Οι σπουδές & το επάγγελµα του
Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου
(Μ-Η)* Μηχανικού
*Στο εξής η συντοµογραφία (Μ-Η) θα υπονοεί τον ∆ιπλωµατούχο Μηχανικό
µε ειδικότητα Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου,
που αποφοιτά από Πολυτεχνείο ή Πολυτεχνικές Σχολές

Θωµάς Μπαγιάρας
• ∆ιπλωµατούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, Α.Π.Θ, (1998)
• M.Sc Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Έργων Υποδοµής, Ε.Α.Π, (2006)
• Πτυχιούχος Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε - Ε.Π.ΠΑΙ.Κ, Βόλος, (2005)
• Αριθµός Μητρώου Τ.Ε.Ε: 80176
• Αντιπρόεδρος Συλλόγου Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων
Κεντρικής & ∆υτικής Θεσσαλίας (www.psdmh-kdth.gr)
• Μέλος Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Κεντρικής & ∆υτικής Θεσσαλίας

Χαρακτηριστικά (Μ-Η) Μηχανικού ως επιστήµονα
• Εφευρετικός & Πολυµήχανος
• Επινοητικός & ∆ηµιουργικός
• Καταρτισµένος & συνεχώς ενηµερωµένος στα της
επιστήµης του αλλά και της νοµοθεσίας
• Αποφασιστικός & Υπεύθυνος
• Αξιόπιστος & Αποτελεσµατικός
• Εκπαιδευµένος να λύνει «χθές» τα πολυποίκιλα
προβλήµατα του σήµερα, τα οποία του αναθέτει ο
Πολίτης & η Πολιτεία, αναζητώντας την βέλτιστη
οικονοµο-τεχνική λύση, σκληρά εργαζόµενος υπό πίεση
άγχους & ελαχίστου διαθέσιµου χρόνου, µόνος του ή
συνηθέστερα σε συνεργασία µε µηχανικούς άλλων
ειδικοτήτων.

Ο (Μ-Η) Μηχανικός είναι ο Επιστήµονας που:
• Συλλαµβάνει την ιδέα της κατασκευής µιας Ηλεκτρο-Μηχανολογικής(Η/Μ) ∆ιάταξης: (µηχανή, εξοπλισµός, υπολογιστής, εγκατάσταση σε
κτίρια-συσκευές-οχήµατα-αεροσκάφη-πλοία και παντός είδους
ανθρώπινες κατασκευές).
• Εκπονεί σχέδια & υπολογισµούς της Η/Μ ∆ιάταξης µε τη χρήση
λογισµικού, υπολογιστών, τεχνικών κανονισµών & της νοµοθεσίας,
διεθνής & εθνικής βιβλιογραφίας.
• Προσοµοιώνει την Η/Μ διάταξη ως ερευνητής στο εργαστήριο & κάνει
δοκιµές βελτιστοποίησης αυτής στην βιοµηχανία.
• Υλοποιεί τα µέρη της Η/Μ ∆ιάταξης µε τη χρήση υλικών που τα
κατεργάζεται µε τη βοήθεια κατάλληλων εργαλείων, στη βιοµηχανία.
• Εποπτεύει την καλή λειτουργία της Η/Μ ∆ιάταξης & δηµιουργεί
πρόγραµµα συντήρησης αυτής καθώς και επιβλέπει την πορεία
κατασκευής των τεχνικών έργων (κτιριακά & υποδοµών).
• Προτείνει ικανοποιητικές λύσεις σε όλα τα τεχνικής φύσεως
προβλήµατα που αφορούν την καθηµερινή ζωή του σύγχρονου
ανθρώπου, της Κοινωνίας και της Πολιτείας, όπως (στέγαση,
διατροφή, υγιεινή, µεταφορές, επικοινωνία, ασφάλεια, παραγωγή
καταναλωτικών προϊόντων, κλπ).

