολ ι κή μ έση τιμή των απαντήσεων είναι ενδει κτική
της κατάταξης των παραγόντων π ου ε κτιμώνται . Παράλλ η λα, α π οδίδονται κα ι τα

ποσοστό των επιχειρήσεων που τους αξι ολόγησαν πολύ υψ η λό
χαμηλά

(4 ή 5) και πολύ

(1 ή 2), έτσι ώστε η διαφορά τους να αποδίδει ακόμ α π ιο αξι όπιστα τις

πραγματι κές τάσεις του δείγματος.
45

Στην πλειοψηφίο των π εριπτώσεων ο ι επ ιλογές π εριορίζοντο ι σε δύο, γιο λόγους πο υ σχετί ζονται με την
εξαγωγή αξι όπιστων συμπερασμάτων γ ι ο το συγκεκριμένο ζήτημα, αποφεύγοντας τον «θόρυβο» που μπο

ρεί να δημιουργήσουν οι πολλαπλές απαντήσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως, όταν η ανάλυση θέλει να
προσεγγίσει όλο το εύρος του εξεταζόμενου μεγέθους, όπως π.χ. όλες τις ειδι κότητες των μη χανικών στην
επιχείρηση, η ι εραρχι κή επιλογή δ εν περι ορίζετα ι .
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Στην προσέγγιση που υιοθετείται επομένως στο κεφάλα ιο αυτό, οι γενικές τάσεις
που προκύπτουν από την έρευνα ελέγχονται τόσο γιο κλαδικές ιδιαιτερότητες, όσο και
γιο διαφορές που μπορούν αποδοθούν στο μέγεθος των επιχειρήσεων (είτε το συνολι
κό, είτε ως προς τον αριθμό των απασχολούμενων μηχανικών), θεωρώντας ότι με αυ
τόν τον τρόπο αποσαφηνίζεται περισσότερο η συνολική εικόνα των αποτελεσμάτων .
Ένα άλλο μεθοδολογικό ζήτη μα συνδέεται με το κατά πόσο η απασχόλ ηση των
μηχανικών σε αυτούς τους κλάδους π ου τελικά πραγματοποιή θηκε η έρευνα, αντιπρο -

σωπεύει την πραγματική απασχόληση των μηχανικών .

·

Με δεδομένους τους μ ε θοδολογικούς περ ι ορισμούς που αναφέρθηκαν και πα
ραπάνω (απουσία Δημόσιου Τομέα, κ.λπ.) εξετάστηκε μεθοδολογικά το ζήτημα της
στάθμισης των επιχε ιρήσεων του δείγματος, ώστε να αντιπροσωπεύουν κα ι σε επίπεδο
μηχανικών μια αντίστο ι χη κατανομή.

Ωστόσο, η ενδεικτική στάθμιση που προέκυψε από την έρευνα που παρουσιάστηκε
στο πρώτο κεφάλαιο, δεν έδωσε σημαντι κές διαφορές, γ ια αυτό και δεν υ ιοθετήθηκε
τελικά μία αντίστο ι χη προσέγγιση. Σε κάθε περίπτωση , η ανάλυση που παρουσιάζεται

στην έκθεση αυτή, αναφέρεται στους συγκεκριμένους κλάδους, στους οποίους και
στοχεύει η συγκεκριμένη έρευνα και υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να ερ μηνε ύονται και

τα αντίστοιχα αποτελέσματα 46 •
Η ανάλυση που πα ρουσιάζετα ι στη συνέχεια ακολουθεί εν πολλοί ς τη θεματική δομή

του ερωτηματολογίου. Έτσι στην ενότητα

3

παρουσιάζεται το προφί λ των επιχειρή

σεων τη ς έρευνας όσο αφορά σε δ ιά φορα χαρακτηριστι κά τους (έδρα, νομική μορφή,
κλάδος, κ.λπ . ), ενώ στην ενότητα

4,

αποτυπώνεται η απασχόληση των μηχανικών που

στι ς εξεταζόμενες επ ιχει ρήσεις, ανά ει δι κότητα, αλλά και ανά τομ έα δραστηρ ι ότητας .

Στην ενότητα

5 γίνεται μία προσπάθεια να σκιαγραφηθεί το προφίλ του νέου μηχα

νικού κατά τη διαδικασία αναζήτηση ς εργασίας στις επιχει ρήσεις, καταγράφοντας τα
κριτήρ ι α, τις γνώσει ς και δεξιότητες που επιζητούν οι τελευταίες από τους υποψήφιους
συνεργάτες τους.
Η ενότητα

6

αναλύει τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η διαδι κασία επιλογής

των υποψηφίων, ενώ η ενότητα

7 εντοπίζει τους παράγοντες γνώσεων και δεξιοτήτων

που μπορεί να καθορίσουν τη μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη των μηχανικών που
τελικά προσλαμβάνονται .

Στην ενότητα 8 εξετάζετα ι το ζήτημα της περαιτέρω εκπα ίδευσης/ κατάρτισης του
ανθρώπινου κεφαλαίου των μηχανικών των επιχειρήσεων και στην ενότητα

9

θ ί γεται

το ζήτημα των αμοιβών των μηχαν ι κών. Η έκθεση ολοκληρώνεται με μία σύ νοψη των
βασι κών ευρημάτων της έρευνας.
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Επικουρικό κοι όπου κρίνεται σκόπιμο γίνεται ονοφορά και οτην προηγούμενη έρευνο του ΤΕΕ (Έρεuνο
για την επαγγελματική κοτόσταση κοι οποσχόληση των διπλωμοτούχων μηχανικώ ν Φεβ.1997,

MRB-ORCO

1997) που κστογρόφει τις τάσεις σε επιχειρήσεις που σποσχολούν μηχανικούς κοι η οποίο είχε επ ίσης ως
στόχο την άντληση πληροφόρησης γύρω οπό τις συνθήκες που διαμορφώνουν τις ονάγκες κοι οπαιτήσεις
της αγοράς εργασίας των διπλωματούχων μηχανικών. Το δείγ μα βεβαίως ήταν υποδιπλάσιο της παρούσα ς
έρευνος, οπότε μόνο κάποιες ενδεικτι κές συγκριτικές αναφορές μπ ο ρούν να γίνουν . Η έρευνο αυτή σνο
φέρετσι εφεξής "έρεuνο ΤΕΕ
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1997".

3. Προφίλ επιχειρήσεων της έρευνας πεδίου
Έδρα επιχειρήσεων: κυρίως Αττική

Σχετικά μ ε το προφί λ των ε π ι χειρήσεων του δείγματος μπορεί να αναφερθεί ότι:

•

Σχεδόν το 70% των 388 επιχειρήσεων του δείγματος έχει έδρα την Απική και ένα 8%
την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης4 7 , ενώ οι υπόλοιπες επιχειρήσεις εδρεύουν

σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας48 • Μάλιστα το 18% του δείγματος εντοπίζεται σε
περιοχές, εκτός των τεσσάρων μεγάλων πόλεων που η έρευνα ΤΕΕ 1997 είχε εστιάσει
και επομένως η παρούσα έρευνα μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικότερη σε γεω
γραφι κό επίπεδο .
Άλλωστε, είναι χαρακτηριστικό ότι στο παρόν δείγμα περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που

εδρεύουν σε

•

Το

30 νομούς, εκπροσωπώντας μάλιστα και τις 13 Π εριφέρειες της χώρας.
72,3% του συνολ ι κού προσωπικού και το 83,2% των αντίστοιχω ν μηχανικών

εργάζεται στην Απική 4 9.

•

Δύο στις τρεις επιχειρήσει ς της π εριφέρειας (εκτός δηλαδή Απικής και ευρύτερης
περιοχής Θεσσαλονίκης) προέρχονται από τη μεταποίηση, αντιπροσωπεύ οντας έτσι
μονάδες παραγωγής που βρίσκονται σε απόσταση από τα αστικά κέντρα.
Π ρέπει πάντως να σημειωθε ί ότι ειδικά στον τομέα των κατασκευών, αρκετές επι

χειρήσεις με έδρα π.χ. την Αθήνα, απασχολούν για μ εγάλο χρονικό διάστημα μηχανι 
κούς εκτός της Απικής, σε μεγάλο κατασκευαστικά έργα που γίνονται στην περι φέρεια
ή και εκτός Ελλάδας.
Οι μηχανικοί αυτοί μετακινούνται ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης γιο όσο
διάστημα είναι απαραίτητο. Είναι επίσης διάχυτη η αίσθηση σε φορείς της αγοράς ότι

μετά το μεγάλο όγκο των έργων που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Απικής
εν' όψει Ολυμπιακών Αγώνων, οι ανάγκες γιο μηχα ν ικούς εργοταξίων θα εί ναι μεγα

λύτερες πλέον στην περιφέρεια και εκεί πλέον θα προσφέρονται π ερ ισσότερες θέσεις
εργασίας.

Κλάδοι Οικονομικής δραστηριότητας:
Δύο βασικοί τομείς δραστηριότητας
Στον επόμ ενο πίνακα (Πίνακας

3.1)

παρουσιάζετα ι η κλαδική κατανομή των επιχει

ρήσεων του δείγματος.

•

Το μ εγαλύτερο ποσοστό (38%) προέρχεται από τη μ εταπο ίηση, η οποία και απο-

47

Παρόλο που πραγματοποιήθηκε ένας διαχωρισμός του ορ χι κού πληθυσμού μεταξύ Απικής κα ι Υπόλοιπης

Ελλάδος και έχουν ληφθεί υπόψη οι αντίστοιχες κατανο μές κατά τη διάρκεια τ ης έρευνας, το δείγμα δεν
θεωρείται γεωγραφικό στρωμοτοποιημένο και όρο τα ποσοστά αυτό δεν οντοποκρίνοντο ι στο ποσοστό των
ελληνι κών επιχειρήσεων που απασχολεί μηχανικούς πανελλαδικά.
46

Στην έρευνα ΤΕΕ 1997, που περιορίστηκε στις τέσσερις μεγαλύτερες πόλεις της χώρο ς (Αθήνα, Θεσσαλον ί
κη, Πάτρα, Λάρισα ), το ποσοστό των επ ι χειρήσεων που εδρεύουν στην Απική ή ταν 64%.

49

Είνα ι χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό αυτό είναι αντίστοιχο του πληθυσμού των μηχανικών, όπως προ

κύπτει οπό τις βάσεις δεδομένων του ΤΕΕ: Το 83,2% των μηχανικών με έτος απόκτηση ς άδειος μεταξύ

1991-1995

και το

77%

των παλιότερων μελών

(1976- 1998),

δηλώνει ως έδρα την Απική.
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σχολεί το

28%

των μη χανικών 50 • Αντίστοιχο ποσοστό μηχανικών εργάζεται στις

εργολ ηπτικές εταιρίες κα ι τα γραφεία μ ελετών που αποτελούν αθροιστικό το

31 %

του δείγ μ ατος, ενώ ο κλάδος της π ληροφορι κής και επ ικο ι νωνιών, αν κα ι αποτελεί
το

15%

του δείγματος συγκεντρώνε ι το

32%

των μηχανικών, γεγονός πο υ κα τα 

δει κνύει ένα μεγάλο βαθμό "κάλυ ψης" του προσωπικού του από μηχανι κούς.
Στο δείγμα περιλαμβάνονται ακόμα

26 συμβουλευτικές επιχειρήσει ς, καθώς και

ένας μικρός αριθμός εμπορικών επιχει ρήσεων, εταιρειών του πρωτογενούς τομέα

(Ορυχεία - Λατομεία), μ εταφορικών εταιρειών, καθώς και εκ π ρόσωποι όλλωv κλά 
δων που έχουν ταξι νομηθεί στη γενική κατηγορία. Άλλο.
Γι α τη συνέχεια της ανάλυσης και με στόχο την όσο το δυ νατόν πιο αξ ι όπιστη ερ
μ ηνεί α των αποτελεσμάτων, ο ι κλάδοι έχουν ομ αδοπο ιη θεί κα ι κωδικοποιηθεί σε πέντε

(5) κατηγορίες, ο ι οπο ίες αντιπροσωπεύουν πιο ικανοπο ι ητικές ερμηνευτικό ομάδες
επιχειρήσεων 51 .
Πίνακας 3.1. Κλαδική κατανομή των επιχειρήσεων.
Κλάδος
Ορυχεί α, Μεταλλεία

Μεταποίηση-Βιομηχανία
Εργοληπτικές Εταιρείες
Γραφεία Μελετών
Εμπόριο

Α

Β

Γ

Μεταφορές
Επικοινωνίες
Πληροφορική*
Συμβουλευτικές υπηρεσίες

προς επιχειρήσεις
Άλλο

Αριθμός και Ο/ο

Ο/ο συνολικού

(Ο/ο)

επιχειρήσεων

προσωπικού

μηχανικών

3

0,8%

0,5%

0,4%

149

38,4%

61,2%

27,8%

69

17,8%

8,2%

16,9%

54

13,9%

1,5%

10,9%

11

2,8%

3,8%

3,4%

8

2,1 %

0,5%

2,3%

10

2,6%

6,2%

16,7%

48

12,4%

9,4%

15,2%

Ε

26

6,7%

2,3 %

5,4%

Γ

10

2,6%

6,4%

0,9%

388

100,00/ο

100,00/ο

100,00/ο

Δ

Σύνολο

*

Περιλαμβάνονται ωστόσο
μεταποιητικό χαρακτήρα.

so

Το ποσοστό των μηχονικών ονοφέροντοι στον αριθμό μόνιμων μηχανικών που οποσχολούντοι στις αντί 

και

οι

επιχειρήσεις

του

κλάδου

με

έντονο

στοιχες επιχειρήσεις του δείγματος και αποτελούν το δευτερογενές δείγμα που δημιουργεί η έρευνα. Πάντως

επισημαίνεται κα ι πόλι ότι η μονάδα ανάλυσης της έρευνας είναι οι επιχειρήσεις και όχι ο ι μηχανι κοί και όρο
το αποτελέσματα αυτό πρέπει να ερμηνεύονται στο πλαίσιο των αντίστοιχων επιχειρήσεων στις οποίες ονα 
φέροντοι.
sι

Οι τρεις επ ιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέο ομοδοποιήθηκον με τη Μεταποίηση

-

Βιομηχονίο, η οποίο

συνθέτει την ομάδα Α κα ι αποδίδει έτσι βασικό τους μεταποιητικούς κλάδους. Ο τομέας Β αποδίδει τον

κατασκευαστι κό κλόδο, συνθέτοντας όμως τόσο τις εργοληπτικές εταιρείες, όσο και το μελετητικό τμήμα
της αντίστοιχης δραστηριότητος. Οι εμπορικές και μεταφορικές (σχεδόν εξ'ολοκλήρου ναυτιλιακές) επιχει

ρήσεις, όπως και οι υπόλοιπες επ ι χειρήσεις που ανήκουν σε άλλους κλάδους αποτελούν την ομάδα Γ, ενώ ο
τομέας των τεχνολογιών πληροφορι κής και επικοινωνιών συνθέτει την ομάδα Δ. Τέλος, οι συ μ βουλευτικές
εταιρείες
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- που είναι και οι λιγότερες αριθμητικό στο δείγμα - κωδικοποιήθηκαν ως ομάδα Ε .

Θα πρέπει βεβαίως να ση μ ειωθεί ότι η παρούσα έρευνα εί ναι σαφώς αντιπροσω π ευ 
τικότερη σε επίπ εδο κλάδων, σε σχέση μ ε την έρευνα του ΤΕΕ το

1997. Η τελευταία,
57%) επι χειρή σει ς από το χώρο των ο ι κοδομ ή 
18% από τη μεταποίηση, ενώ άλλοι κλάδοι, ειδικά

άλλωστε, περ ι λαμβάνει (σε ποσοστό
σεων

/

δημοσίων έργων κα ι μόλις

από τον τομέα των υπηρεσιών, είναι πολύ περ ι ορισμένοι .

Στο πλαίσιο των εξελί ξεων στην αγορά εργασίας και παρά το γεγονός ότι η πλειο
ψηφία των μηχανικών του ΤΕΕ είναι Πολιτικοί Μηχανικο ί και Αρχιτέκτονες

( 45%

του

συνόλου των μηχανικών ), η εστίαση μόνο σε αυτές τις δραστηριότητες, μάλλον π ε
ρ ι ορίζει την εικόνα για τις γενικότερες τάσεις και απόψεις των επ ιχειρήσεων για τους

μηχανικούς.
Ένας από τους στόχους, άλλωστε, τη ς έρευνας είνα ι να αναδεί ξει τι ς διαφορές που
αναδεικνύονται στους μηχανικούς όλων των ειδι κοτήτων, οι ο π ο ί οι απασχολούνται σε

διάφορους κλάδους, με συγκρίσιμα στατιστικά μεγέθη, ώστε να εξαχθούν συνολικά
συμ π εράσματα που δεν π εριορίζουν κλαδικά την εικόνα.
Άλλα δημογραφικά στοιχεία
Συ μπ λ ηρώνοντα ς την εικόνα το υ δείγμ ατος και με υ πόλοιπα δημογραφι κά στοιχε ί α

τη ς έρευνα ς, διαπιστώνετα ι ότι:

•

Το

60%

μετά το

•

των επ ι χειρήσεων (που απα σχολεί όμως το 40% των μηχαν ικών)
1980, ενώ ένα 25% τη δεκαετία 1970-80 (32% μηχανικών) .

έχει ιδρυθεί

Προκύπτει μία συσχέτιση του κλάδου κα ι του έτους ίδρυσης, μ ε τις μεταπ ο ιητικές

επιχειρήσεις να είναι ο ι "ιστορικότερες" ( Πί νακας 3.2): Το 71% του δείγματος της
μεταποίησης έχει ιδρυθεί πριν το 1980, ενώ το 74% του κατασκευαστικού - μ ελε
τητικού τομέα μετά το

•

Πάνω από το

1/3 του

1980.

δείγματος είνα ι ανεξάρτητες πολυμετοχι κές επ ιχειρήσεις, ενώ

η συσχέτιση με τον κλάδο είναι στατιστικά σημ αντική : Ο μ ισός κατασκευαστι κός

-

μελετητικός τομέας κα ι ο ι συμβουλευτικές ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία,

ενώ στον πρώτο τομέα εντοπίζονται και οι περισσότερες ανεξάρτητες προσωπ ι κές
επ ιχει ρήσει ς 52 •

Από την άλλ η , η πλειοψηφία των οικογενειακών επιχει ρήσεων βρίσκεται στη μ ε
ταπ ο ίη ση, κά τι που χα ρα κτηρί ζει άλλωστε την ελλ ηνική βιομηχανία στο σύνολό
τη ςs3 .

