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Ανεργία σχεδόν µηδενική, επάγγελµα που δεν σου επιτρέπει να νιώσεις πλήξη, 
συνεχής ανανέωση των επιµέρους ενδιαφερόντων, καθώς υπάρχουν ευκαιρίες 
απασχόλησης σε πολλούς και διαφορετικούς τοµείς, κινήσεις στην αιχµή της 
τεχνολογίας, διαρκής εξέλιξη της επιστήµης……  
Σε ποιόν µαγικό κόσµο συµβαίνουν όλα αυτά; 
∆εν υπάρχει η παραµικρή δόση µαγείας ή αλχηµείας. Ρεαλισµός µόνο, στο χώρο της 
Πληροφορικής. 
Σύµφωνα µε έρευνα, που είδε τον τελευταίο καιρό το φως της δηµοσιότητας, τα καλά 
νέα αφορούν το επάγγελµα του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
απαντούν κατά κάποιο τρόπο και στο ερώτηµα “γιατί τόσος χαµός για να µπουν οι 
νέοι στις αντίστοιχες Σχολές”.  
Τα στοιχεία της έρευνας πιστοποιούν: To 97,4% των Μηχανικών εργάζεται από τη 
στιγµή σχεδόν που πήρε πτυχίο (και κάποιοι πριν ακόµη ορκιστούν!). Το 0,9% 
προσωρινά δεν απασχολείται και µόνο το 1,6% δηλώνει ανεργία. Από τους ανέργους 
το 50% βρίσκεται σε αναζήτηση εργασίας από ένα µήνα έως ένα χρόνο και το 40% 
ψάχνει δουλειά  για διάστηµα ενός έως δύο χρόνων. Το 10% των ερωτηθέντων δεν 
απάντησε. 
Ενδιαφέρουσα επίσης είναι η κλίµακα των αποδοχών. Το 2,1% δηλώνει ετήσιο 
εισόδηµα µικρότερο από 10.271 ευρώ, το 1% φτάνει τα 11.739 ευρώ και 5,2% τα 
13.206, 1%  δηλώνει 14.676 ευρώ ενώ το 26% πληρώνεται από 17.611-20543 ευρω. 
Το 18% φτάνει από 23.478 µέχρι 29.347 και το καθόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό 
του 26% έχει αποδοχές πάνω από 30.000 ευρώ. Οι υπόλοιποι δεν απάντησαν. 
Όσον αφορά την φύση της εργασίας που προτιµούν οι Μηχανικοί, το 36% προτιµά το 
ελεύθερο επάγγελµα, 23,4% ιδιωτική επιχείρηση (Α.Ε.), 31,4% ∆ηµόσια Επιχείρηση, 
8,1% ιδιωτική επιχείρηση (Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) και το 1,2% κάτι άλλο. 
Η έρευνα στην οποία αναφερόµαστε έγινε από την MRB Hellas για λογαριασµό του 
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος. 
Όλα καλά λοιπόν για τους Μηχανικούς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών; 
Ναι σχεδόν όλα! «Ευτυχώς» που υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις σ’ αυτή την 
ιστορία, για να µην φτάσουµε να πιστέψουµε πως ο καλός Θεός έβρεξε όλες τις χάρες 
στον δικό µας χώρο!  
Τα χαρακτηριστικά των συνθηκών δουλείας είναι: Συνεχής πιέσεις εξαιτίας των 
ραγδαίων αλλαγών της τεχνολογίας και του ανταγωνισµού, χαµηλός βασικός µισθός 
στο ξεκίνηµα αλλά και ευκαιρίες για bonus που φθάνει µέχρι και 30%, διαβίου 
εκπαίδευση (η πληροφορίες και γνώση στο χώρο της πληροφορικής διπλασιάζεται 
κάθε δύο χρόνια), άριστες γνώσεις Αγγλικής γλώσσας, άριστες γνώσεις τεχνολογίας 
λογισµικού απαραίτητες για κάθε εξειδίκευση.  
Η τελική σήµανση ωστόσο δικαιώνει το θετικό πρόσηµο και δηµιουργεί ερεθίσµατα 
για ελαχιστοποίηση των πλην. 
Άλλωστε το να παλεύεις για κάτι, σε βοηθάει να µην πεθάνεις από 
ευτυχία…….Τουλάχιστον όχι από επαγγελµατική!      
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