Για να έχετε µια ιδέα που µπορεί να έχει εµπλακεί ένας Μ-Η
Μηχανικός σε οποιοδήποτε επίπεδο στους τοµείς:
(Επιστηµονική Έρευνα-Μελέτη-Σχεδιασµό-Επίβλεψη ΚατασκευήςΒιοµηχανία-Συντήρηση Εξοπλισµού, Ενέργεια (παραγωγή,
διαχείριση, εξοικονόµηση-Α.Π.Ε)-Συµβουλευτικές ΥπηρεσίεςΠωλήσεις-Εκτιµήσεις-Πραγµατογνωµοσύνες
• Συσκευές: Όλες οι ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιµοποιούµε στο σπίτι µας ή υπάρχουν στα εργοστάσια που παράγουν όλα τα
καταναλωτικά προϊόντα, οπουδήποτε στον κόσµο.
• Εγκαταστάσεις Κτιρίων Οικιακές-Επαγγελµατικές-Βιοµηχανικές:
Θέρµανση-Κλιµατισµός- Αέριο, Ύδρευση-Αποχέτευση, Ηλεκτρολογικά,
Πυροπροστασία, Ανελκυστήρες-Κυλιόµενες Σκάλες, ∆ίκτυα Πληροφοριών,
Συναγερµοί-Κάµερες-Προστασία, Συστήµατα Εξοικονόµησης & Εκµετάλλευσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.
• Υποδοµές Πόλεων: Ύδρευση, Αποχέτευση-Βιολογικοί Καθαρισµοί,
Ηλεκτροδότηση, Επικοινωνίες, Ανακύκλωση Απορριµµάτων-Προστασία
Περιβάλλοντος.
• Μέσα Μεταφοράς: Τροχοφόρα Οχήµατα, Αεροπλάνα, Πλοία, Τρένα.
• Εξόρυξη Ορυκτών Καυσίµων & Εκµετάλλευση-Μετατροπή όλων των
µορφών ενέργειας σε ηλεκτρισµό.
• Συντήρηση κάθε είδους Η-Μ Εξοπλισµού.

Σπουδές στην Ελλάδα
• Προπτυχιακές σπουδές (5 έτη)
∆ίπλωµα Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού
• Μεταπτυχιακές σπουδές
• Μεταπτυχιακό δίπλωµα (1-2 έτη)
• ∆ιδακτορικό δίπλωµα (>3 έτη)

Πολυτεχνεία
(µε Σχολές Μηχανολόγων & Ηλεκτρολόγων Μηχανικών)

• ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Αθήνα)
• Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
• Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών
Υπολογιστών
• Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
• ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Χανιά)
• Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής & ∆ιοίκησης
• Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών
Υπολογιστών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ µε Πολυτεχνικές Σχολές
(µε τµήµατα Μηχανολόγων & Ηλεκτρολόγων Μηχανικών)

• ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών
• Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών
• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
• Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
• Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Βόλος)
• Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών
• Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολ. Τηλεπικοινωνιών & ∆ικτύων
• ∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (Ξάνθη)
• Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής & ∆ιοίκησης
• Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (Κοζάνη)
• Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών
• Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Στατιστικά στοιχεία για τους (Μ-Η) Μηχανικούς (2010)

• Απόφοιτοι εσωτερικού: 70%
• Απόφοιτοι εξωτερικού: 30%
• Με µεταπτυχιακές σπουδές: 30%
• Χωρίς µεταπτυχιακές σπουδές: 70%
• Χώρα φοίτησης µεταπτυχιακού (µ.ο):
60% Αγγλία, 15% Αµερική, 10% Γερµανία

• Αποφοιτούν το 80% των εισαγοµένων στις
Πολυτεχνικές Σχολές
• Απόφοιτοι Άνδρες 85% & Γυναίκες 15%

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
αριθµοί σε σχέση µε τις υπόλοιπες ειδικότητες µηχανικών του ΤΕΕ (2015)
ΜΕΛΗ
ΤΕΕ

(%)

1 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

29.030

27.0%

2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

18.362

17.1%

3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

17.979

16.7%

4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

16.661

15.5%

5 ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

9.807

9.1%

6 ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ

6.070

5.6%

7 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

4.237

3.9%

8 ΜΕΤΑΛΕΙΟΛΟΓΟΙ-ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΟΙ

2.456

2.3%

9 ΝΑΥΠΗΓΟΙ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

1.767

1.6%

10 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

1.205

1.1%

59

0.1%

107.633

100,0%

Α/
Α

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΤΕΕ (2015)

11 ΝΑΥΠΗΓΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Τ.Ε.Ε

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

(στοιχεία 2010)*

• ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ (απασχόληση 1%)
(Γεωργία, Κτηνοτροφία, ∆άση, Αλιεία, Μεταλλεία, Λατοµεία, Αλυκές)

• ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ (απασχόληση 32%)
(Βιοµηχανία, Βιοτεχνία, Ενέργεια, Φυσικό Αέριο, Κατασκευές,
Ιδιωτικά Έργα, ∆ηµόσια Έργα, Εµπόριο)
•

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (απασχόληση 67%)
(Υπηρεσίες Ιδιωτικού & ∆ηµόσιου Τοµέα)

• ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Έρευνα σε ΑΕΙ & ΤΕΙ, ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση,

• ΝΕΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ενεργειακές Επιθεωρήσεις & Εξοικονόµηση Ενέργειας,
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, Επικοινωνίες, Υπολογιστές, ∆ίκτυα,
*: ∆υστυχώς δεν υπάρχουν πρόσφατα (2015) αξιόπιστα στοιχεία λόγω της επιδείνωσης πολλών δεικτών της οικονοµίας, συνέπεια της οικονοµικής κρίσης της
τελευταίας 6ετίας, οπότε αναµένεται πλήρης ανατροπή των παραπάνω στοιχείων

ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
(σύµφωνα µε έρευνα του Τ.Ε.Ε το 2009)

• ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ (χωρίς προσωπικό): 32% / 23%
• ΜΙΣΘΩΤΟΣ (µε σύµβαση αορίστου χρόνου στον Ιδιωτικό τοµέα): 20% / 28%
• ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: 16% / 19%
• ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ (µε προσωπικό): 14% / 10%
• ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ (µε δελτίο παροχής υπηρεσιών): 9% / 7%
• ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ (αορίστου χρόνου): 6% / 9%
•

ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ (ορισµένου χρόνου): 2% / 2%

•

ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ορισµένου χρόνου): 2% / 1%

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ κατά ΚΛΑ∆Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (2009)

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ (Ιδιωτικές & ∆ηµόσιες επιχειρήσεις)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
σύµφωνα µε έρευνα του ΤΕΕ το 2009

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ που εργάζονται στις Ευρωπαϊκές χώρες (2007) Η Ελλάδα βρίσκεται στην 10η θέση µε 83.500 µηχανικούς

Σύµφωνα µε έρευνα
του ΤΕΕ το 2009

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (Μ-Η) ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΆΛΛΕΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
σύµφωνα µε έρευνα του ΤΕΕ το 2009

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (Μ-Η) ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΆΛΛΕΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(σύµφωνα µε έρευνα του ΤΕΕ το 2009)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΤΕΕ)
portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME/TEE_HOME_NEW
ΤΕΕ Κεντρικής & ∆υτικής Θεσσαλίας (ΤΕΕ Κ&∆Θ): www.teelar.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (Π.Σ.∆.Μ-Η): www.psdmh.gr
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΠΣ∆Μ-Η Κ&∆Θ): www.psdmh-kdth.gr
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ): www.ntua.gr
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: www.tuc.gr
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΑΠΘ): www.auth.gr
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ: www.upatras.gr
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: www.uth.gr
∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ: www.duth.gr
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ: www.uowm.gr
Επίσης εύκολα µπορείτε να κάνετε αναζήτηση στο Google τις λέξεις: (µηχανολόγος, ηλεκτρολόγος, πολυτεχνείο, οδηγός σπουδών, ανεργία µηχανικών, επαγγελµατικά δικαιώµατα, κλπ),
αλλά ΣΥΝΙΣΤΩ να συζητήσετε & αξιολογήσετε τα συµπεράσµατά σας µε τους καθηγητές, τους
γονείς και τους επαγγελµατίες επιστήµονες, ώστε να αποφύγετε παρανοήσεις & να καταλάβετε
την πραγµατική διάσταση των πραγµάτων. Μην ξεχνάτε ότι όλα τα πράγµατα είναι ρευστά στη
ζωή και ότι έχουν διαφορετική αξία & βαρύτητα σε διαφορετικές χρονικές στιγµές.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟ ΤΟ ∆ΥΝΑΤΟΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ –
(προσωπικές σκέψεις ενός µηχανολόγου µηχανικού µε 17 χρόνια επαγγελµατικής εµπειρίας)