52 Το σχετικό

53

chi square test

δίνει

Pearson=87,9

κο ι είνο ι στοτιστι κό σημοντικό στο ρ < 1%.

Ο Δυϊσμός των ελληνικών εnιχειρήσεων, Μακρυδόκης, Καλογήρου Παnαγιαννόκης, Τριβέλλας Αθήνα,

1998.
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Πίνακας

3 .2 .

Έτος ίδρυση ς ανά κλάδο.

Αριθμός επιχειρtισεων ανά κλάδο
Έτοςlδρuσης
Έως

1950

1951-1970
1971-1980
1981- 1990

Α

Σύνολο

Β

Γ

Δ

Ε

20

2

6

1

ο

29

34

12

2

1

2

51

47

17

7

4

ο

75

21

45

12

18

14

110

34

10

1 08

26

373

1991-2000

19

43

2

Σύνολο

141

119

29

58

Παραλειπόμενες παρατηρήσεις: 15. Chi-Square Test = 125. 7 στατιστικό σημαντικό
στο ρ < 1%. Το test δεν περιελάμβανε τις επιχειρήσεις των κλάδων Γ και Ε, καθώς και
τις επιχειρήσεις με ίδρυση πριν το 1950, ενώ ενοποιήθηκαν οι κατηγορίες έτους σε
1951-1980 και 1981-2000, ώστε ο έλεγχος να είναι στατιστικώς αποδεκτός.

4 . Η απασχόληση των μηχαν ι κών στις επιχειρήσεις
Γενικές Τάσεις
Οι ε π ιχειρήσεις του δείγματος απασχολούν σε μόνιμη βάση συνολικά

κούς, ενώ χρησιμοπ οιούν ως εξωτερικούς συνεργάτες περίπου

4963 μηχαν ι
1028 ακόμα . Πρόκειτα ι

κυρίως για μικρομ εσαίες επιχειρήσεις

11 - 250 ατόμων (73% του δείγ ματος), ενώ οι
(> 250 ατόμων) αποτελούν μόνο το 11,3% του συνόλου και προέρχοντα ι
κατά τα 2/3 απ ό τη μεταποίηση. Ο ι πολύ μικρές επιχειρ ήσει ς (έως 10 άτομα) απο
τελο ύν το 15,5% του συ νόλου ( Πί να κας 4.1), ενώ κατά μ έσο όρο κάθ ε επ ιχείρηση
α πασχολεί 156 άτομ α , αλλά η μέση επιχείρ ηση μ όνο 45 άτο μα.
μεγάλες

Πίνακας

Προσωπικό
~ως

άτομο

4 . 1.

Αριθμός και ο/ο

επιχειρήσεων

Προσωπικό επιχειρήσεων.

(%)

Μ .ο.

Μ .ο.

μηχανικών προσωπικού μηχανικών

60

15,5%

4,9%

6,8

4,1

11- 50

155

39 ,9%

23,2%

28,2

7,4

51-250

129

33,2%

24,0%

116

9,2

>250

44

11,3%

47,9%

926

54

388

100,Οο/ο

100,0%

1.55, 9

1.2, Β

10

Σύνολο

Δ ιάμεσος συνολικού δείγματος: Προσωπικό

= 45, Μηχα νικοί = 5

Το γεγονός ότι ο ι μεγάλες μ ετα ποι ητι κές και κατασκευ αστικές επιχει ρήσει ς, απα 
σχολούν αναλογικά μ εγαλύτερο πλήθος μηχανικών, εξηγεί το ότι σχεδόν οι μισοί μη
χανικοί φα ί νεται να απασχολ ούντα ι σε ε π ιχε ιρήσεις άνω των

250

ατό μων. Συνολικά,

πάντως, κάθε επιχείρηση διαθέτει σχεδόν δεκατρείς μηχα νι κού ς, αλλά η μέση επιχεί
ρ η ση π έντε. Ακριβέστερη εικόν α, όσον αφορά στην απασχόλ ηση των μόνιμων μηχανι-
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κών ωστόσο δίνει ο Πί νακας

4.2, όπου κατηγορ ι οποιεί το δείγμα των επιχειρή σεων μ ε

βάση τον αριθμ ό των μηχανι κών που διαθέτουν. Αναλ υτικότερα :
Πίνακας

Μηχανιιcοl

Ενος

4.2. Μόνιμη απασχόληση μηχανικών.
Μ . ο.

Αριθμός ιcαι Ο/ο

/

διάμεοος

συνολικού

επιχειρήσεων

προσωπιιcού

27

7,0%

78,3 / 60

2 έως 4

147

38,3%

63,6/ 35

5 έως 9

104

27, 1%

63,9/ 25

10 έως 15

47

12,2%

160,2 / 56

> 15

59

15,4%

582,2 / 175

384

100, 00/ο

156 / 44

/ Mlo (1)

Σύνολο

Μέσος όρος μηχανικών σrο συνολικό δείγμα :

12,8

Οι περισσότερες επιχειρήσεις αnοσχολούν δύο με τέσσερις μηχανικούς και είναι μεσαί
ο υ μεγέθους (συνολικό προσωπικό περίπου

έναν κρίσιμο αριθμό μ ηχανικών εννέα

63-64 άτομα) . Χαρακτηριστικό είναι ότι μ έχρι
(9) ατόμων, το συνολικό μέγεθος των επιχειρή

σεων, στο οποίο εργάζονται μειώνεται, όπως φανερώνει πιο εύγλωπα η διάμεσος του
προσω π ικού . Δηλα δή , οι επ ιχειρήσε ις π ου απασχολούν από δύο έως εννιά μηχανικούς,

έχουν τελικά ένα μικρό συνολικό προσωπικό, τις περισσότερες φορές κάτω των 50 ατό
μων. Το φαινόμενο βεβα ίως εξηγείτα ι από το γεγονός ότι το 60% του κατασκευαστικού
μελετητικού κλάδου απασχολεί δ ύ ο έως εννέα μηχανικούς, όταν ο μι σός κλά δος έχει

-

συνολικό προσωπικό μέχρι και δέκα άτομα ( Πίνακας

4.3) . Υπάρχει επομένως λόγω της

φύσης της δραστηριότητας αυτής ένας πολύ υψηλός "βαθμ ός κάλυψ ης" του συνολι κού
προσω πικού μ ε μηχανικούς.
Ακόμα όμως και στη μεταποίηση που αποτελεί το

40%

των ε πιχειρήσεων με

μηχανι κούς, η πλειοψηφία των αντίστοιχων επ ιχειρήσεων (πάνω οπό
το

2 έως 9
75%) δεν ξεπερνά

50 άτομο σε σύνολο προσωπ ικού.
Αντίθετο, οι επ ιχειρήσεις που απασχολούν μόλις έναν μηχανικό αποτελούν το

δείγματος και προέρχονται κυρίως από τη μεταποίηση, ενώ πάνω από το
διαθέτει τουλά χιστον

-

54

μ ελετητικό τομέα

54

1/4

7% του

του δείγματος

10 μηχανικούς και προέρχεται κατά 40% από τον κατασκευαστικό
•

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, εκτός οπό τους

4.963

μόνιμο οποσχολούμενους μηχανικούς, οι επιχειρήσεις του

δείγματος απασχολούν ως εξωτερικούς συνεργάτες περίπου
κτηριστι κό ότι περίπου στο

11%

1.028

ακόμα μηχανικούς. Είναι μόλιστο χαρα

των επιχειρήσεων, οι εξωτερι κοί αυτο ί συνεργάτες πλεονάζουν αριθμητικό

των μόνιμων μηχανικών, με το φαινόμενο αυτό αναλογ ικό να είναι πιο σύνηθες στις συμβουλευτικές επ ι 
χειρήσεις.
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Πίνακας 4.3. Μόνιμη απασχόληση μηχανικών ανά κλάδο.

..

Μηχονικοl

Ενας /Μί α

Αριθμός επιχειρήσεων ονό κλόδο
Α

Γ

-

Δ

Ε

-

Σύνολο

22

1

1

1

2

27

2

έως

4

73

28

11

25

10

147

5

έως

9

27

48

6

15

8

104

10

έως

(1)

Β

15

11

26

3

6

1

47

17

20

6

11

5

59

150

123

27

58

26

384

> 15
Σύνολο

Chi-Sqυare Test = 56.65 (p<1%). Το test δεν περιελάμβανε τις επιχειρήσεις από τους
κλάδους Γ και Ε, ώστε ο έλεγχος να είναι στατιστικώς εφικτός.

Η θέση των γυναικών μηχανικών στις επιχειρήσεις του δείγματος:

•

Δύο στις επτά θέσεις μ όνιμων μηχανικών στις ε πι χειρήσεις του δείγματος καταλαμ

βάνονται από γυναίκες

(27,3%), ποσοστό αντιπροσωπευτικό και της αντίστοιχης
(22-24%).
Η μ έση απασχόληση γυναικών στι ς εξεταζόμενες επιχειρήσεις εί ναι 3,5 έναντι 9,4
κατανομής των γυναικών στα μ έλη του ΤΕΕ

•

αντρών μη χαν ικών .

•

Οι γυναίκες αποτελούν το

35,4%

των συνολικών μηχανικών στις μεγάλες επιχει

ρήσεις (>250 ατόμων, κ υρ ίως δηλαδή στη μεταποίηση) , ενώ στις υπόλοιπες, το
π οσοστό τους πέφτει κάτω από 25%.

•

Προκύπτει στατιστι κό σημα ντική κλαδική διαφοροποίηση , αφού στο
τασκευών

50% των κα
- μελετών εργάζοντα ι μέχρι κα ι τρεις ( 3) γυ ναίκες, ενώ δύο στις τρεις

επ ιχειρ ήσεις (προφανώς στις μελέτες) απασχολούν μ έχ ρι και δέκα γυνα ίκες (Πίνα
κα ς

4.4) .

Αντί θετα το

ενώ μόνο επτά στις

63% της μ ετα π ο ίησης δεν δια θέτε ι κα μί α γυναίκα μηχανικό,
26 συμβουλευτικές επιχειρήσεις (ομάδα Ε), δεν δ ιαθέτουν

καμία γυναίκα μη χανικό.

•

Συνολικό , το

(44%

47% των επιχειρ ήσεων δεν απασχολεί ο ύτε μί α γυναίκα μη χαν ικό
1997).

στην έρευνα ΤΕΕ
Πίνακας

4.4

Μόνιμη απασχόληση γυναικών μηχανικών ανά κλάδο.
Αριθμός επιχειρήσεων ανά ιcλόδο

Γυναlκεc; μηχανικοi
1 έως3

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Σύνολο

43

64

9

21

13

182

4 έως 10

8

18

4

5

5

150

> 10

5

6

ο

4

1

40

Καμία

96

35

16

28

7

16

152

123

29

58

26

388

Σύνολο
Chi-Sqυare

Test = 42. 7,

στατιστικά σημαντικό στο

p<l %.

Το

test δεν περιελάμβανε τις

επιχειρήσεις οπό τους κλάδους Γ και Ε, ώστε ο έλεγχος να είναι στατιστικώς εφικτός.
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Απασχόληση ανά Ειδικότητα και Τομέα Δραστηριότητας

Για να προσεγγιστεί το είδος των μηχανικών που εργάζεται στι ς επιχειρήσεις του
δείγματος, ζητήθηκε να εκτιμηθεί η ε πικρατέστερη ει δικότητα και ιεραρχι κό οι υπόλο ι 

πες ειδ ικότητες μη χανικών που απασχολούνται στι ς επιχειρήσεις αυτές. Τα αποτελέ
σματα της έρευνας δείχνουν ότι:

•

Το

1/4 των επιχειρήσεων απασχολεί κυρίως Π ολιτικούς μηχανικούς, ενώ άλλο 114

απασχολεί κατά βάσ η Μηχανολόγους. Κοντό σε αυτό τα π οσοστό βρ ίσκονται επ ίση ς

ο ι Ηλεκτρολόγοι (21,4%), αλλά και οι Χ ημι κοί με 17%. Λαμβάνοντας υπόψη τη δεύ
τερη ιεραρχικό επιλογή των ερωτώμενων, τότε το ποσοστό των Μηχανολόγων φαί 
νετα ι ότι πλειοψηφε ί αγγίζοντας το

Πολιτικούς

47,5%, με μεγάλη μάλιστα α π όσταση από τους
( 32,2%) και Ηλεκτρολόγους (32,5%). Στη συνολική μά λιστα χαρτογρά

φηση του ανθρώπινου δυναμικού των επ ιχειρήσεων (καταγράφοντας δηλαδή όλες
τις ειδικότητες που απασχολούνται στις επιχειρήσεις του δείγματος), η α π όσταση των
Μηχανολόγων από όλες τις υ π όλοιπες ει δικότητες γί νεται ακόμα μ εγαλύτερη , αφού

τέσσερις στις εφτά επ ι χειρ ήσεις του δεί γματος φαίνεται να απασχολούν έστω κα ι ένα
μηχανικό αυτής τ η ς ειδ ι κότητας ( Π ίνακας

4 .5).

Επομένως, αν και οι Μηχανολόγοι

είναι η τέταρτη κατά σειρά πιο πολυπληθής ειδ ι κότητα στα ενεργά μέλη του ΤΕΕ,
φαίνετα ι να διατηρεί μία ευελιξία για απασχόληση σε διά φο ρ ο υς κλάδους, όπως θα

φανεί και στη συνέχεr α 55 •
Πίνακας 4.5. Απασχόληση Μηχανικών ανά Ειδικότητα (ιεραρχική επιλογή).

Ειδικότητα

(%)επιχειρήσεων
ιη επιλογή

ιΑρχιτέκτονες
Π ολιτικοί
ιΑγρονόμοι τοπογράφοι

ιη

a

2η

Όλες οι επιλογές

5, 2%

8,5%

16,8%

24,2%

32,2%

37,9%

4,4%

11,9%

17,0%

Μηχονολόγοι

24,0%

47, 40/ο

57,2%

Ηλεκτρολόγοι / Μηχανικοί Η/Υ

21,4%

32,5%

41,8%

Χ ημι κο ί

17, 0%

27,8%

35,3%

1,3%

2,8%

6,7%

Ναυπηγοί

2,1%

3,4%

6,2%

tΑλλο ι *

0,5%

1,8%

3,9%

Μετολλειολόγοι-Μετολλουργοί

Σύνολο (Ν=388)

100, 00/ο

* Αναφέρονται κυρίως σε μηχανικούς παραγωγής/ διοίκησης

55

Αυτό το οποί ο διαπιστώνεται ε πίσης, οπό την παραπάνω κατανομή είναι το σχετι κό χαμηλό ποσοστό των

Αρχιτεκτόνων στο δείγμα. Ακόμα και ον υποτεθεί ότι το παρόν δείγμα διαθέτει λ ι γότερους εκπροσώπους
οπό τον κοτοσκευοστικό-μελετητικό τομέα, εν τούτοις, ε ίναι μάλλον χαμηλή η αντιπροσώπευση αυτής της
ειδικότητος στο δείγμα τη στιγμή που είναι η
του συνόλου των μηχονικών με άδει ο οπό

2" π ιο πολυπληθής ειδικότητο στο υς μηχονικούς τΕΕ (19%

1967-2000).
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Οι αντίστο ιχες κλαδικές συσχετίσεις των ειδικοτήτων δίνουν μά λλον αναμ ενό μενα

αποτελέσματα , όπως φανερώνει ο Πίνακα ς

Πίνακας

4.6:

4.6. Απασχόληση Μηχανικών ανά Ειδικότητα και κλάδο.

Σταθμισμένος αριθμός επιχειρήσεων ανά κλάδο
Μηχανικοl

Αρχιτέκτονες
Πολιτικοί
Αγρονόμοι το πογράφοι

Μηχανολόγοι
Η λεκτρολόγοι

/

Μηχα νικοί Η/Υ

Χημ ι κοί

Μεταλλει ολόγοι - Μεταλλουργοί
Ναυπηγοί

Α

Β

Γ

Δ

Ε

5,5
12
0,5
79,5
32,5
68

18
86,5
29
26
6,5
3
1
0,5
170,5

1
5

2
2
0,5
7
52,5
2,5
1,5
0,5
68,5

ο

26,5

4

0,5
202,5

Σύνολο

ο

15
5
5,5
0,5
8,5
40,5

Σύνολο

4

109,5

1,5
10,5
8
9
1

31,5
104,5

ο

10

34

516

138
88

8

Κάθε ει δικότητα που έχει απαντηθεί ως επικρατέστερη στην επιχείρηση (1 η επιλογή)

έχει σταθμιστεί με μο νάδα, ενώ η 2η επιλογή έχει σταθμιστεί με

0,5,

γι' αυτό και το

σύνολο των επιχειρήσεων ανά ειδικότητα μπορεί να εμφανίζεται με δεκαδική μορφή .

Έχει εξαιρεθεί η κατηγορία των άλλων μηχανικών, ενώ όλα τα επιμέρους

tests

chi square

που ήταν εφικτό στατιστικά να πραγματοποιηθούν, προκύπτουν σημαντικά είτε

στο ρ < 1% ή στο

p<5%.

•

Η συντριπτική πλειοψηφ ία των Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών, αλλά και Αγρονόμ ων-Το
πογράφων εργάζεται στον κατασκευαστικό-μελετητικό κλάδο, ο οποίος κατά 78%

•

Το μισό δείγμα ΗλεΚτρολόγων Μηχανι κών εργά ζεται στον κλάδο των Τεχνολογιών

στελεχώνεται από αυτές τις ει δικότητες .
Πληροφορι κής και Επικοινωνιών, ο οποίος στελεχώνεται επίσης κατά

78%

από αυτή

την κατηγορία μη χανι κών .
Πάντως, ένα

31 %

αυτώ ν των μηχανι κών ε ργάζεται και στις μεταποιητικές επιχειρήσεις

(ομάδα Α), αποτελώντας ωστόσο, μόνο το 16% των συνολικών μηχανικών του κλά
δου αυτού .

•

Ο κύριος όγκος των μηχανικών της μεταποίησης είναι οι Μη χανολόγοι
Χημικοί Μηχανικοί

(34%),

(39 %)

και οι

μ ε τους τελευταίους μάλιστα να ε ργά ζονται κατά τα

3/4

στον κλάδο αυτόν.
Αντίθετα , οι Μ ηχανολόγοι , δεί χνουν μεγαλύτερη ευ ελιξία στην απασχόληση επιβε
βαιώνοντα ς την πρ ο ηγ ού μ εν η υπόθεση. Οι μηχαν ι κοί αυτοί εργάζονται τόσο στις

κατασκευές / μελέτες
αλλά και στο Εμπόρ ι ο

(19% του συνόλου), όσο
(10%), σε ποσοστά δηλαδή

κα ι στις συμβουλευτικές ( ιv 8%),
που μπορού ν να χα ρα κτηριστούν

στατιστικώς σημαντικά .

•

Οι Ναυπηγο ί εργάζονται σχεδόν αποκλειστι κά στην ομάδα Γ , στην οποία ανήκει ο

κλάδος των Μ εταφορών που περιλαμβάνει κυρίως ναυτιλ ιακές εταιρεί ες.
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Πίνακας 4 .7. Ειδικότητα Μηχανικών και Τομέας δραστηριοτήτων στην επιχείρηση.

Σταθμισμένος αριθμός επιχειρήσεων ανά τομέα δραστηριότητος
Μηχανικοi

Επiβλεψη

Άλλες

παραγωγής ή Μελέτες
εργοταξiου
Αρχιτέκτονες
Πολιτικοί

Αγρονόμοι
τοπογράφοι
Μηχανολόγοι

Ηλεκτρολόγοι/
Μηχανικοί Η/Υ
Χημ ικοί

ΜεταλλειολόγοιΜεταλλουργαί
Ναυπηγοί
Σύνολο

τεχν ικές
αρμοδιότητες

Πωλήσεις,
εξυπηρέτηση

πελατών,
μάρκετινγκ

Διοικητικέςοικονομικές

Σύνολο

αρμοδιότητες

4,5

16,5

1,5

2

3

27,5

67,5

34

10

3

20

134,5

2

15

2,5

ο

1

20,5

59

27

8

12,5

17,5

124

20

17,5

51

11

13,5

113

45,5

13

12

11

10,5

92

2,5

2

1

1

0,5

7

1
67

529,S

1

4

4

1

202

129

90

41,S

11

Μόνο η πρώτη επιλογή των επιχειρήσεων σχετικά με την επικρατέστερη ειδικότητα έχει ληφθεί
υπόψη. Αντίθετα, για τους τομεiς δραστηριότητας η l η επιλογή έχει σταθμιστεί με μονάδα, ενώ

η 2" επιλογή έχει σταθμιστεί με

0,5,

γι' αυτό και το σύνολο των επιχειρήσεων ανά ειδικότητα

μπορεί να εμφανίζεται με δεκαδική μορφή.

Σε σχέση με τους τομείς αρμοδ ιότητος των μηχανικών στις εξεταζόμ ενες επ ιχει
ρήσεις ( Π ίνακας

4 . 7), η Επίβλεψη Παραγωγής ή Εργοταξίου κυριαρχεί ως 1η επιλογή
47,4% των επιχειρήσεων (και γίνετα ι 56% με προσθήκη της 2 ης επιλογής),
ένα 23% των επ ιχειρή σεων (και 42% μ ε 2η επιλογή) δηλώνει ότι απασχολεί τους

οπό το
ενώ

μη χανικούς του στις Μελέτες. Μεγαλύτερο ενδ ιαφέρον ωστόσο, έχει η συσχέτιση τη ς
ειδικότητος κα ι του το μέα δραστηρ ι ότητας, απ ' όπου προκύπτει ότι:

•

Οι μ ι σές επ ιχειρήσεις που απασχολούν Πολ ιτικούς, Χημικούς και Μηχανολόγους,
δίνουν σε αυτούς αρμοδιότητες επίβλεψης παραγωγής ή εργοταξίου.

•

Αρχιτέκτονες κα ι Τοπογράφοι απασχολούντα ι περισσότερο στις Μελέτες, ενώ ανα 

δεικνύετα ι και η προφανής σχέση των Ηλεκτρολόγων με τις τεχνικές αρμοδ ιότητες,
(ανάπτυξη λογ ι σμ ι κού, πληροφορική υποστήριξη, κ.λπ.).

•

Ένα κοινό ποσοστό της τάξης του

12

με

15%

των κύριων ειδικοτήτων του δείγ

ματος, δηλαδή Πολιτικών, Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων και Χημ ικών, έχει Διοι
κητικές-οικονομικές ορμοδιότητες 56 • Αυτό το ποσοστό αφενός μπορεί να αντιπρο 
σωπεύει το ποσοστό των παλαιότερων μηχανικών που έχοντος περάσε ι οπό άλλες

αρ μ οδιότητες καταλήγουν σε περισσότερο διοικητικές θέσει ς, αφετέρου αυτούς

που έχουν ενδεχομένως προχωρήσει σε δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα.
56

Περι λαμβάνονται αρμοδιότητες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, διοίκηση-διαχ είριση έργων, διαχεί
ριση υλικών κ .λπ.
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Εξέλιξη της απασχόλησης

•

Το 60% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι θα προχωρήσει σε προσλήψεις, με την αύξηση της
απασχόλησης να εμφανίζεται εντονότερη στις επιχειρήσεις κάτω των 50 ατόμων, κάτι
που περιορίζει αριθμητικά τη δυναμ ι κή μιας τέτοιος αυξητικής τάσης57 • Πάντως, αυτή
η ταχύτερη επένδυση σε υψηλής ποιότητος ανθρώπινο δυναμικό θα μπορούσε να ερ
μ ηνευτεί ως προσπάθεια αναβάθ μισης του χαρτοφυλακίου πόρων και ικανοτήτων των

μικρότερων επιχειρήσεων, προκειμένου να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να ανταπο
κριθούν στις π ιέσεις οπό το σύγχρονο τεχνολογικά αναπτυσσόμενο περι βάλλον .

•

Η θετική πρόβλεψ η γιο την απασχόλη ση ε πι βεβ αιώνεται διακλαδ ικά , αφού απο

τυπώνεται στην ε κτιμήσεις περίπου του 70% των επι χειρήσεων οπό όλους τους
κλάδου ς, εκτός ό μως οπό την περίπτωση της μ εταποίηση ς : Μόνο το 44% δ ήλωσε
αντίστοιχη αυξητική πρόβλεψη 58 .

•

Σε ε π ίπ εδο ειδι κοτή των (Πίνακας

4.8),

η αύξηση αναφέρεται περισσότερο σε Π ολι

τικούς Μηχανικού ς, αφού το 30% του δείγματος δηλώνει αυτή την ει δικότητα ως
ε πικρατέστερη σε νέες προσλήψ εις. Ωστόσο, λα μβά νοντο ς υπόψη κα ι τη δεύτερη

επιλογή , η αύξηση των Μηχανολόγων και των Ηλεκτρολόγων είναι θεαματικότερη
και φαίνεται τελικά να αποτελούν τις ειδικότητες μ ε τη μ εγαλύτερη ζήτηση 59 •
Πίνακας

4.8. Αύξηση Απασχόλησης Μηχανικών ανά ειδικότητα (ιεραρχική επιλογή).

Ειδικότητα

(%) επιχ~ρήσεων

~-

-

1η επιλογή

1η και 2η

1η ,2η και 3η

4,8%

9,6%

11,8%

30,6%

34,9%

35,8%

4,4%

10,9%

14,0%

Μηχανολόγοι

18,3%

40,2%

45,4%

Η λεκτρολόγοι

27,1 %

3 7,1%

41,9%

!Χ ημικοί

10,0 %

15,7 %

19,2%

!Αρχιτέκτονες
Πολιτικοί

!Αγρονόμοι τοπογ ράφοι

Μεταλλει ολόγο ι - Μεταλλουργοί

0,9%

2, 2%

2,6%

Ναυπηγοί

3,5%

3,9%

4,40/ο

0,4%

1,3%

2,20/ο

tι'Ιλλοι*
Σύνολο {Ν =22 9)

100,0%

Βάση της ποσοστιαίος αναφοράς είναι οι επιχειρήσεις που δήλωσαν άτι η απασχόληση μηχα
νικών θα αυξηθεί, *Κυρίως μηχανικοί παραγωγής / διοίκησης.
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Το ποσοστό των ε πιχειρήσεων κάτω των
είνα ι

ε πιχειρήσεων
58
59

50 ατόμων, που δηλώνει πρόβλεψη αύξηση ς τη ς απασχόληση ς

66%, δηλαδή 6 ποσοστιαίες μονόδες πάνω από το μ έσο όρο, ενώ το α ντίστοιχο των μεγαλύτερων

Το σχετικό

chi

(>50

α τόμων) ε ίναι χαμηλότερο κατά

sq υa re

test

δ ίνει

Pearson = 27,48

8

μ ονάδ ες

(52%) .

στατιστικό ση μαντικό σε ρ < 1 % .

Π ρο φανώς, το συμπέρασμ α αυτό δεν εί ναι αν εξάρτ ητο οπό τις ε ιδικότητες nου η κάθε επ ι χείρηση απα 
σχολεί. Όπως δείχνουν το πρωτογενή στοιχεί ο, οι επιχειρήσεις δηλώνουν αύξηση τη ς απασχόληση ς στι ς

ει δικότητες που έτσι κι ' αλλιώς κ υ ριαρχούν στα εσωτερ ι κό τους nε ριβόλλον . Δηλαδή μία επ ι χείρηση που
απασχολεί κυρίω ς πολιτικού ς μ ηχανι κούς, δηλώνει αντίστο ι χη αύξηση σε πολιτικούς μη χανικούς, χωρί ς να
εντοπ ί ζονται γ ενικά άλλες σημαντι κές δ ιαφοροποιή σεις.
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5. Προφίλ νέων διπλωματούχων μηχανικών κατά την πρόσληψη
Η Ειδικότητα ως προϋπόθεση

Οι επιχειρήσει ς σκιαγραφώντας το ιδανικό προφίλ του διπλωματούχου μηχανικού που

αναζητά στην αγορά εργα σίας, έχουν αξιολογήσει το βασικά κρ ιτήριο με το οποίο κυρίως
τον επιλέγουν . Από το α ποτελέσματα προκύπτει ότι:

•

Το 70% των επ ιχειρήσεων του δείγματος δηλώνει ότι πρωταρχι κά αναζητά μηχα 
νικού ς καθορισμένης ειδικότητος (34%) με ενδεχό μενη μάλιστα εξει δίκευση στο
συγκεκριμένο αντικείμενο

•

Μόνο το

(35%) 60 •

1/4 του δεί γματος -το οποίο προέρχεται κ υρίως οπό τη μεταποί η ση- φα ί 

νεται να αναζητά κυρίως δι πλωματο ύχου ς μηχανικούς με ευρύτερ η γκάμα ει δ ικο
τήτων, ό πως θεωρούνται οι λεγό μ ενες βιομηχανικές ει δ ικότητες του Χη μ ικού Μη
χανικού , Μηχανολόγου ή Μ εταλλουργού.

•

Μικρό εί ναι το ποσοστό των επ ι χειρ ήσεων

(4,4%) που αναζητά δ ιπλω ματούχους

μη χανικού ς, ανεξαρτήτως της ει δ ικότητάς τους, δίδοντα ς δ ηλαδή π εριορισμένη

έμφαση στο ακριβές αντικείμενο του μηχανικού.

Ο χρόνος προσαρμογής

Όσον αφορά στο χρονι κό διάστημα το οποίο χρειάζετα ι ένα ς νέος μηχανι κός να
καταστεί πλήρως παραγωγικός :

•

34% των επι χειρ ήσεων, ο ι οποίες
27% των συνολικών μηχανικών.
6 - 12 μήν ες θεωρούνται εύλογο διάστημα γιο το 35% των επιχειρήσεων, το οποίο
3-6

μήνες θεωρούνται εύλογο διάστημα γιο το

απασχολούν μά λιστα το

•

όμως είνα ι πολύ σημαντικό οπό πλευρ άς απα σχόλ ηση ς μηχανικών , αφού αναφέ

ρετα ι σχεδόν στους μισούς μηχανι κούς το υ δείγματος.
Φαίνεται, δ ηλα δή, ότι στις μεγαλύτερες ε π ιχειρήσε ι ς το αναγκαίο διάστημα γιο την

προσαρμ ογή των μηχαν ικών είναι μεγαλύτερο (ον και σχέση αυτή δεν επ ι βεβαιώνεται
στοτιστι κά 61 ).

•0

Ως καθορισμένη ειδι κότητα θεωρείται η ειδικότητα που ε ίναι περισσότερο σταχευμένη προς συγκεκριμένες
δραστηρι ότητες όπως π . χ. Πολιτικός Μηχανικός. Η εξειδίκευ ση στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε να

αναφέρεται π . χ. στα υδραυλικά έργα.

••

Το σχετικά chi -sq υ are

tests,

με τις επιχειρήσει ς ταξινομημ ένες στις γνωστές κατηγορίες συνολ ι κού μ εγέ

θους, ή μεγέθους απασχόλησης μηχανικών που έχουν αναφερθεί σε προηγούμενη ενότ ητα και που χρησι
μοποιούντα ι σε όλες τις αναλύσεις δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικά (ακόμα και σε περαιτέρω σύνθεση
των κατηγορ ι ών) .
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Πίνακας

5.1. Χρονικό διάστημα πλήρους παραγωγικής δραστηριοποίησης
νεοεισερχόμενου μηχανικού ανά κλάδο.

Αριθμός επιχειρήσεων ανά κλάδο

Χρονικό διάστημα
Α

Β

Γ

Δ

Ε

Σύνολο

1- 3 μήνες

15

15

3

11

4

μήνες

55

33

6

30

8

48
132

55

44

12

16

9

136

27

31

7

1

5

71

152

123

28

58

26

387

3-6

6- 12 μήνες
Πάνω από 12
μήνες
Σύνολο

Chi-Square Test = 18.33 στατιστικά

σημαντικό στο p<1%. Το test έγινε στον πίνακα
που ενοποιεί τις δύο πρώτες και τις δύο τελευταίες κατηγορίες χρονικών διαστημάτων,

δηλαδή συγκρίνεται η κλαδική διαφοροποίηση για τις περιόδους
από

6

μήνες και στις

5

1 με 6

μήνες και πάνω

κλαδικές ομάδες.

Σε κλαδικό επίπεδο δεν εντοπ ί ζοντα ι σημαντικές διαφορές (Πίνακας

5.1).

Περισ

σότερος (αναλογικά) χρόνος προσαρμογής των μηχανικών πα ρατηρείται στις επ ιχει

ρήσεις της ομάδας Γ (Εμπόριο

/ Μεταφορές / Άλλοι κλάδοι). Αντίθετα μικρότερος

χρόνος προσαρμογής παρατηρείται στην ομ άδα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (Δ)6 2 •

Κριτήρια πρόσληψης μηχανικών
Μία από τις σημαντικότερες θεματικές ενότητες που καλύπτει βασικά ερευνητικά ερω
τήματα της συγκεκριμένης έρευνας είνα ι και καταγραφή των πα ραμέτρων που θεωρού

νται καθοριστικής σημασίας κατά την πρόσληψη των νέων διπ λωματούχων μηχανικών
από τις επ ιχειρήσεις6 3.
Οι τελευταίες εκτιμούν σε πενταβάθμια κλίμακα μία σειρά από κριτήρια π ου μπ ορεί να

παίξουν ρόλο κατά την πρόσληψη, τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται στον

Πίνακα 5.2.

62

Ο τομέο ς των τεχνολογιών πληροφορικής και επικο ινωνι ών είναι εκείνος που εμφανίζει συνολικά το μ ι κρό 
τερο διάστημα προσαρμογής. Το

70%

των επιχειρήσεων του κλάδου δηλώνουν ότι κάθε νεοε ι σερχόμ ε νος

μηχανικός γίνεται πλήρως παραγωγικός σε διάστημα το πολύ
•3

6

μηνών.

Θα πρέ π ει να δοθεί έμφαση στο ότι η έρευ να προσεγγίζει τα κριτήρια πρόσληψης νέων μηχανικών και όχ ι
π.χ μηχανικών υψηλής εμπειρίας, όπου ενδεχομένως τα κριτήρια να είνα ι δ ι αφορετικά .
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Πίνακας 5 . 2 . Κριτήρια πρόσληψης νέων διπλωματούχων μηχα νικών
(1 καθόλου σnυαντικό ... 5 πολύ σnυαντικό).
01ο επιχειρήσεων με

Μέσος

Κριτήρια

όρος

1ή2

4ή5

lι\νώτοτο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αποφοίτησης

3,55

22,2%

55,4%

Βαθμός πτυχίου

2, 66

41 ,8%

21,9%

Μεταπτυχιακές Σπουδές

3,25

24,0%

4 5 ,4%

Πρακτικ ή άσκ ηση

3,71

15,2%

6 0,6%

4,21

7 , 2%

79,4%

4,48

2,3%

89,2%

3,53

14,9%

53,6%

Επ αγγελματική ε μπ ει ρ ί α μ ετά το π έρο ς των
σπουδών
Προσω πικότητα

- δεξιότητες

Συμπλ η ρωματικές / Π ρόσθετες γνώσεις

Σύνολο έγκυρων απ αντήσεων:

388

Από τον παρα πάνω πί νακα διαπιστώνετα ι ότι:

•

Η Προσωπικότητα και η Επαγγελματική εμ πειρ ί α είναι τα δύο σημ αντικότερα κρι 

τήρια που λαμβάνονται υπόψη , σε καθολικό μάλιστα βαθμ ό από όλες τις επιχειρή 
σεις, ανεξαρτήτως κλάδου, μ εγέθους ή απασχόλησης μηχανι κών 64 •

•

Η Π ρακτική άσκηση , το Ίδρυμα αποφοίτησης και οι Συμπληρωματικές /Π ρόσθετες

γνώσει ς, έχουν επίσης επιλεγεί ως σημαντικά κριτήρια απ ό το 61 %, 55% κα ι 54%
του δείγματος αντιστοίχως, κάτι που επίσης επιβεβαιώνεται διακλαδικά.

•

Ο ι Μετα πτυ χια κές σπ ουδές θεω ρούνται σημ αντι κό κρ ιτήριο για το

45%

των επι

χειρήσεων του δείγματος, μ ε μεγάλες όμως κλαδικές διαφοροπ οιή σεις. Ιδια ίτερη
έμ φαση σε αυτές δίνο υν κ υρίως οι Συμβουλευτικές επιχειρήσει ς κα ι ο ι επιχειρή σει ς
Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και πολύ λι γότερο ο ι μ ετα π ο ιητικές και κατα σκευαστικές επ ι χειρήσει ς.