•
•
•

•

•

Γνώθι σ’αυτόν = ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ. Πρέπει πάντα στη ζωή σου να προσπαθείς να την
αποκτάς ολοένα και περισσότερο για να ζήσεις ως ολοκληρωµένος ΑΝΘΡΩΠΟΣ.
Μην ντρέπεσαι να ρωτάς αυτά που δεν γνωρίζεις ή δεν καταλαβαίνεις.
Όποιος ντρέπεται να ρωτά χάνει πολλά στη ζωή του και κανείς δεν το αξίζει αυτό.
Η Γνώση είναι ∆ύναµη. Ο µορφωµένος & ο γνώστης είναι πάντα πιο δυνατός. Όποιος
ζει στην άγνοια & δεν προσπαθεί να βελτιώσει το γνωστικό του επίπεδο, πάντα θα είναι
ο χαµένος σε σχέση µε τους υπόλοιπους, το θύµα εκµετάλλευσης, θα δυσκολεύεται να
τα βγάλει πέρα. Την διά βίου µάθηση θεώρησέ την ως απαραίτητη προϋπόθεση να
επιβιώσεις αξιοπρεπώς στον σύγχρονο δύσκολο κόσµο µε τις υψηλές απαιτήσεις
µόρφωσης – ικανοτήτων & δεξιοτήτων-προσόντων.
Να µάθεις τον τρόπο να µαθαίνεις στη ζωή σου κάθε µέρα και καινούργια πράγµατα.
Είναι λάθος να πιστεύεις πως οι σηµερινές γνώσεις θα σε ωφελούν σε όλη σου τη ζωή,
επειδή η γνώση δεν είναι στατική αλλά δυναµική έννοια, άρα και τα στοιχεία της
συνεχώς εξελίσσονται & βελτιώνονται µαζί µε αυτόν που έχει πιάσει το νόηµά της.
Τώρα που είσαι µαθητής εργάζεσαι στη δουλειά σου (το σχολείο), µαθαίνεις γνώσεις &
αποκτάς δεξιότητες που για µια ζωή θα σου χρησιµεύουν ώστε να συνεχίζεις να
µαθαίνεις µόνος σου (χωρίς τους δασκάλους σου). Στη δουλειά σου αυτή (ως µαθητής),
θα πρέπει να προσπαθείς να βελτιώνεσαι καθηµερινά, µε το να ρουφάς τη γνώση
µελετώντας & ρωτώντας χωρίς να ντρέπεσαι τους δασκάλους ή τους συµµαθητές σου
για οτιδήποτε δεν καταλαβαίνεις, παραβλέποντας τις όποιες δυσλειτουργίες του
εκπαιδευτικού συστήµατος που πιθανόν να σε αποπροσανατολίζουν & απογοητεύουν.
Κάπως έτσι θα είναι τα πράγµατα και στην υπόλοιπη ζωή σου. Όσο νωρίτερα το
καταλάβεις τόσο λιγότερο θα πονέσεις & θα ταλαιπωρηθείς αλλά και τόσο περισσότερο
θα απολαύσεις τα αγαθά των κόπων σου και θα ζήσεις µια καλύτερη ζωή.