•

Αντιθέτως,

ο

παρά

ο

Βαθ μός

μόνο για

το

πτυχίου 65

δεν

θ εωρείτα ι

1/5 των επ ιχειρή σεων του

π ολύ

σημαντικό

δεί γματος

κριτήρι

(περίπου

όλων

των κλάδων).

Το τελευταίο ει δι κά εύ ρ ημα , αν και ξεν ί ζει κατ' αρχήν, φαίνετα ι ν α υποδηλώνει ότι
ο ι επιχειρή σει ς έχου ν την τάση να μη ν αξιολογο ύν αυτοτελώς το πτυχ ί ο του διπ λωμα 
τούχου μ ηχ ανικού , μ ε κριτήριο απλώς μα ξιμαλι στικά το βαθμό, αλλά σε συνδυασμό με

το Ίδρ υμ α αποφοίτηση ς, μ ε την προσωπ ι κότητα και την εμπ ει ρία του υποψηφίου και
(κατά π ερίπτωση ) μ ε την ύπαρξη και μ εταπτυ χ ιακών σπουδών.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στις μ εταπτυχι ακές σπ ουδές, το γεγο νός ότι η ζήτη σή

τους εί ναι υψηλή κυρίως στις συμβουλ ευτικές κα ι στις επιχει ρήσει ς π λ η ροφορικής,

...

Είναι χαρακτηρι στικό ότι ο μέσος όρος των απαντήσεων στους δύο αυτούς παράγοντες ξεπερνά το
η συ ντρι π τι κ ή π λειοψηφ ί α του δείγμα τος
σημα ντι κό

65

(90%

κο ι

80% ,

αντίστοιχο) το θεωρεί σημ αντι κά

(4)

4, ενώ
ή π ολύ

(5).

Στην έρευνα κοτογρόφοντοι επίση ς και ά λλο κριτή ριο που θεωρ ήθηκαν οπό ορισμ ένες επιχειρήσεις ως σημα

ντι κό ή πολύ σημαντικά μέσω αυθόρμητων απαντήσεων, ωστόσο ,μάλλον βιάστη καν να αποδώσουν χαρακτη

ριστικό, τα οποία αποτιμώντα ι σε επόμενες ερωτήσεις της έρευνας, όπως άλλωστε, θα φανεί κα ι στη συνέχεια:
Ενδεικτικά, δηλώνεται ο Χαρακτήρα ς

- ήθος, η γνώση ξένων γλωσσών - Η/γ, η ομαδικότητα και η διάθεση γιο

εργοσiα.

113

εξηγεί επαρκώς την παρατηρούμενη τάση πολλών μηχανικών να ακολουθούν μετα 
πτυχιακά π ρογράμματα σπουδών σε αντικείμ ενα όπως π .χ. ο ι κονομία & διοίκηση ή
στρατηγ ι κή των ε π ι χειρ ήσεων, μ ε εξειδίκευ ση σε διάφορα επιμ έρου ς π εδία (mark eti π g,

logistics,

διαχείρ ι ση ποιότητας, κ.λπ.).

Παραξενεύει, ωστόσο, το γεγονός ότι οι κατασκευαστικές και μεταποιητικές επ ι χει

ρήσεις δεν αποδίδουν γενικώς ανάλογη σημασία στις μεταπτυχιακές σπουδές. Ωστόσο,
η περαιτέρω ανάλυση είναι πιο αποκαλυπτική:

•

Στο ένα άκρο βρίσκονται οι μεγάλες επιχει ρήσει ς

(>250

άτομα), οι οποίες φα ίνεται

να έχουν ιδ ιαίτερ η εκτίμηση στην ύ παρξη μεταπτυχιακών σπουδών. Οι επιχει ρήσεις
αυτές, λόγω μεγέθο υ ς, δομής και κουλτούρας, έχο υν τη δυνατότητα κα ι την πρό
θεση να επιλ έξο υ ν εκεί νο υ ς από τους υποψηφίου ς που δ ι αθέτουν τα υψη λότερα,
ουσιαστικά κα ι τυπικά προσόντα . Α π ό την άλλ η μ ερ ι ά κα ι οι μηχανικοί που ε πι διώ

κουν σταδιοδρομία σε μεγάλες επιχειρήσεις φροντίζουν να αυ ξήσουν τα προσόντα
τους προκε ιμένου να αντιμετωπίσουν ένα κατά τεκ μή ρ ι ο σκληρό ανταγωνισμό

τόσο κατά την πρόσληψη, όσο και κατά τη μετέπειτα εξέλιξή τους.

•

Στο άλλο άκρο βρίσκονται οι μικρές επιχειρήσεις

( <50

άτομα), οι οποίες δείχνουν

μι κρή προτίμηση στην ύπαρξη μεταπτυχ ιακών σπουδών. Η υστέρηση αυτή μπορεί
να αποδοθεί είτε στην παραδοσιακή αδράνεια αυτών των επιχειρήσεων είτε στην
αναδεικνυόμενη τάση να «εξωτερικεύουν» αυτές τι ς λειτουργίες (σε ένα π λαί σι ο
δηλαδή

outsourcing) αναθέτοντας τη ν εκτέλεσή τους σε συμβουλευτικές ή επι χει

ρήσεις πληροφορικής.
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Οι δεξιότητες ως κριτήρια πρόσληψης μηχανικών
Πίνακας

5.3. Αξιολόγηση

δεξιοτήτων κατά την πρόσληψη νέων διπλωματούχων μηχανικώ ν με

τεχνικές και μη τεχνικές αρμοδιότητες

(1 καθόλου

Μέσος όρος

σημοντικό .. .5 πολ ύ σημαντικό) .
Ο/ο επιχειρήσεων με αρμοδιότητες
Τεχνικές

Δ εξιότητες

Τεχνικές

Μη τεχνικές

Μη

τεχνικές

1ή2

4ή5

1ή2

4ή5

Ανα λυ τι κή και συνθετική σκέψη

4,36

3,95

3,5%

84,3%

12,0%

69,7%

Διοικητι κές / οργ ανωτικ ές/

3,97

4,37

8,2%

69,4%

6,5%

86,6%

3,92

3,5 8

9,3%

71,0%

15,0%

53,7%

3,61

4,36

12,2%

56,9%

5,5%

8 1,6%

4,45

4,50

1,8%

89,6%

4,5%

89,1 %

4, 14

4,03

6,4%

79,8%

6,5%

7 5,1%

4, 04

4,24

6,9%

7 2, 1%

6 ,0%

82,1%

4,44

4 ,04

2,7%

88,6%

9,5%

72,1%

4, 78

4,6 3

1,9%

97, 1%

2,5%

91, 5%

376

201

διοπρογμ οτεuτικές ικανότητες

Ικανότητα στη σύνταξη τεχνικών
αναφορών και ε κθέσεων

Ευχέρε ια στο προφορικό λόγο/
επ ιχειρηματολ ογ ία

Ι κανότητα συνεργα σίας

/

επικοινω ν ί α ς

Ανάλη ψ η π ρωτο βου λιών

Διάθεση

-

γιο καινοτομία

'κονότητο αντί λ ηψη ς της

οικ ον ομική ς δ ιάστασης των
προβλημά των

Θέληση και ικανότητα γιο απόκτηση
νέων γνώσεων

Συν έ π εια

/

Υπευθυνότητα

Σύνολο έγκυρων απαντήσεων

Άλλες δεξιότητες που θεωρούνται σημαντικές (4) ή πολύ σημαντικές (5)
(αυθόρμητη απάντηση): Εντιμότητα, οργάνωση χρόνου - έργου, όρεξη για
εργασία, διαπροσωπικές σχέσεις.
Εκτός όμως οnό το nοροnάνω κριτήριο n ρόσληψης, οι εnιχειρήσεις αξιολόγησαν μία
σειρά οnό χαρακτηριστι κά

/ δεξιότητες nου λαμβάνουν εnίσης υnόψη του ς κατά τη διαδι

κασία της nρόσληψης ενός νέου διnλωμοτούχου μηχανικού.
Γιο την καλύτερη εκτίμηση των οnοτελεσμάτων κρίθηκε μάλιστα σκόnιμο να γίνει μία
διάκριση μεταξύ των μηχανικών nου nρόκειτοι να αναλάβουν τεχνικές (nορογωγή, μελέ
τες, nληροφορική, κ.λn.), και αυτών nου αναλαμβάνουν μη τεχνι κές (nωλήσεις, marketing,
κ.λn .) αρμοδιότητες, ώστε η σύγκριση να είναι nιο οξιόn ιστη ερμηνευτικά .
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Τα αποτελέσματα αποτυπώνοντα ι συνθετικά στον Πίνακα

•

5.3. 66

Η Συνέπεια/ Υπευθυνότητα και η Ικανότητα συνεργασίας/ επικοινωνίας είναι οι δύο
βασικές προϋποθέσεις για τη συντριπτική πλειοψηφία

(90% και πλέον) των επιχειρή

σεων κατά την πρόσληψη μηχανικών, ανεξάρτητα από το είδος των αρ μοδιοτήτων
που πρόκειται αυτοί να αναλάβουν. Αν συνδυαστεί το αποτέλεσμα αυτό με το ότι το
βασικότερο κριτήριο π ρόσληψης
τητα

- όπως φάνηκε προηγούμενα - είναι η Προσωπικό
/ Δεξιότητες, γίνεται σαφές ότι τελικά σε πολύ μεγάλο βαθμό είνα ι ο χαρακτή

ρας του νέου μηχανικού, που παίζει το μεγαλύτερο ρόλο κατά την πρόσληψή του.

Επομένως, οι επ ι χειρήσεις προσπαθούν να αναγνωρίσουν μέσα από τις προσωπικές
συνεντεύξεις στοιχεία του χαρακτήρα του ατόμου που πρόκειται να προσλάβουν και

να τα συνδυάσουν με τα τυπικά ή άλλα προσόντα, εμπειρία κ.λπ. που προκύπτουν
από τα υπόλοιπα στοιχεία του υποψηφίου, ώστε να επιλέξουν τον καταλληλότερο.
Για τι ς υπόλοιπες δεξιότητες που έχουν αξι ολογη θεί επίσης ως σημαντικές, παρατη 
ρείται διαφοροποίηση ανάλογα με τη φύση των αρμοδιοτήτων π ου πρόκε ιται να ανα
λάβει ο υποψήφιος προς πρόσληψη μηχανικός.

•

Για τεχνικές αρμοδιότητες οι επιχειρήσεις φαίνεται να ενδιαφέρονται σχετικά περισ
σότερο για μηχανι κού ς με ισχυ ρή προσήλωση στο αντικείμενό τους, που διαθέτουν

θέληση και ικανότητα για απόκτηση νέων γνώσεων, αναλυτική και συνθετική σκέ

•

ψη, καθώς και ικανότητα ανάληψης καινοτομικών πρωτοβουλιών.
Για τις μη τεχνικές αρμοδιότητες οι επ ιχειρήσεις φαίνεται να ενδιαφέρονται σχετικά
περισσότερο για μηχανικο ύς πιο «εξωστρεφείς» που διαθέτουν διοικητικές/ οργανω

τικές/ διαπραγματευτικές ικανότητες, ικανότητες αντίληψης της οικονομικής δ ι άστα
ση ς των προβλημάτων κα ι έχο υν ευχέρεια στο προφορικό λόγο/ επιχειρηματολογία.
Περιορισμένες είνα ι οι κλαδικές διαφοροποιήσεις των δεξιοτήτων που αξιολο
γούνται ως σημαντικότερες67 • Ενδεικτικά μόνο μπορεί να αναφερθεί ότι:

• Στην π ερίπτωση των τεχνικών αρμοδιοτήτων προκύπτει μία τάση ο ι επι χειρήσεις
Πληροφορικής και Επικοινωνιών να αξιολογούν χα μηλότερα από όλους τους άλ

λους κλάδους τις Διοικητικές/ οργανωτικές/ διαπραγματευτικές ικανότητες.

Επίσης, η Σύνταξη τεχν ι κών αναφορών και εκθέσεων εκτιμάται σχετικά λιγότερο
66

Το δείγμο των επ ι χειρήσεων που χρησιμοποιείτοι ως βάση γιο τις μη τεχνικές ορμοδιότητες, είνοι οριθμη

τικό μικρότερο μιος και οι επιχειρήσεις που δήλωσον ότι απασχολούν τους μηχανι κούς τους σε οντίστοιχες
αρμοδιότητες (πωλήσεις, marketiπg κ.λπ.) είναι λιγότερες.
67

Οι διαφορές μάλλον εξομαλύνονται οπό την
στικό ότι μόνο το

28%

a

ρriori διάκριση των αρμοδιοτήτων. Άλλωστε είναι χαρακτηρι

του δείγματος των κοτοσκευοοτικών-μελετητικών επιχειρήσεων έχει απαντήσει στο

κομμάτι των μη τεχνικών αρμοδιοτήτων, ενδεικτικό της φύσης της δραστηριότητος. Όπως έχει επισημανθεί,
άλλωστε, οι εταιρείες αυτές προσλαμβάνουν μηχανικούς κυρίως στο επίπεδο των τεχνικών αρμοδιοτήτων.
Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας και της απόκτησης εμπειρίος ονοπτύσσουν δεξιότητες και

ενδιαφέροντα που τους προκαλούν να στραφούν σε αντικείμενο λιγότερο τεχνικό, ονολομβόνοντος έτσι
και μη τεχνικές αρμοδιότητες. Η διαδικασία πάντως αυτή (είσοδος σε τεχνικές αρμοδιότητες, εξέλιξη σε μη
τεχνικές), το πιθονότερο είναι ότι συμβαίνει σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητο οπό τον κλάδο τους.
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από τι ς μ εταποι ητι κές και κατασκευ αστικές

- μ ελετητικές ετα ιρείες, σε σχέση με

το υς υ πόλο ι π ο υς κλάδο υς68 •

•

Στην κατηγορ ία των μη τεχν ικών αρμοδιοτήτων οι διαφοροπ οι ή σεις είναι ση μαντι κές
περισσότερο στις δεξιότητες της θέλησης και ι κανότητος γιο α πόκτηση νέων γνώσεων
κα ι λιγότερο στην αναλυτική και συνθετική σκέψη 69 • Πιο συγκεκριμένο, οι κατασκευ

αστικές- μελετητικές εταιρείες αξιολογούν λιγότερο οπό όλες τις δύο αυτές δεξιότητες,
ον κα ι το συμ πέρασμα αυτό εξάγεται μόνο οπό το 28% του κλάδου που έχει επ ι λέξει
να α πα ντήσει σε αυτό το τμ ήμα της έρευνας ( μ η τεχνικές αρμοδιότητες).
Γιο λόγο υς συγκρ ισιμότητας στον επόμ ενο πίνακα α ναγρά φοντα ι ανά κλάδο οι τρεις δ η
μοφιλέστερες δεξιότητες ( όλες μ ε μέσο όρο άνω του
Πίνακας

στην π εντοβόθμ ιο κλί μακα).

5.4. Δημοφιλέστερο κριτήριο πρόσληψης ανά κλάδο.

Δεξιότητες για τεχνικές αρμοδιότητες

Κλάδοι

Μεταποίηση Βιο

4,4

Θέληση & ικανότητα γιο
Ικανότητα συνεργασίας οπόκτ σ νέων νώσεων

ανία

/ επικοινωνίας

Κατα σκευ ές/

Αναλυτική & Συνθετική

Μελέτε

σκέ

Εμπόρ ι ο/ Μ εταφορές/

Συνέπει α /

Άλλε

Υπευθυνότητα

Πληροφορική και
Επικοινωνίε

Θέληση & ικανότητα
γιο απόκτηση νέων
γνώσεων
Αναλυτική

Συμβουλευτικές

Ικανότ ητα συνεργασίας/

&

επικο ινωνία

Αναλυτική & Συνθετική
σκέ

Συνθετική

Ικανότητα συνεργασίας/

σκέ

επικοινωνία

Η επίδραση του μεγέθους των ε πι χειρή σεων δεν είνα ι μ ονοσήμα ντη σε ό,τι αφορά
στην ι εράρχηση των δεξι οτήτων των υπ ό π ρόσλ ηψη μηχανικών:

•

Οι μ εγαλύτερ ες επιχει ρ ή σεις (γενι κότε ρο ή ειδι κότερα μ ε κρ ιτή ρ ι ο την απα σχό

ληση μηχανικών) π ου α πασχολούν μηχανι κούς μ ε τεχνι κές αρμ οδιότητες φαίνετα ι
να απ οδ ί δουν μεγαλύτερη σημ α σί α σε ορισμένες κατηγορ ί ες δεξιοτήτων όπως οι

δι ο ι κητι κές / οργανωτικές / διαπ ραγματευτικές ι κανότητες, η α νάληψη πρωτοβου
λ ιών

•

-

δι άθεση γιο κα ινοτο μί α και η σύνταξη τεχν ι κών α ν α φορών και εκθέσεων 70 •

Οι α ντίστοιχοι στατι στι κοί έλεγχοι, ο π ό την ά λλη , στις επ ιχει ρή σεις π ου α π α σχο
λο ύν μηχα ν ικούς κα ι σε μη τεχνικές α ρ μοδ ι ότητες δεν έδωσα ν στατι στικό σημαντι
κές δ ιαφο ρ οπ ο ιή σε ι ς, ο ύτε μ ε βάση το συνολι κό μ έγεθος των επι χειρήσεων, ούτε

με βά ση την α πα σχόλ ηση των μηχα νικών.
68

Η μεταποίηση διαφέρει στατιστικό σημαντικό οπό όλους τους κλάδους πλην των κατασκευών

/

μελ ετών

σε επίπεδο ρ< 10% με τι ς ομάδες Γ και Δ και ρ< 1 % με τις Συμβουλευτικές. Ο τομέας των κατασκευών
μελετών διαφέρει σε επίπεδο κάτω του

/

5% επίσης με τις Συμβουλευτικές, οι οποίες σαφώς δίνουν περισ

σότερη έμφαση στην ικανότητα σύνταξης αναφορών και εκθέσεων.
69

Σε επίπεδο ρ<5% και ρ < 10%

10

Αν και πρέπει νο σημειωθεί ότι γενικά οι απαντήσει ς των επιχειρήσεων που οποσχολούν πόνω οπό
άτο μ ο (ή πάνω οπό

10 μηχανικούς),

50

εiνοι συνολικά υψηλότερο αξιολογημένες. Ο μέσος όρων των απαντή

σεων σε όλες τις δεξιότητες ξεκι νά έτσι οπό

4,14

στις επ ιχειρήσεις έως

50

ατόμων, ανεβαίνει σε

4,23 (51-

250 άτομο ) και καταλήγει στο 4,37 στις >250 ατόμων.
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Πάντως, θα πρέπει να σημει ωθεί ότι η ανίχνευση των δεξιοτήτων του υποψηφίου
μηχαν ι κού δεν εί ναι προφα νώς μία δ ι αδικασία π ου εξα ντλείται κατά τη διάρκεια της
πρόσληψης μέσω π.χ της συνέντευξης . Οι δεξιότητες αξιολογούνται κυρίως κατά τη

διάρκεια της εργασίας και επομένως οι παρατηρήσεις που προηγήθηκαν δίνουν απλώς
μι α αίσθ η ση για το ποιο είναι το « βέλτιστο προφίλ» του μηχανικού που α π ασχολούν
ή/και επιθυμ ούν να πρ οσλάβουν οι εξεταζόμενες επ ιχειρήσει ς.
Συμπληρωματικές γνώσεις
Οι
λες

νέος
λο

επιχειρήσε ι ς
πρόσθετες

ή

κλήθηκαν

ή

μηχανικός και
μικ ρότερο

να

αξι ολογήσουν

συμπληρωματικές

οι

βαθμό,

οποίες
κατά

ενδεχομένως
την

ωστόσο

γνώσεις

που

να

πρόσληψή

και

μπορεί

μια

λα μβάνονται

του.

Ο

σειρά

να

Πίνακας

από

διαθέτει

υπόψη,

5.5

σε

άλ
ένας

μεγά

συνθέτει

τα

αποτελέσματα:
Πίνακας 5 .5 . Αξιολόγηση συμπληρωματικών/ πρόσθετων γνώσεων κατά την
πρόσληψη νέων μηχανικών

(1

Πρόσθετες Γνώσεις
Οικονομικές κοι Διοικnτικές γνώσεις

καθόλου σημαντικό ... 5 πολύ σημαντικό).

Μέσος όρος

Ο/ο επιvειe~σεωv
1ή2

4ή5

Εξειδικεuuένο ποονοόιιιιοτο Η/Υ

3 40
3 94

17 5%
82%

46 9 %
69 8%

Νομικές Γνώσεις σχετικές με το

2,61

44,8%

18,6%

4 06

90%

73 5%

-

ΙΟντικείμενο των σπουδών
:Ξένες Γλώσσες

Σύνολο έγκυρων απαντήσεων: 388. Άλλες γνώσεις που θεωρούνται σημαντικές (4) ή
πολύ σημαντικές (5) (αυθόρμητη απάντηση): γνώση αγοράς - σχετικών τεχνολογιών,
πρόσθετες εξειδικευμένες γνώσεις.

•

Ο ι Ξένες Γλώσσες είναι σαφώς οι βασικότερες πρόσθετες γνώσεις που επιζητά η
πλειοψηφία των επιχειρήσεων (74% του δείγματος), ενώ ένα 70% ακόμα θεωρεί
σημαντική ή πολύ σημαντική τη γνώση εξειδικευμένων προγραμμάτων Η/Υ. Αυτές
οι δύο κατηγορίες συμπληρωματικών γνώσεων τείνουν να αποκτήσουν χαρακτη

ριστικά αναγκαίων προϋποθέσεων και όχι προαιρετικών στοιχείων που ενισχύουν
την ορχική «αυτόνομη » ει κόνα του μη χανικού.

•

Στο άλλο άκρο, αντίθετα, οι Νομικές γνώσεις δεν φαίνεται να αποτελούν προσδιο
ρ ι στικό παράγοντα της α ξιολόγησης του υ π οψηφίου.

•

Ενδιαφέρουσα είναι η διαπίστωση ότι π ερί που το μισό δείγμα (47%) θεωρεί ση 
μαντικές τις οικονομικές και διοικητικές γνώσεις, ως συμπληρωματικό στοιχείο
των βασικών σπουδώ ν του μηχανικού. Η δι απί στωση αυτή ενισχύ εται περισσότερο

εφόσον συνεκτιμηθεί, όπως φάν ηκε προηγουμένως, η υψηλή σημασία που απο
δίδουν οι επιχειρήσεις (ιδιαίτερο σε μηχανικούς με μη τεχνικές αρμοδιότητες) σε

δεξιότητες όπως οι Διοικητικές / οργανωτικές / δια πραγματευτικές ικανότητες κα ι
η Ικανότητα αντίληψης της οικονο μι κής διά στασης των προβλημάτων.
Περιορισμένες πάντως είναι οι αντίστοι χες κλαδικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με
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τη σημασία που αποδίδουν οι επιχειρήσει ς στις συμπλη ρωματικές γνώσεις.

•

Αναλυτικότερα, οι επιχειρήσεις του τομέα των κατασκευών

- μελετών αξιολογούν συ

γκριτικά χαμηλότερα τη γνώση Ξένων Γλωσσών και υψηλότερα τις Νομικές γνώσει ς,

γεγονός αυτό εξηγείται από τις ιδιομ ορφίες του κλάδου (συχνά προβλήματα με πολύ
πλοκες διατάξεις/ εγκυκλίους/ τροπολογίες που διέπουν τις κατασκευές). Ομοίως οι
συμβουλευτικές επιχειρήσεις, όπως ήταν αναμενόμενο, δίνουν μεγαλύτερη έμφαση
στις Οικονομικές / Διοικητικές γνώσεις. Τέλος, οι μεταποιητικές επ ιχειρήσεις δίνουν
τη μικρότερη έμ φαση στ η γνώση Εξειδικευμένων προγραμμάτων Η/Υ, γεγονός που

προβληματίζει, δεδομένου ότι ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός των παραγωγικών μο
νάδων, συνδέεται αναπόφευκτα με γνώση εξειδικευμένων π ρογραμμάτων Η/Υ.
Η εξέταση του μεγέθους των επ ιχειρήσεων αποκαλύπτει ότι όσο το μέγεθος της
επ ιχείρησης αυξάνει, τόσο μεγαλύτερη σημασία αποδίδεται γενικότερα στις συμπλη

ρωματικές γνώσεις και ειδικότερα στις Ο ι κονο μ ικές /Διοικητικές γνώσει ς, στι ς Ξένες
Γλώσσες και στα Εξειδικευμένα προγράμματα Η/Υ.
Αντικίνητρο πρόσληψης
Εκτός όμως από τα κριτήρια που συ μβάλλουν θετικά κατά τη διαδικασία αξιολόγη
σης των υπό πρόσληψη διπλωματούχων μη χα ν ικών, υπάρχο υν κα ι κριτήρια τα οπ ο ί α
αξιολογούνται αρνητικά από τις επιχειρήσεις και μπορεί να λειτουργήσουν απαγορευ
τικά για την πρόσληψη -ικανών κατά τα άλλα

•

-

υποψηφίων (Πίνακας

5.6)

Η Μη δ ι αθεσιμότητα για υπερωριακή εργασία κυρίως και δευτερευόντως η Μη δι
αθεσι μότητα για μετακ ινήσει ς

/

ταξίδια, αποτελούν τα σημαντικότερα αντικίνητρα

πρόσλ ηψη ς, μ ε τον πρώτο πα ράγοντα να επιλέγεται απ ό το

και τον δεύτερο α πό το

57% των ε πι χε ιρή σεων
30% 71 , χωρίς να προκύπτουν στατιστικά σημ αντικές διαφο

ροποιήσεις ούτε με κριτήρια κλάδου, ούτε με κριτήρια μεγέθους των επ ι χειρήσεων
του δείγματος.

71

Οι υπόλοιποι πορόγοντες συγκεντρώνουν μικρό ποσοστό ακόμα και ως δευτερεύοντες επιλογές. Ενδεικτι 
κό, μπορεί να αναφερθεί ότι οι κατασκευαστικές/ μελετητικές σημειώνουν τη μη διαθεσιμότητα γιο τοπο
θέτηση εκτός τόπου κατοικίας, κοθώς το
και

0,5

11%

του στοθμισμένοu κλάδου (μονάδα γιο την πρώτη επιλογή

γιο τη δεύτερη επ ι λογή) επιλέγει αυτόν τον πορόγοντο, έναντι

7,7%

οι μεταποιητικές επ ι σημαίνουν τ η μεγάλη απόσταση κοτοικίο ς-εργοσίος,

της μεταποίησης . Αντίθετο,

(1 1%

του δείγματος, έναντι

7%

των κατασκευών/ μελετών) . Οι οποντήσει ς είναι μάλλον λογικές με δεδομέν η οπό τη μίο την ονόγκη των

εργολη πτικών εταιρει ών γιο μηχανικούς σε έργο της π ερι φέρειο ς και οπό την όλλη των μ εταποιητικών γιο
εργοσiο σε πορογωγικές μονάδες που βρίσκονται σε βιομηχαν ι κές ζώνες μακριά οπό το οστικό κέντρο. Πά 
ντως, σημειλωνετοι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η δημοσίευση των ογγελιών περιλομβόνει ονοφορές
γιο την ονογκοιότητο συχνών τοξιδι ών ή κα ι την οποσχόληση το μεγολύτερο διάστημα σε άλλες πε ριοχές
της Ελλάδος ή του εξωτερικού.
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Πίνακας

5 .6 . Απαγορευτικοί λόγοι πρόσληψης - ικανών κατά τα άλλα - νέω ν
διπλωματούχων μηχανικών (ιεραρχική επιλογή).
οιο επιχειοήσεων

Παράγοντες

1η εηιλονι'ι

Μη διαθεσιμότητα νιο μετακινήσεις /τοf.ίδιο

Μη διοθεσιυότπτο νιο υπεοωοιοκιi εονοσiο
Μη διαθεσιμότητα γιο τοποθέτηση εκτός τόπου
κατοικίας
Μενόλπ οπόστοσπ κοτοικίοc

-

εονοσίοc

Κ)ικονενειοκές υποχο εώσεις

~λλο*
Σύνολο (Ν=372)

*

Άλλοι απαγορευτικοί παράγοντες που
απόφοιτος σχολής
εξωτερικού,
ηλικία,

1η

Βι 2η εηιλονι'ι

29 0%
57 0%

55 9%
79 6 %

5, 1%

15,3%

54%
19%
16%

16 9%
54%
2 4%

100,0°/ο

αναφέρθηκαν
υπερβολικές

(αυθόρμητη
οικονομικές

απάντηση):
απαιτήσεις,

ασυμβατότητα με το διαμορφωμένο κλίμα στον εργασιακό χώρο, υπεροψία /αλαζονεία,
υπαλληλική νοοτροπία.

6. Τρόποι επιλογής διπλωματούχων μηχανικών κατά την πρόσληψη
Αγορά εργασίας μηχανικών: Χαμηλή κινητικότητα σε άτομα μεγάλης
εμπειρίας, έμφαση σε νέους

Ένας τρόπος να αποτυπωθεί η διαθεσιμότητα ανθρώπινου κεφαλαίου μηχανικών
στην εγχώρια αγορά εργασίας είναι η εκτίμηση του βαθμού δυσκολίας που αντιμε

τωπίζουν οι επιχειρήσεις στο να εντοπίσουν το κατάλληλο δυναμ ι κό . Ο ι επιχειρήσεις
κλήθηκαν να προσδιορίσουν αυτόν τον βαθ μό, α νάλογα και με το επίπεδο εμπειρίας το
οποίο αναζητούν. Ο Πίνακας

6.1

συνθέτει τα αποτελέσματα της έρευνας:

Πίνακας 6 .1. Επίπεδο εμπειρίας μηχανικών και διαθεσιμότητα στην αγορά
εργασίας το υ αντίστοιχου ανθρώπινου κεφαλαίου.

Εμπειρία

Σύνολο έγκυρων αποντήσεων:

•

385

Δ ι απιστώνεται μία μικρή υπεροχή της αναζήτηση ς σχετικά πιο νέων μηχανικών,

αφού το 90-92% του δείγματος δηλώνει ότι αναζητά νέους μηχανικούς με εμπ ειρ ί α
το πολύ μ έχρι 5 χρόνια. Πάντως, ένα αρκετά υψηλό 87% του δείγματος αναζητά
και πιο έμπειρα στελέχη

•

(6-10 έτη εμπειρίας).

Η δυσκολία εντοπισμού κατάλληλων μηχανικών αυξάνεται με το επίπεδο εμπειρίας, κα-
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θώς μόνο το 8,4% αυτών που αναζητούν νέους μηχανικούς θεωρεί ότι η εύρεσή τους είναι
δύσκολη. Αντίθετο , πάνω οπό το 1/3 δυσκολεύεται περισσότερο σε μηχανικούς με 3 έως
5 έτη εμπειρίας, ενώ το 70% συναντά δυσκολ ίες στον εντοπισμ ό μη χανικών με πάνω οπό
6 χρόνιο εμπειpίο 72 •
Η διαπίστωση αυτή μας επιτρέπει να υποθέσουμε μία περιορισμένη κινητικότητα
στην εγχώριο αγορά εργασίας των μηχανικών μεγάλης εμπειρίας, οι ο ποίοι φαίνετα ι

να "μ ονιμ οποιού ντα ι " στις θέσει ς που κατέχουν γιο δύο πιθανούς λόγους73 . Καταρχήν,
ενδεχομένως να διστάζουν να μετακινηθούν σε άλλες θέσεις εργασίας, έχοντος πλέον
εξοικε ιωθεί με το τρέχον εργασιακό τους περιβάλλον και απολαμβάνοντας και υψηλές

παροχές. Από την άλλη πλευρά, μπορεί και οι ίδιες οι επιχειρήσεις
γοδότες

-

- ως δυνητικοί ερ

να μην σε θέση να προσφέρουν κα λύτερες και ανταγωνιστικότερες παροχές,

ικανές να τους προσελκύσουν και να τους μεταπείσουν.
Σε επίπεδο κλάδου, οι επιχειρήσεις Πληροφορικής και Επικοινωνιών φαίνεται να

δυσκολεύονται περισσότερο οπό τους υπόλοιπους στο εντοπ ι σμό μηχανικών σε όλο το

επίπεδο εμ πειρίος,7 4 • Πάντως, οι επιχειρήσεις άνω των 250 ατό μων, αλλά και γενικό
τερο οι επιχειρήσει ς που απασχολούν πολλούς μηχανικούς, αντιμετωπίζουν λιγότερες

δυσκολίες ακόμα και στον εντοπισμό πολύ έμπειρων μηχανικών

(>6 έτη) στην αγορά

εργασίας.

Τρόποι και Μηχανισμοί αναζήτησης μηχανικών: Ισορροπία τυπικών και
άτυπων μηχανισμών
Στο πλαίσιο των χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας που αναλύθηκαν προηγού
μενο, οι επ ιχειρήσει ς προσεγγίζουν τους μηχανικούς που χρειάζονται μέσω συγκεκρι
μένων μηχανισμών. Οι μηχανισμοί αυτοί μπορεί να λάβουν τρεις κυρίως μορφές: ο)

Άτυποι κα ι να βασίζονται σε ο ικογενειακές γνωριμίες, β) άτυποι, αλλά να βασίζονται
σε επαγγελ ματικές γνωριμίες και βεβαίως γ) οι τυπικοί μηχανισμοί που περιλαμβάνουν
τις αγγελίες στον τύπο, σε ενημερωτικά έντυπο, κ.λπ. 75 • Ο Πίνακας

6.2

παρουσιάζει το

αποτελέσματα τη ς έρευνας στον τομέα αυτόν:

•

Οι Αγγελίες (σε εφ ημερίδες, εν ημερωτικά δελτίο του ΤΕΕ, δελτί ο των διάφορων
συλλογικών οργάνων ή ακόμα και το διαδίκτυο), επιλέγετα ι οπό το

47%

των επ ι

χειρήσεων.
'1

Πά ντως, πρέπει να σημειωθεί ότι πόγια πολιτική αρκετών ε πιχ ε ιρήσεων είνα ι να προσλα μβόνουν νεότερους
μηχανικούς οι οποίοι και εξελίσσονται εντός του περιβάλλοντός τους, λαμβόνοντας υψηλότερες θέσεις, στη
πορεία της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

73

Η χαμηλή κινητικότητα στο υποσύνολο όμως των μηχανικών του ΕΜΠ έχει άλλωστε εντοπιστεί και σε προ
ηγούμ ενη έρευνα (Απ ορρόφηση των μηχανικών στην αγορά εργασίας, Γραφ είο Διασύνδεσης ΕΜΠ ,
όπου μόνο το

1

•

30 ,7%

των μ ηχανικών έχει αλλάξει πάνω από δύο φορές απασχόληση (σελ

2000),

100).

Ο σχετικός έλεγχος έγινε με ανάλυση διακύμανσης παραμετροποιώντας τα επίπεδα δυσκολίας με τις τιμές

1

( εύκολο) έως

3

(δύσκολο). Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές του κλόδου των ΤΠΕ είνα ι στο επίπεδο

του ρ < 1% και για τα τρία επίπεδα εμ πειρίας, ενώ στην κατηγορία μηχανικών με εμπ ειρία όνω των

6 ετών

ον κοι ο κλόδος δείχνει μεγαλύτερη δυσκολία στον εντοπισμό συνεργατών, αυτή η διαφορά δεν είναι στα
τιστικό σημαντική .
75

Σχετική ανάλυση για τη φύση αυτών των μηχανισμών υπάρχ ει και στο ''Απορρό φηση των μηχανικών στην

αγορό εργασίας", Γραφ εί ο Διασύνδεσης ΕΜΠ,

2000, σελ.5 7.
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•

Μία στις πέντε επιχειρήσεις προτιμά πρωτίστως τις οικογενειακέ ς ή φιλικές γνωρι
μίες, (ή μία στις τρεις αν επιτραπεί και δεύτερη επιλογή). Αν συνυπολογιστεί όμως

κα ι το ποσοστό

(16%) των επ ι χειρή σεων που χρησιμοποιεί κα ι τις συναδελφικές
35% επιλέγει

συστάσει ς ή τις συστάσεις καθηγητών ΑΕΙ, τότε προκύπτει ότι το
κυρίως άτυπους μηχανισμ ο ύς επιλογής προσωπικού (γνωριμίες).

•

Αν

αθροιστούν

αγγελ ιών

κα ι

γελματικών)
επιχειρήσεις

•

μάλιστα
ο

άτυ π ος

αποσπούν

οι

δύο

επιλογές,

μ ηχαν ισμός
ακριβώς

τότε

των

τον

ίδιο

ο

τυπικός

γνωρ ιμ ιών
βαθμό

μηχανισμός

των

(οικογενει ακών-επαγ 
προτίμησης

από

τι ς

(66-68%).

Από τους υπόλο ι πους τυπικούς μηχαν ι σμούς, η διατήρηση εταιρικής βάσης δεδομ έ

νων με βιογρdφ ι κά επ ι λέγεται μόνο οπό το

13% των επ ιχειρήσεων (ή 26% μ ε τις

δευτερεύουσες ε πιλογές), ενώ η χρησιμοποίηση άλλων ενδι άμεσων φορέων όπως

το Γραφείο Διασύνδεσης των ΑΕΙ ή οι εταιρείες επιλογής προσωπικού είναι ακόμα
μία εξαιρετικά περιορισμ ένη διαδ ι κασία.
Πίνακας

6 .2 . Τρόποι κάλυψης των αναγκών της επιχείρησης

σε διπλωματούχους μηχανικούς (ιεραρχική επιλογή).

Τρόποι

47,0%

68,6%

21 %
31%
12 7%

6 8%
70%
28 1%

100

00/ο

Ακόμα μία επιχείρηση δήλωσε ως τρόπο τον Α ΣΕΠ και μία άλλη τις συστάσεις στελεχών
της επιχείρησης.

Πάντως, η χρησιμοποίηση των γνωριμιών ή των συστάσεων δεν είναι απαραίτητο
να θεωρείται μία "προβλ η ματική " ή μη αποδεκτή διαδι κασία επιλογής. Όπως αναφέρ
θ η κε και π ροηγούμενα, η αν ί χνευση των δεξιοτήτων του υ π οψη φίου δεν είναι πάντα

εφικτή κατά τη διάρκε ι α της πρόσληψης.
Επομένως, οι συστάσεις και γενικά οι έμμεσοι τρόποι αποσαφήνισης του συνόλου
των δεξιοτήτων των υποψηφίων μηχανι κών είναι εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορί ες,
ο ι ο π ο ί ες ενδεχομένως να π ρολα μ βά νο υ ν δ υσά ρεστες εκ πλ ή ξεις κατά τη δ ι άρκεια τη ς

εργασίας του υποψηφ ί ου. Άρα, οι επιχειρήσεις γλιτώνουν χρόνο και χρήμα, όταν
έχουν πρόσθετες πληροφορί ες που ξεκαθαρί ζουν τον τοπίο γιο κάπ ο ι ον υποψήφιο και
ενισχ ύ ουν ή αποδυναμώνουν έτσι το προφίλ των υποψηφίων, όπως προκύπτει οπό τα

τυπ ι κά προσόντα, ή τη ν περιορ ι σμ ένου χρόνου συν έντευξη .
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Πίνακας 6.3 . Τρόποι κάλυψης των ονογκών της επιχείρησης
σε διπλωματούχους μηχανικούς ονό κλάδο

..

Τρόποι

- - · .. Αpιθυός επιχει!J!ί~ε~ν ανά κλάδο
Α

Γνωριμίες (οικογενει ακές,
φιλικές, συ ναδελφ ικ ές,

Β

Γ

Δ

Ε

Σύνολο

34

62

15

17

8

136

78

49

10

31

13

181

24

9

3

9

4

49

136

120

28

57

25

366

κα θ η γ ητών ΑΕΙ )

ιι>.ννελί εc
Εταιρικές β άσεις δεδομένων μ f
Β ι αvοαφικό

Σύνολο

Chi-Sqυare Test = 25.61 στατιστικά σημαντικό στο ρ<1%
Μό νο η πρώτη επιλογή τω ν επιχειρήσεων σχετικά με τον επικρατέστερο τρόπο έχει
ληφθεί υπό ψη .

Σε επίπεδο κλάδων, δεν εντοπίζονται διαφοροποιήσεις, καθώς όλοι ακολου θούν τις

τά σει ς του συνολι κού δείγματος. Ωστόσο, σε μ ι α πιο συνθετική α νάλυση των τυπι κών και
άτυ πων μηχανισμών ( Π ίνα κας 6.3), διαφα ίνεται μία μεγα λύτερ η π ροτί μηση των επιχειρή 
σεων του κατασκευαστικού / μελετητικού τομέα και των εμπορικών-μεταφορικών - άλ
λων επιχειρήσεων (ομάδες Β και Γ) προς την προσέγγιση μέσω άτυπων μηχανισμών.
Πίνακας 6.4. Τρόποι κάλυψης των αναγκών της επιχείρησης
σε διπλωματούχους μηχανικούς ανά ειδικότητα.
Σταθuισutνοc αοιθuόc επι1 ειοήαεων ανά τοόπο εύοεσnc ιnvανικών
Μηχανικοl

Γνωριμlες

Εταιρικtς βάσεις

( οικοyενειακtς,

φιλικtς, συναδελφικtς,
καθηγητών ΑΕΙ}

Αyyελlες

10, 5
56 5

12,5
45 5

2
6

25
108

18,5

10,5

2

31

41 5

67

20

128 5

26,5

54 ,5

15

96

14 5

47 5

18

80

4

3

1

8

65

35

1

11

179.5

246

68

487,5

11.ρχιτέκτονες

Π ολιτικοί
11.γρο νό μο ι
οπονpόφοι
Μn χανολόνο ι
Ηλεκτρολόγοι/

Μnχανι κοί Η/Υ
Χη μ ικοί
Μεταλλειολόγοι-

Μετολλουοvοί

Nounnvoi
Σύνολο

δεδομtνων με

Σύνολο

βιονοαmικά

Κάθε ειδικότητα που έχει απαντη θεί ως κύριο (l η επιλογή) έχει σταθμιστεί με μονάδα,

ενώ η 2η επιλογή με

0, 5, γι' ου τό κοι το σύνολο τω ν επιχειρήσεων ανά ειδικότητα

μπορεί να εμφανίζεται με δεκαδική μορφή.

Οι κλα δ ικές αυτές δ ιαφοροποιήσεις αντικατο πτρί ζονται ό πως είναι αναμ ενόμενο
κα ι στι ς αντί στοιχες ει δικότητες των μ η χα ν ι κών. Πολιτικοί και Το π ογράφοι μ ηχανι
κοί , αλλά και Ναυπηγοί (λόγω των μεταφορικών εταιρειών της ο μάδας Γ) φαίνεται
να « βα σίζονται » σε γνωριμίες π ερι σσότερο από όλες τις άλλες ειδικότητες. Χημι κοί ,

Ηλεκτρολόγοι και Μηχανολόγοι σε φθίνουσα όμως σειρά παράθεση ς, προσεγγίζονται
περισσότε ρο μ ε αγγελ ίες, ενώ Μεταλλειολόγοι και Αρχιτέκτονες μά λλον ισομ ερώς βα -

123

σίζοντοι κα ι στους δύο αυτού ς τρόπους ( Πί νακας 6.4). Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι
το απ οτελέσματα συγκλίνουν με την αντίστοιχη εικόνα οπό του ς μηχανικούς ρer se
που παρουσιάστηκε στο πρώτο μέρος, αφού προκύπτει και εκεί ότι Πολ ιτικοί και Το
πογράφοι σε π οσοστά

66%

και

63%

στηρίζοντα ι στις οικογενειακ ές ή επαγγ ελματικές

γνωριμίες, ενώ οι Χ ημικοί μηχανικοί έχο υν το μ εγαλύτερο ποσοστό στην αναζήτηση

πρώτης α π ασχόλησης μέσω α γγελι ών.
Όσον αφορά στο μέγεθος των επιχειρήσεων προκύ πτει μία συσχέτιση μ εταξύ του

συνολικού μεγέθους και του τρόπου εύρεσης μηχαν ικών : Όσο αυξάνεται το μέγεθος
των επιχειρή σεων, τόσο ο τρόπος αναζήτησης μηχανικών «επισημοποιείται» και υιοθε

τούντα ι περ ι σσότερο οι τυ π ικοί μηχανισμ οί όπως οι αγγελ ί ες, αλλά και εταιρικές βάσεις
δεδομένων, π ου οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις όλο και συχνότερο φαί νεται πλέον να δια

τηρούν. Μάλιστα , το ότι η σχέση αυτή δεν επαληθεύεται όταν ελέγχεται το μέγεθος της
επιχείρη σης ως προς την απασχόληση μηχανικών, φανερώνει ότι η προσέγγ ιση μ έσω

των αγγελιών στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις αποτελεί ζήτη μ α γενικότερη ς πολ ιτι κής αν
θρώπινου δυνα μι κού και δεν σχετίζεται οποροίτητο μ ε την π ερίπτωση των μηχανικών.
Σημει ώνετα ι, τέλος, ότι η συντριπτι κή πλειοψηφία των επι χειρήσεων

(84%),

ανε

ξάρτητο οπό τους μη χανισμούς προσέγγισης μηχανι κών γιο συνεργασία, ακολουθεί τη
δ ι αδικα σία τη ς προσωπικής συνέντε υξη ς γιο τ ην τε λική επ ιλογή των καταλληλότερων
υποψηφίων. Μία στις δέκα επιχειρήσεις συνοδεύ ει επιπλέον την προσωπ ι κή συνέντευ
ξη με έν α συνήθως γραπτό τεστ, προσπαθώντας να ανιχνεύσει στοιχείο της προσω

πικότητος του υποψηφίου. Επιπροσθέτως, στις επ ι χειρήσει ς αυτές απασχολείτα ι κάτι
περισσότερο ο π ό το

1/4

των μηχανικών του δείγματος, ον και τελικά η μ εγάλη πλειο

ψηφία των μηχανικών

(66%) εργάζετα ι στις επιχειρήσεις που διεξάγουν αποκλειστικά

και μόνο προσωπικές συνεντεύξεις 76

.

7. Επαγγελματική εξέλιξη και προφίλ μηχανικού
Στη ν ενότ ητα αυτή γίνεται προσπάθε ια να εντοπιστούν οι γνώσει ς και ο ι δεξιό 
τη τες που θεωρούνται αποφασιστική ς σημασίας γιο την ε παγγελματικ ή εξέλιξη των

μηχονικών 77 . Βέβα ιο , θα πρέπει να σημειωθεί ότι όπως δεν υπάρχουν "κατάλληλες"
στρατηγικές γιο τις επιτυ χημένες επιχειρήσεις, αντίστοιχο δεν υπάρχουν κα ι οι τέλειες
"συνταγές" γ ι ο το πώ ς πρέ π ει να είνα ι ένας μηχ ανικός γιο να έχει επιτυχημένη καριέ

ρα. Στη συνέχε ια , επομένως, δίνεται μ ία σκιαγρά φηση των παραγόντων που πιθανόν

-

και σε συ νδυασμ ό μ ε άλλες παραμέτρους

-

να μπορούν να οδηγήσουν σε μία εξέλ ιξη

που ικανο ποιεί τον εργα ζόμενο μηχανικό. Ο Πίνα κας

7 .1 συνθέτει το αποτελέσματα

τη ς έ ρευν ας .

•

Σε επίπεδο γνώσεων, οι Τεχνικές Γνώσεις, αναδεικνύοντα ι σε κρισιμότερο παράγο

•

Το Θεωρητικό υπόβαθρο, επιλέγεται οπό το 23% το οπο ί ο διπλασιάζεται λομβάνο-

ντα εξέλιξη ς ενός μηχανικού (πρώτη επιλογή γιο το

76

60% των επιχειρήσεων).

Πρόγμοτι , το μέσο προσωπικό των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τη συνέντευξη μαζί με το τεστ είναι

268

ότομο (διόμεσος

συνέντευξη είναι

128

60

ότομο ), ενώ το μέσο προσωπικό των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν μόνο τη

ότομο (διόμεσος

42

ότομο).

Η ερώτηση εξετόζει (υ π οθέτει ) την εξέλιξη αυτή στο πλαίσιο της ίδιο ς τη ς επιχείρησης και όχι προφανώς

77

τη γενικότερη εξέλιξη του μηχανικού μεταπηδώντας π . χ σε κόποιο όλλη επ ιχείρηση .
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ντας υπόψη κα ι τη δεύτερη επιλογή από τη σχετικ ή λίστα.

•

Ο ι υπόλοιποι παράγοντες συγκεντρώνουν πολύ μικρότερα π οσοστό ως πρωταρ

χικές επιλογές, ενώ φαί νεται να προ κύπτει μία αντίθεση στο ζήτημα των Ξένων
Γλωσσών: Ενώ κατά τη δι αδι κασία της πρόσληψης θεωρήθ η κε π ολύ ση μαντι κό

συμπληρω ματικό προσόν από το

73 ,5% των επιχειρ ή σεων ( Π ίνακας 5.5), δεν

φα ίνεται να απ οτι μάται το ίδιο υψ η λό ως παράγων ανέλ ιξης του μηχαν ικού στην
ε π ιχείρηση . Η διαφορ ά αυτή, παρά τη δι αφορετική μεθοδολογική προσέγγιση της

κάθε ερώτησης (κλίμακα στη μία περίπτωση, δεσμευ μ ένη επιλογή στην άλλη),
μπορεί να αντικατοπτρίζει μία πραγματικότητα στο εσωτερ ι κό π εριβάλλον των επ ι 
χειρήσεων που θέλει τι ς ξένες γλώσσες να εν ισχύ ο υν τις πιθαν ότητες πρ όσληψη ς

π ολύ π ερισσότερο από όσο εν ι σχύουν τι ς πιθανότητες εξέλιξης των μηχανι κών.
Πίνακας 7.1 . Απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την εξέλιξη
ενός μηχανικού (μέχρι δύο επιλογές).
Ο/ο επι ειρήσεων

Γνώσεις

1η επιλογή

1η •

2η επιλογή

ΚΞ>εωρητικό υπόβαθρο

22,5%

41,6%

rrεχνικές γνώσεις

61,8%

80,6%

Εξειδικευμένο προγρόμμοτο Η/Υ

5,5%

23,8%

k> ι κονομικές και διοικητικές γνώσεις

6,5%

25,9%

0,3%

1,3%

3,4%

18,3%

Νομικές γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο των

!σπουδών
:Ξένες γλώσσες

Σύνολο (Ν=382)

100,00/ο

Δεξιότητες

Αναλυτική και συνθετική σκέψη
Διοικητικές

/ οργανωτικές/ διοπρογμοτευτικές

ικανότητες
Ικανότητα στην σύνταξη τεχνικών αναφορών κα ι

.. κθέσεων
Ευχέρεια στον προφορικό λόγο

/

επιχειρημο τολογίο

1κονότητο συνεργασί ας κα ι επ ικοι νων ία ς
!Ανάληψη πρωτοβουλιών

- Διάθεση γιο καινοτομία

Ικανότητα αντί λ ηψης της οικονο μ ικής διάστασης τω ν
προβλη μάτων
Θέληση και ικανότη τα γιο απόκτηση νέων γνώσεων
Συνέπεια

/

Υπευθυνότητα

Σύνολο (Ν=388)

28,4 %

39,4%

15,5%

26,8%

3,4%

10, 1%

1,0%

3,1%

12,9%

30,4%

9,3%

23,5%

2,6%

9,3%

7,0%

18,3%

20,1%

37, 1%

100,00/ο

Σε επί πεδο δεξιοτήτων η εικόνα είνα ι περισσότερο ισορροπημένη:

•

Η Αναλυτική και συνθετική σκέψη κα ι η Συνέπεια / Υπευθυνότητα επιλέγεται από
28% κα ι 20% αντίστοιχα των επ ιχειρήσεων του δείγματος, ενώ και άλλες δεξιότητες

125

όπως οι Διοικητικές/ οργανωτικές/ διαπραγματευτικές ικανότητες και η Ικανότητα
συνεργασίας και επικο ι νωνίας συγκεντρώνουν σημαντικό ποσοστό, ακόμα και ως
δεύτερες επιλογές. Επομένως ,είνα ι δύσκολο να εξαχθεί κάποιο ασφαλές συμπέρα

σμα για το ποια δεξι ότητα είναι η πλέον κρίσιμη για την εξέλ ιξη ενός μηχανικού.
Πολύ περιορισμένη σημασία έχουν η Ευχέρεια στον προφορικό λόγο/ επιχειρηματο
λογία κα ι η Ι κανότητα αντίληψης της οικονομικής διάστασης των προβλημάτων . 1s .

Οι καθολικές απαντήσεις των επιχειρήσεων για του ς δύο κυρίαρχους παράγοντες
γνώσεων δεν αφήνουν περιθώρια γιο ο ποιεσδ ήποτε δ ιαφορο π ο ιή σεις είτε κλαδικές,

είτε μεγέθους. Το ίδιο συμβαίνει κα ι στις δεξιότητες με μοναδική αξιομνημόνευτη
αναφορά , τη μεγαλύτερη συγκέντρωση των επιχειρήσεων των κατασκευών-μελε

τών, των ΤΠΕ και των Συμβουλευτικών στην Αναλυτική και συνθετική σκέψη , ενώ
οι μεταποιητικές κατανέμονται ισομερώς μεταξύ της τελευταίας και της Συνέπειας

/

υπευθυνότητας.

8. Εκπαίδευση / κατάρτιση απασχολούμενων μηχανικών
Το ζήτημα της περαιτέρω εκπα ί δευσης/ κατάρτισης των μηχανικών είτε εσωτερικά
στην επιχείρηση, ή μέσω σεμιναρίων, είτε μέσω άλλων μορφών, αποτελεί ένδειξη για
τη διάθεση της επιχεί ρησης γ ι α αναβάθμιση του ανθρώπ ι νου κεφαλαίου της και την

προσπάθειά της να παρα κολουθήσει ενδεχομ ένως τις τρέχουσες εξελίξει ς στα θέματα
στα οποία δραστηριοπο ι είται. Από τον Πίνακα

•

8.1 προκύπτει ότι:
36% των επιχειρήσεων υιοθετεί δράσεις κατάρτισης προσωπικού για το υς εργα
ζομ ένους σε συστηματική βάση, ενώ το 60% μόνο κατά π ερ ίπτωση και ανάλογα με

Το

τις τρέχουσες απαιτήσεις.

•

Με βάση την απασχόληση ωστόσο, το

55% των μηχανικών φαίνεται να εκπαιδεύε
(4%) είναι το ποσοστό επι χει 

ται/ καταρτίζεται σε συστηματική βάση 79 , ενώ μικρό

ρήσεων και μηχανικών που δεν φαίνεται να υιοθετεί κάποια μ ορφή κατάρτισης80 •
Θα πρέπει, βεβαίως, ένα ποσοστό των θετικών απαντήσεων στην περιστασι ακή
κατάρτιση να θεω ρηθεί απλώς ως μία αυθόρμητα αμυντική αντίδραση , χ ωρίς να αντι

στο ιχεί δηλαδή σε πραγματική κατάρτιση, ή τουλάχιστον το "κατά περίπτωση " να
αντιστο ι χεί σε τυχαία ( ή μοναδική) επι χειρηματική επ ι λογή. Η επιβεβαίωση αυτής της
υπόθεσης προέρχεται άλλωστε και από την έρευνα στους μηχανικούς η οποία έδει78

Οι συγκεκριμένες δεξιότητες έχουν επίσης εκτιμηθεί πολύ υψηλό στο κριτήριο πρόσληψης, κότι το οποlο
συμβαίνει όμως γιο όλη σχεδόν τη γκό μα των δεξιοτήτων . Προφανώς, εκτός της διαφορετική ς μ εθοδολο
γικής προσέγγισης που είνα ι υπεύθυνη εν μέρει γιο αυτή τη διαφορό, μπορεί επίσης να α ποτυπώνεται και

πόλι η δευτερεύουσα σημασία αυτών των παραγόντων στην περαιτέρω εξέλιξη των μηχανικών εντός της
επ ιχεί ρησης.
>9

Προφανώς, οι μηχανικοί συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης και μ ε ίδ ι ους πόρους. Εδώ ονα φερό μοστε

όμως μόνο στο ρόλο των επιχειρήσεων σε αυτή τη διαδικασία.
80

Πρόκειται ουσιαστικό γιο

15 επιχειρήσεις, 5 κοτοσκευοστικές-μελετητικές, 7 μεταποιητικές και 2 εταιρείες

συμβούλων. Στοχυολογώντος τους λόγους γ ιο τους οποίους δηλώνουν ότι δεν υιοθετούν προγρόμμοτο
κατάρτισης γιο τους εργαζομένους ξεχωρίζει η έλλει ψη διοθ έσιμου χρόνου λόγω φό ρτου εργασίας, η
δυσκολία στην οργάνωση, το μικρό μέγεθος της ε πιχείρησης, ενώ έχει δηλωθεί επίσης ότι έχουν ήδη επι-
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ξε ότι μόνο το 60% αυτών έχει παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα επαγγελματικής
κατάρτισης-επιμόρφωσης. Υπάρχει επομένως μία μεγάλη δυσαναλογία με τα αποτελέ
σματα της έρευνας στις επιχειρήσεις που προφανώς μπορεί να αποδοθεί σε μη πραγ

ματική απεικόνιση της περιστασιακής κατάρτισης.
Πίνακας

8.1 .

Εκπαίδευση εργαζομένων.

Αριθμός

(Ο/ο)

(%) συνολικού Ο/ο) μηχανιιcώ

επιχειρήσεων

επιχειρήσεων

προσωπικού

Ναι, συστηματικά

138

35,6%

55,6%

54,5%

Ναι, κατά π ερίπτωση

235

60,6%

39,1%

41 ,6%

Οχ ι

Σύνολο

15

3,9%

5,3 %

3,9 %

388

100,00/ο

100,00/ο

100,00/ο

Η ανάλυση κατά κλάδο δείχνει ότι οι κατασκευαστικές-μελετητι κές εταιρείες επιλέ
γουν κατά τα

4/5 την

περιστασ ι ακή κατάρτιση , ενώ αντί θετα το αντίστοιχο ποσοστό των

μεταποιητικών επιχειρήσεων είναι κάτω από

60% (Πίνακας 8.2). Αποτυπώνεται δηλαδή,

μία μικρότερη τάση των πρώτων για υιοθέτηση συστηματικών τρόπ ων εκπαίδευσης,

έναντι όχι μόνο των μεταποιητικών, αλλά και όλων των υπόλοιπων επ ιχειρήσεων . Θα
μπορούσε ενδεχομ ένως να εξηγηθεί ή να δι καιολογηθεί αυτή η διαφορά, υποθέτοντας

ότι η φύση της συγκεκριμένης δραστηριότητας εξελίσσετα ι με πολύ βραδύτερους ρυθ
μούς σε σχέση με τους υπόλοιπους κλάδους και επομένως, η ανάγκη για κατάρτιση δεν
είνα ι τόσο συχνή, ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται να το αντιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις.
Πίνακας

8 .2.

Εκπαίδευση εργαζομένων ανά κλάδο.

Αριθμός επιχειρήσεων ανά κλάδο
Τρόποι

Νa ι , συσιημaι ικό

1

Νa ι, κaιό ηερίπιωοη
ΣΙ1νολο

Chi-Square Test

Α

Β

Γ

Δ

Ε

60

28

ι1

1

30

9

84

90

18

11

28

15

144

118

29

11

58

24

'

Σίινολο

-ιι

235
373

= 15.7 στατιστικά σημαντικό στο p < 5%.

Ως αποτέλεσμα αυτής της σχέσης, η συντριπτική πλειοψηφία των Π ολιτικών μηχο
νικών και Αρχιτεκτόνων που απασχολείται κυρίως σε αυτές τις επιχειρ ήσεις κοτορτi
ζετοι σε περιστασιακή βάση. Αντίθετα, άλλες ειδικότητες όπως οι Χημικοί Μηχαν ικοί,

αλλά ως ένα βαθμό και ο ι Η λεκτρολόγοι, κατανέμονται σχεδόν ισο μερώς σε συστη
ματική και περιστασιακή κατάρτιση, ενώ οι Ναυπηγοί

- ον και το δείγμα είναι μικρό

φαίνεται να τυγχάνουν περισσότερο συστηματική ς εκ παίδευση ς. Να σημειωθεί,

επίσης, ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου των ΤΠΕ είναι οι μόνες που επ ιλέγουν σχεδόν
ισομερώς τη συστηματική οπό την περιστασιακή κατάρτιση, με μικρό μάλιστα προβά-
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δ ι σμα nρος τη συστ ημ ατικότητα.
Σε εnί n εδο μεγέθους των επιχειρήσεων, μ όνο οι μ εγάλες εnιχειρήσεις (άνω των

250 ατόμων) και αντίστοιχα βέβαια αυτές nου αnασχολούν nερισσότερους μηχανικούς
(> 10) εn ιλέγουν nερισσότερο συστηματικά nρογράμματα κατάρτισηςs 1 • Το αnοτέλε
σμα αυτό είνα ι μάλλον α να μ ενόμ ενο, καθώς οι μεγαλύτερες εnιχειρήσεις συνήθως

υιοθετούν nιο δομ ημ ένες στρατηγικές αναβάθμιση ς του ανθρώnινου κεφαλα ίου τους,
όχι μόνο στο ελληνικό, αλλά και σε διεθνές εnίnεδο .
Σε σχέση με τους μηχανισμούς κατάρτισης φαίνεται ότι:

•

Η Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση εnιλέγετα ι διακλαδι κά αn ό το

61 % του δεί γματος,

ως δημοφι λέστερος μηχανισμός, με τον οn οίο nραγ ματοn ο ι είτα ι η διαδικασία εκ
nαίδευ σης
ουσία

/ κατά ρτισης, υnοδεικνύοντας άρα ότι οι μηχανικοί εκ nαιδεύονται στην

αnό τους συναδέλφους τους. Εnομένως και στο nλαί σιο της γενικής και

μάλλον ασαφούς αυτή ς άnοψης για την κατάρτιση, εnιβεβα ι ώνετα ι η υnόθεση ότι

μεγάλος μέρος της συστη μ ατικής ή κα ι nεριστασιακής εκnα ίδευσης δεν αντι nρο
σωnεύει n άρα μία συνήθη δ ι αδικασία ανάnτυξης ετα ιρικής κουλτούρας nου γί νεται
σε nολλές εn ι χειρήσει ς και δεν σχετί ζεται αnοκλειστικά μ ε την αnασχόληση των
μηχανικών: Τα νεότερα στελέχη εκnαιδεύονται στη "δουλειά"
αnό τους

υnόλοιnους συναδέλφους,

διαδικασία

nου

(on the job training)

θεωρείται

nολύ

δόκιμη

και αnοδοτική .

•

Η συμ μετοχ ή σε εnιδοτού μενα σεμινάρια αnό κρατικούς κα ι άλλους φορείς και τα
Χρ ηματοδοτού μενα αnό την εταιρία σεμινάρια εnιλέγοντα ι αnό ένα

21 % κα ι 19%

αντίστοιχα, ενώ μ όλις μία εnιχείρηση (αnό τον κλάδο των κατασκευών-μελετών)

κυ ρίως εnιδοτεί μεταnτυχιακές σnουδές για τους μηχανικούς της82 •
Σε επίπεδο κλάδων, όλοι συμφωνούν στην ενδοεnιχειρησιακή κατάρτιση ως δημο
φιλέστερο τρόnο εκnαίδευσης. Ωστόσο, οι μεταn ο ιητικές, αλλά και οι εnιχειρήσει ς της
ο μάδα ς Εμnόριο- Μ εταφορές-Άλλο έχουν εn ιλέξει σε n οσοστό άνω του 25% και 33%
αντίστο ι χα τη συμμετοχή σε εnιδοτούμενα σεμινάρ ι α κρατικών ή άλλων φορέων. Εnι
nροσθέτως, οι nολύ μικρές εnιχειρήσεις

(8 1 %)

(< 10 άτομα) εnιλέγουν σχεδόν συντριnτικά

την ενδοεnιχειρησιακή κατάρτιση, ενώ όσο το μέγεθος μεγαλώνει, το nοσοστό

αυτό μ ει ώνεται κα ι αυξάνουν αντίστοιχα οι άλλες μορφές κατάρτιση ς 83 • Εnι βεβα ι ώνε
τα ι, δ ηλαδή και nάλι , η εστίαση των μεγαλ ύτερων εnιχει ρήσεων σε n ι ο δομημένες,
τυnο nοιημ ένες κα ι σαφεί ς διαδικασί ες εκnαίδευσης

/ κατάρτισης, αντιnροσωnεύοντας

τελικά και την n λέον αξιόnιστη καταγραφή της στη ν nαρούσα έρευνα.

9. Αμοιβές μηχανικών και πολιτική προσωπικού
Μισθολογική πολιτική : Ισορροπία μεταξύ ελεύθερης διαπραγμάτευσης και
εσωτερικής πολιτικής

81
82

Το δύο τέστ προκύπτουν στατιστικό σημαντικό σε επίπεδο ρ < 1%

Συνολικό 13 επιχειρήσεις (3,5% ) επιλέγουν αυτόν τον τρόπο έστω και ως δευτερεύουσα επιλογή .

83 Το σχετι κό ch i-sqυare προκύπτει στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο ρ < 1%.
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Στην ενότητα αυτή αναλύοντα ι οι τρόποι με τους οπο ί ους καθορίζετα ι η μισθολο

γική πολιτική των επιχειρήσεων απέναντι στους μηχαν ικούς. Όπως προκύπτει από τον
Πίνακα

•

9.1:

Η Ελεύθερη Διαπραγμάτευση των αμοιβών υιοθετείτα ι από την πλειοψηφία του

δείγματος των επ ιχειρήσεων

(45%), αλλά υψηλό είναι και το ποσοστό (40% ) που

ακολουθεί συγκεκριμένη εσωτερική μισθολογική πολιτική, ιδιαίτερα ο ι μεγαλύτερες
επιχειρήσεις που απασχολούν και την πλειοψηφία των μηχανικών

•

(68% ) .84

Μόνο το 14% βασίζεται απο κλειστικά στη συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία
πάντως δεν μπορεί παρά να αποτελεί το εναρκτήριο σημείο τόσο για τις διαπραγ 
ματεύσει ς, όσο και για κάθε εσωτερ ική μισθολογική πολιτική, κάτι το οπο ίο σημει
ώθηκε από τις ίδιες τις επιχει ρήσεις.
Επιπλέον, είναι σαφές ότι η συλλογική σύμβαση δί νεται σαφώς ευ κολότερα σε νέ

ους μηχανικούς, παρά σε μεγαλύτερης εμπ ειρίας μηχανικούς που δεδομένης και της

μικρής κινητικότητας στον κλάδο που διαπιστώθηκε προηγούμενα, έχουν μεγαλύτερο
δια πραγματευτικό βάρος.
Πίνακας 9 .1 . Τρόποι καθορισμο ύ αμοιβώ ν διπλ ωμα τούχω ν μηχα νικών.

Τρόποι
Συλλογι κή σύ μβοση εργσ σί ος
Ελεύ θερη δ ια πρα γμάτευση

Εσωτερ ι κή μισθολογ ι κή πολιτι κή
Σύνολο

Α κόμα μία

Αριθμός και Ο/ο

οιο συνολικού

Ο/ο

επιχειρήσεων

προσωπικού

μηχανικών

55

14, 3 %

12,7%

9, 2%

174

45,2%

23,8%

2 2,4%

156

40,5%

63,5%

68,4%

385

100,ΟΟ/ο

100,00/ο

100,ΟΟ/ο

(1 ) επιχείρηση δήλωσε ό τι η αμοιβή καθορίζεται με συ νδ υασμό της

ελεύ θερης διαπρ α γμάτευσης κα ι της εσωτερικής μισθολογικής πολιτικής.

Σε επίπεδο κλάδων καταγράφονται σημαντικέ ς διαφοροποιήσεις (Πίνακας

9. 2).

Είναι φανερή η δ ια φορετική συμπερ ι φορά της μεταποίησης κα ι του κατασκευαστικού

-

μελετητικο ύ τομέα , αφ ού ο μεν πρώτος τομέα ς ( ομάδα Α) ακολουθεί περισσότε ρο

την εσωτερική μι σθολογική πολιτική, ενώ αντίθετα ο δεύτερος (ομάδα Β) υιοθετεί τη
βάση τη ς ελεύθερης διαπραγμάτευσης.

Αυτό μπορεί να μας οδηγήσει στο συμπ έρασμα τελι κά ότι οι μη χανικοί που απα 
/ μελετητικές εταιρείες, τελικά έχουν πολύ υψηλό 

σχολούνται σε κατασκευαστι κές

τερο διαπραγματευτικό περιθώριο σε σχέση με τους μηχανικούς της μεταποί ησης
( πιο βιομηχανικές ειδικότητες) που "προσαρμόζοντα ι" στη μισθ ολογική πολιτική της

επιχείρηση ς.
Χαρακτη ριστι κή είναι πάντως και η ισορροπία των υπόλο ιπων κλάδων μεταξύ των
δύο βασι κότερων τρόπων καθορισμού της αμοιβής ( Πί νακας

..

Η υπόθεση επιβεβοιώνετοι και στατιστικό: Chi-Sqυare τest =
τέστ γιο το συνολικό προσωπικό κοι Chi -Sqυare τest

9.2).

32.11 στατιστικό σημαντικό στο ρ< 1% στο

= 36.39 (ρ< 1%) στο τtστ γιο την απασχόληση των

μ ηχα νικών.
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Πίνακας 9 .2. Τρόποι καθορισμού αμοιβών διπλωματούχων μηχα νικών ανά κλάδο.

-

Τρόποι
!Συλλογική σύμβαση εργασίας

Ελεύθερη δια πραγμάτευση
Εσωτερι κή μισθολογική π ολιτική

Σύνολο

Chi-Sqυare

Test

=

22.98

Αριθμός επιχειρήσεων ανό κλάδο
Σύνολο

Α

Β

Γ

Δ

Ε

30
49
72

20
70
32

ο

1

55

17
12

4
25
28

13

174

12

156

151

122

29

57

26

385

στατιστικά σημαντικό στο

p<1%.

Το

test

Το

test

δεν

περιελάμβανε τις επ ιχειρή σεις από τους κλάδους Γ και Ε, ώστε ο έλεγχος να είναι
στατιστικώς εφικτός.

Είναι εμφανές ότι οι Πολιτικοί μηχανικοί και οι Αρχιτέκτονες που κυρίως στελεχώ
νουν τον κλάδο των κατασκευών

- μελετών, συνεργάζονται μ ισθολογικό στη συντρι

πτική τους πλ ει οψηφία στο πλα ίσιο μια ς ε λ εύθερη ς διαπραγ μάτευσης.

Οι μισές επ ι χει ρήσει ς, στις οπο ί ες απασχολούνται Ηλ εκτρολόγοι και Χη μι κοί Μη 
χαν ικοί ακολουθούν συνήθως την εσωτερική μισθολογική του ς πολιτική , όπως κα ι οι

επ ιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται Ναυπηγοί. Αντίθετα, οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι
εμφανί ζουν μία ισορροπία μεταξύ κα ι των τριών τρόπων υπολογισμού των αμοιβών

τους, ενώ οι Μηχανολόγοι μηχανικοί ακολουθούν ισομ ερώς τους δύο συνήθεις τρό
που ς (από

44%).

Φυσιολογικό το ύψος των αμοιβών
Πίνακας

9.3.

Τρόποι καθορισμού αμοιβών διπλωματούχων
μηχανικών ανά ειδικότητα.

Σταθμισμένος αριθμός επιχειρήσεων ανό μισθολογική πολιτική
Μηχανικοl

Συλλογική
.

συμβαση

εργασίας
~ρχιτέκτονες

λ .θ

Ε ευ ερη
διαπραγμότευση

f

Εσωτερική

.

μισθολογικη

-

,

Συνολο

πολιτική

13,5

19,5
61,5

5,5
34

109

10
16

10,5
59,5

10,5
61,5

137

Μηχονικοί Η/γ

9

~η μ ικοί

16

42,5
30,5

52
41,5

2,5
3,5

4

8

ο

7,5

11

68

230

216,5

514,5

Πολιτι κοί

2

27

~γρον όμοι
ϊrαnαγρόφοι
Μηχανολόγοι

31

Ηλεκτρολόγοι/

103, 5
88

Μεταλλειολόγοι 
Μ ετολλουργοί

No u n nγo l

Σύνολο

1,5

Κάθε ειδικότητα που έχει απαντηθεί ως κύρια στην επιχείρηση (l η επιλογή) έχει
σταθμιστεί με μονάδα, ενώ η 2η επιλογή με 0,5, γι ' αυτό και το σύνολο των επιχειρήσεων

ανά ειδικότητα μπορεί να εμφανίζεται με δεκαδική μορφή.
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Ανεξάρτητα του τρόπου διαμόρφωσης των αμοιβών ανά ειδ ικότητα, η γενική άπο
ψη των επιχειρήσεων

(75%)

είναι ότι το ύψος των αμοιβών είναι κανονικό σε σχέση

μ ε την προσφορά των μηχανικών στην επιχε ίρηση. Μόνο

7% του δείγματος θεωρεί τις
αμοιβές χαμηλές ή σχετικά χαμηλές, ενώ αντίθετα σχεδόν τριπλάσιο ποσοστό (19,2%)
πιστεύει ότι οι αμοιβές είνα ι δυσανάλογα υψηλές ή σχετικά υψηλές.
Η κλαδική προέλευση αυτού του πιο "σφικτού" τμήματος των επιχειρήσεων,
δείχνει 9 στις 29 επιχειρήσε ι ς Εμπορίου / Μεταφορών / Άλλων κλάδων, 7 στις
26 επιχειρήσεις από το χώρο των συ μβουλευτικών, αλλά και 26% του δείγμα

τος των επιχειρήσεων ΤΠΕ, όταν τα αντίστοιχα ποσοστά στη μεταποίηση και τις
κατασκευές

/

μελέτες είναι μόνο

17%

και

14%

αντίστοιχα. Άρα, είνα ι γεν ι κά δυ

σκολότερο να μείνουν ικανοποιημένοι από την αναλογία

απόδοση

/

κόστος ανά

μηχανικό οι επιχειρήσεις από τους κλάδους αυτούς σε σχέση μ ε τη μεταποίηση ή

τις κατασκευές/ μελέτες.

10. Σύνοψη συμπερασμάτων
Στην έκθεση αυτή παρουσι άστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη σε

ελληνικές επ ιχειρήσεις από διάφορου ς κλάδους οικονο μικής δραστηριότητας οι οποίοι
θεωρείται ότι συγκεντρώνουν τον κύριο όγκο των μηχανικών που απασχολούνται
στον ιδιωτικό τομέα. Από την έρευνα αυτή προέκυψε ότι :

•

Η εξέλ ι ξη της απασχόλησης των μηχανικών προβλέπεται αυξητική, ι διαίτερα στις
μικρότερες επιχειρήσεις, εκτός ίσως από τη μετα ποίηση, όπου η εικόνα είνα ι π ιο
συγκρατημένη . Σε επίπεδο ε ιδικοτήτων, σημειώνεται η έντονα αυξητική τάση σε
Μηχανολόγους και Ηλεκτρολόγους. Συνεπώς, η θετική ε ικόνα των Μηχα νολόγων

στην αγορά εργασίας, επ ιβεβαιώνεται και σε επ ίπ εδο προοπτικών για τη μ ελλοντική
διείσδυσή τους σε αυτήν, αφού φαίνεται να αποτελεί ει δικότητα με μ εγάλη ζήτη
ση.

•

Συνθέτοντας το βέλτιστο προφίλ του νέου (προς πρόσληψη) μηχανικού, οι επ ιχειρή
σει ς αναζητούν μηχανικούς καθορισμένης ειδ ι κότητας με ενδεχό μενη εξειδ ίκευση σε
συγκεκριμ ένο αντικείμενο. Μόνο το

1/4 του δείγματος (κυρίως μ εταποίηση) αναζητά

πρωτίστως μηχανικούς από βιομηχανι κές ειδικότητες.

•

Το

1/3 των επ ιχειρήσεων θεωρεί ότι ο νέος μηχανικός χρειά ζετα ι δ ι άστημα 3-6 μη
1/3 δηλώνει 6 έως 12 μήνες.

νών για να καταστεί πλήρως παραγωγικός, ενώ άλλο

Όμως, ο ι τελευτα ίες απασχολούν σχεδόν τους μισούς μηχανικού ς του δείγματος,
ενώ οι πρώτες απασχολούν το

27%,

φανερώνοντας μία αναλογική σχέση μεταξύ

μεγέθου ς επ ιχείρησης και διαστήματος "προσαρμογής". Οι επ ι χειρήσει ς των ΤΠ Ε
εμφαν ίζο υν το μικρότερο δ ιάστημα προσαρμογής, αφού το

70%

αυτών δηλώνει ότι

ο μηχανικός καθίσταται πλήρως παραγωγικός σε διάστημα το π ολύ έξι μηνών.

•

Η Προσωπικότητα

/ δεξι ότητες και η Επαγγελματική εμπ ειρία μετά το πέρας των
- ανεξαρτήτως κλάδου ή μεγέθους απασχόλησης μηχαν ι

σπο υδών αναδεικνύονται
κών

-

καθοριστικής σημασίας κρ ι τήρια πρόσληψης (νέων) μηχανικών. Σημαντική

είνα ι ακόμα η Πρακτική άσκηση, το Ίδρυμα αποφοίτησης και ο ι Συ μπληρωματικ ές

/Πρόσθετες γνώσεις. Χωρ ί ς γενι κά να μεταβάλλετα ι η συνολική κατάταξη των
κριτηρίων, οι συμβουλευτικές επ ι χειρήσει ς αξιολογούν πολύ χα μηλότερα από
τις υπόλοιπες τις Συ μπ ληρω ματικές

/

Π ρόσθετες γνώσεις και πολύ υψηλότερα

131

τις Μ εταπτυχιακές Σπουδές (όπως και ο κλάδος των ΤΠ Ε), ενώ αντίθετα η μ ετα
ποίηση και ο ι Κ/Μ τι ς αξι ολογούν χαμηλότερα . Προφανώς, εδώ καταγράφεται ο
αυξανόμ ενος όγκος μηχανικών που ακολουθούν αντί στο ι χες σπουδές στο χώρο
του maπagem e πt

( marketi ng, log istics,

διαχείριση ποιότητας, κ.λπ.), αντικείμενα

προσφιλή στο χώρο του consυlting αλλά κα ι στις ΤΠΕ, όταν αντίθετα, στη μετα
ποίηση και στις κατασκευ ές, οι ανάγ κες σε μελετητές και μη χανικούς παραγωγή ς/
εργοταξίου δεν προϋποθέτουν μεταπτυ χιακές σπουδές, ο ύτε κα ν Πρακτική Άσκηση
(χαμηλ ή α ξιολόγησ η από τις Κ/Μ).

•

Ως προς το μέγεθος

-

και ενώ τα βασικά κριτήρια δεν δ ιαφοροποιούνται-

,

προ

κύπτει ότι οι μεγαλύτερες επι χειρή σεις που απασχολούν και περισσότερους μη
χανι κούς, εκτιμούν ιδιαίτερα τα μ ετα πτυχ ι α κ ά σε σχέση με τι ς υπόλο ιπες. Με πιο
τυποποιημένες δ ιαδικασίες και κατά τεκμ ήριο έχοντας τη δυνατότητα να ε πιλέξουν

του ς καλύτερου ς υποψηφίους, το τυπικό προσόν του μεταπτυχιακού αποκτά μεγα
λύτερη σημασία. Από την άλλη, οι επ ιχειρ ήσεις με έναν μηχανικό , δίνουν μ εγάλη
έμφαση και στι ς Συ μπληρωματικές

/ Πρόσθετες γνώσεις, ενώ οι επιχειρ ήσε ις μ ε
1-3 μηχανικούς αποδίδουν λ ιγότερη σημασία στο Ίδρυμα αποφοίτησης, μιας και οι

επιλογές τους είναι σαφώς π ιο περιορισμένες.

•

Άλλες δεξιότητες, π ο υ λαμβάνονται υπόψη κατά την πρόσληψη νέων μηχανι κών,
είναι η Συνέπεια

/ Υπευθυνότητα και η Ικα νότητα συνεργασίας / επ ικοινωνία ς,

είτε πρόκειται αυτοί να αναλάβουν τεχν ικές ή μη αρμοδιότητες, αναδεικνύοντας
έτσι τελι κά το χαρα κτήρα του μηχανικού σε κρίσιμο παράγοντα πρόσληψής του.
Σημαντικές δεξιότ ητες ακόμα θεωρούνται οι Διοικητικές/ οργανωτικές/ δια πραγ

ματευτικές ι κανότητες κα ι η Ευχέρεια στο προφορικό λόγο/ επι χειρηματολογία γ ια
το υ ς μηχανικούς π ου προορί ζοντα ι γ ι α μη τεχνικές αρμοδ ιότητες κα ι η Θέληση και

ικανότητα για απόκτηση νέων γνώσεων κα ι η Αναλυτική κα ι συνθετική σκέψη για
τι ς τεχνικές αρμ οδ ιότητες. Επ ομένως συνολι κά εντοπίζετα ι μί α δ ι άκριση μεταξύ δε
ξι οτήτων εξωστρέφεια ς και δεξι οτήτων στόχευ ση ς στο αντικείμενο για μ ηχανικούς
με μ η τεχνι κές και πιο τεχνικές αρμοδι ότητες αντιστοίχως.

•

Σε επίπεδο μεγέθους, ο ι μεγαλύτερες επ ι χει ρήσε ι ς μ ε αρ κετούς μηχανικούς σε τε

χνικές ό μως κυρ ίως αρμ οδ ι ότητες, αξιολογούν υψηλά τις Διοικητικές/ οργανωτι
κές/ διαπραγματευτικές ι κανότητες κα ι την Ανάληψη πρωτοβουλιών - Διάθεση για
καινοτομία, φανερώνοντας ότι τελικά το περιθώριο γ ι α πρωτοβουλίες, κα ι νοτομ ι 
κότητα, αλλά και η ανάδειξη οργανωτικών ικανοτήτων αντιμετωπίζεται θετικότερα
από τι ς μεγαλύτερες και πιο δο μημένες επ ι χειρήσεις κα ι όχι από τις μ ι κρότερες όπου
θα αναμ ενόταν μεγαλύτερη ευελιξί α . Επίσης, οι επ ι χειρήσει ς που δ ιαθ έτουν πάνω
α πό

10 μηχανικούς δ ίνουν μεγαλύτερη σημασία στη Σύνταξη τεχνικών αναφορών
1 - 3 μηχαν ι κούς, μιας και ο ι δομημένες

και εκθέσεων, απ ' ό ,τι οι επ ιχειρήσει ς με

δ ι αδ ι κασίες που υι οθετο ύντα ι από τις π ρώτες μάλλον προϋποθέτουν ανάλογες δε
ξιότητες, κάτι π ου δεν συμ βα ί νει στις μ ι κρές.

•

Άλλες πρόσθετες γνώσει ς που λαμβάνοντα ι υπόψη κατά την π ρόσληψη, είνα ι οι

Ξένες Γλώσσες ( ι διαίτερα από τις Κ/Μ) και η γνώση εξει δικευμένων προγραμμάτων
Η/Υ, αλλά ως ένα βαθμό κα ι οι οικονομ ικές κα ι διοικητικές γνώσει ς ( ιδιαίτερα στο
coπs ulti ng). Όσο μάλιστα το μέγεθος, αλλά και η απασχόλ ηση μηχαν ι κών αυξάνει,

τόσο μεγαλύτερη σημ ασί α αποδίδεται στους πα ράγοντες α υτούς. Αντίθετα, αρνητι
κά στην πρόσληψη ενός ικα νού υποψ ηφί ου μπ ορεί να αποτελέσει, η Μη διαθεσιμ ό
τητα για υπ ερωρ ιακή εργασία κα ι η Μη δι αθεσιμ ότητα για μετακινήσεις/ ταξί δια.
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•

Η αγορά εργασίας των μηχανικών δείχνει μάλλον μία περιορισμ ένη κινητικότητα 1
ειδικό σε μηχανικούς μεγάλης εμπειρίας. Οι επιχειρήσεις ανα ζητούν σχετικά εντο
νότερα πιο νέους μηχανικούς (εμπειρία μέχρι

5 χρόνια) 1 ενώ όσο το επίπεδο εμπει

ρίας αυξόνετα1 1 τόσο δυσκολεύει ο εντοπισμός κατάλλ ηλων μη χανικών. Ειδικό

πάντως ο κλάδος των ΤΠΕ φα ίνεται να δυσκολεύετα ι περισσότερο από τους υπο
λοί π ους στην εύρεση μηχανικών σε όλο το επίπεδο εμπειρία ς 1 ενώ οι μεγαλ ύτερες
επ ιχειρ ήσεις (με πολλ ούς μηχανικούς) αντιμετωπίζουν σαφώς λιγότερες δυσκολίες
ακόμα και πολύ έμπ ειρων στελεχών.

•

Αν και οι επιχειρήσεις δηλώνουν πρωτίστως ότι η προσέγγιση των μηχανικών
γίνεται κυρίως μέσω Αγγελιών, σημαντικό ποσοστό χρησιμοποιεί παράλληλα και

τις οικογενειακές

/ φιλ ι κές γνωριμίες, ή τις συναδελφικές συστάσεις / συστάσει ς
- οικογενει ακές / επαγγελματικές

καθηγητών, με το υς δύο τρόπους (αγγελίες

γνωριμίες) να βρίσκονται τελικό μάλλον σε ισορροπία. Πάντως ο μηχαν ισμ ός των

"γνωριμιών

11

μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία έμμεσης ανίχνευσης των δεξιο

τήτων των υποψηφίων 1 συνεισφέροντος συνθετικό στο προφίλ κάποιου υποψηφ ί 
ου με χρήσιμες πληροφορίες που εμπλουτίζουν την εικόνα που προκύπτει από μια
περιορισμένου χρόνου συνέντευ ξη.

•

Σε κλαδικό επίπεδο 1 εντοπίζεται μία μεγαλύτερη προτίμηση των Κ/Μ και των ναυτιλι 
ακών επιχειρήσεων προς τις "γνωριμίες'Ί επηρεάζοντας έτσι κυρίως τους Πολιτικούς,
Τοπογράφους και Ναυπηγούς. Αντiθετα 1 Χημικοί 1 Ηλεκτρολόγοι και Μηχανολόγοι (σε

φθίνουσα σειρά) στηρίζοντα ι περισσότερο σε αγγελίες, ενώ Μεταλλειολόγοι και Αρχιτέ
κτονες μάλλον και στους δύο τρόπους.

•

Οι μεγαλ ύτερες επ ι χειρήσεις υιοθετούν περισσότερο τις ογγελίες 1 αλλά κα ι δικ ή

τους βάση δεδομένων με βιογροφικό 1 κάτι που φαίνεται ωστόσο να α π οτελεί γεν ι
κότερη πολιτική προσωπικού και δεν σχετίζετα ι με τους μηχανικούς. Σε κάθε π ερί

πτωση1 πάντως, η προσωπική συνέντευξη αποτελεί τη συνήθη διαδικασία τελικής
επιλογής του υποψηφίου .

•

Οι Τεχνικές γνώσεις αποτελούν κρίσιμο παράγοντα γιο την επαγγελματική εξέλιξη
ενός μηχανικού 1 ενώ πολύ πιο περιορισμένης σημασίας είναι το Θεωρ ητικό υπόβα
θρο. Δεξιότητες όπως η Αναλυτική και συνθετική σκέψη 1 η Συνέπεια/ Υπευθυ νότη

το1 οι Διοικητικές/ οργανωτικές/ διαπραγματευτικές ικανότητες και η Ικανότητα
συνεργασίας έχουν πάντως μεγαλύτερη βαρύτητα απ' ότι αποδίδετα ι στην Ευχέρεια

στον προφορικό λόγο / επιχειρηματολογία και στην Ικανότητα αντίληψης της οικο
νομική ς διάστασης των προβλημάτων

•

Αν κα ι μόνο το

1/3

των επιχειρήσεων υιοθετεί δράσεις εκπαίδευσης

των μηχανικών, σε συστηματική βάση, εν τούτοις, συνδέετα ι με το

/ κατάρτιση ς
55% των μηχο 

νικών1 αφού πρόκειτα ι κυρίως γιο μεγάλες επιχειρήσεις μ ε αρκετού ς μηχανικούς. Οι
περισσότερες Κ/Μ εταιρείες υιοθετούν σε περιστασιακή και όχι συστηματική βάση
δράσεις κατάρτισης1 με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των Πολιτικών και Αρχιτεκτόνων
να καταρτίζεται περιστασιακό.

•

Όσον αφορά στους μηχανισμούς κοτάρτισης 1 δημοφιλέστερη διακλαδ ι κά είναι η
Ενδοεπιχειρησι ακή κατάρτιση (επιλέγετα ι οπό το 61 % του δείγματος και ιδιαίτερα
οπό τις πολύ μικρές), φανερώνοντας ότι τελικό μεγάλο μέρος της κατάρτισης,
αντιπροσωπεύει απλώς μία συνήθη διαδικασία ανάπτυξης ετα ιρι κής κουλτούρας
που αφορά σε όλο το προσωπικό 1 με το νεότερο στελέχη να εκπαιδεύονται στη

"δουλειά

11

(

οπ

the job traiπiπg) οπό τους υπόλοιπους συναδέλφους. Μόνο το 21 %
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(κυρίως μετα π ο ιητικές, και εμπ ορι κές -μετα φορι κές) επιλέγει τη συ μ μετοχή σε
επ ι δοτούμενα σεμινάριο από κρατικούς ή άλλους φορείς και το

19% τα Χρηματο

δοτούμενα από την εταιρία σεμινάρια (κυρίως όμως οι μεγαλύτερες) .

•

Οι αμοι βές των μηχανικών προκύπτουν μέσω Ελεύθερης Διαπραγμάτευσης, αλλά
ο ι μ εγα λύτερες επιχειρήσει ς που α πασχολούν και πολλούς μη χανικούς ακολουθούν
εσωτερ ι κ ή μι σθολογ ι κ ή πολι τική. Βά ση κά θε διαπραγ μ άτε υση ς είναι βέβα ια η συλ

λογική σύμβαση εργασίας, ιδιαίτερα στην περίπτωση των νέων μηχανικών. Η με
ταποίηση φαίνεται να ακολουθεί περισσότερο την εσωτερική μισθολογική πολιτική,
ενώ οι Κ/Μ εταιρείες υιοθετούν την ελεύθερη διαπραγμάτευση, φανερώνοντας έτσι

μία τάση οι αντίστοιχες ειδικότητες ( Πολιτικοί, Αρχιτέκτονες) να έχουν ένα σχετικά
υψη λότερο π ερ ιθώρι ο διαπ ραγ μάτευ σης σε σχέση μ ε τι ς πι ο βιομηχαν ι κές.

•

Ανεξάρτητα πάντως από τον τρόπο δια μόρφωσής τους, οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι

το ύψος των αμοιβών είναι κανονι κό σε σχέση με την π ροσφορά των μηχανι κών,
ενώ μόνο μίο στις πέντε επιχειρήσεις θεωρεί τις αμοιβές δυσανάλογα υψηλές.
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