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ…….
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Όποιος αποφεύγει το διάβασµα στο σχολείο, αγνοεί ότι µετά τα 18 του, δεν θα µπορέσει να
αποφύγει και την αναγκαία κούραση στη δουλειά του, προκειµένου να βγάλει το ψωµί του, για
όσο ζει. Με τη διαφορά ότι την δουλειά του αυτή δεν θα έχει πολλά περιθώρια να την επιλέξει ο
ίδιος, αλλά να την κάνει εξ ανάγκης χωρίς πολύ πιθανόν να του αρέσει, πόσο µάλλον να την
αγαπά. Κι αυτό γιατί πρέπει να αποφασίσει κανείς ώριµα & υπεύθυνα για το µέλλον του πριν
τελειώσει το σχολείο στα 18 του. Βέβαια και αργότερα µπορεί ο άνθρωπος να επιλέξει το
επάγγελµά του αλλά πλέον θα έχει περισσότερα εµπόδια να αντιµετωπίσει.
Κάθε άνθρωπος να γνωρίζει ότι δεν είναι προορισµένος για ένα µόνο επάγγελµα αλλά µπορεί
να κάνει πολλά άλλα εξίσου πετυχηµένα και ικανοποιητικά για τον ίδιο. Το θέµα είναι τελικά να
κάνει ένα ή περισσότερα που του αρέσουν και ακόµα καλύτερα, αυτό ή αυτά που αγαπά. Και
πως θα το καταλάβει αυτό; Με την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη αυτογνωσία «Γνώθι σ’ αυτόν»
που θα αποκτήσει στο διάβα της ζωής του (και φυσικά όσο είναι ακόµη µαθητής).
Επίσης επάγγελµα µπορεί κανείς να αλλάξει, (αν αυτό που επέλεξε δεν τον ικανοποιεί µετά
από χρόνια δοκιµής), αλλά εκεί δυσκολεύονται οι περισσότεροι, να πάρουν την τολµηρή
απόφαση στα 30, 35, 40, 45 ετών, να αλλάξουν τον επαγγελµατικό προσανατολισµό τους,
επειδή θα πειραµατιστούν σε κάτι νέο, θα πιεστούν οικονοµικά λόγω της αλλαγής και θα
έρθουν σε πολύ δύσκολη θέση βιοπορισµού λόγω του ρίσκου της αλλαγής. Γιατί λοιπόν να
ζορίζεται κανείς σε ώριµη ηλικία, ενώ µπορεί να ζοριστεί λιγότερο όταν είναι νεώτερος ως
µαθητής, όταν δεν µεριµνά για τα οικονοµικά του και δεν έχει οικογενειακές υποχρεώσεις αφού
η οικογένειά του συνεχίζει να του προσφέρει όλες τις διευκολύνσεις;
Η ανεργία θα είναι πάντα η µεγάλη αγωνία κάθε εργαζόµενου, γιατί εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες που δεν σχετίζονται µε τον ίδιο, όπως οι αλλαγές στην οικονοµία, την τεχνολογία
& την κοινωνία. Τουλάχιστον µπορεί κανείς να κάνει πιο σωστές επαγγελµατικές επιλογές
από µαθητής, όταν: α) αποφύγει να ακολουθήσει εκείνα τα επαγγέλµατα που βρίσκονται
πολλά χρόνια σε κρίση & ανεργία, β) επιλέξει επαγγέλµατα που έχουν ζήτηση ή αυξητική τάση
ζήτησης, γ) κυρίως όταν επιλέξει την επιστήµη ή το επάγγελµα που πιστεύει ότι το αγαπά και
εκφράζει τον εσωτερικό του κόσµο.
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Στο τέλος όποιος αποκτά ολοένα και περισσότερο το «Γνώθι σ’ αυτόν», θα νιώθει πάντα
πληρότητα µέσα του, καθώς και τη βεβαιότητα ότι οτιδήποτε και αν επιλέξει να κάνει στη
ζωή του, θα είναι εκείνο για το οποίο είδε την κλίση του ή εκείνο το οποίο αγαπάει να κάνει
και για το οποίο πολύ δύσκολα θα µετανιώσει όσες δυσκολίες και να αντιµετωπίσει.
Σήµερα ο κάθε µαθητής που προετοιµάζεται για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ∆ΕΝ θα πρέπει
να επηρεάζεται από τα αρνητικά γεγονότα & τις δυσάρεστες ειδήσεις που ακούει σχετικά µε
το υψηλό ποσοστό ανεργίας και ιδιαίτερα µεταξύ των νέων, τους χαµηλούς µισθούς, τις
αρνητικές εξελίξεις στα εργασιακά & ασφαλιστικά δικαιώµατα που συντελούνται στην
Πατρίδα µας, έτσι ώστε να απογοητεύεται και να οδηγείται στο λανθασµένο συµπέρασµα ότι
δεν έχει νόηµα να σπουδάσει, να µελετάει, να ενδιαφέρεται για την προσωπική του αυτόβελτίωση ως µελλοντικός επιστήµονας και φυσικά ως άνθρωπος.
Κάθε άλλο µάλιστα: Ίσα-ίσα θα πρέπει να πεισµώσει και να βάλει τα δυνατά του για να
αποδείξει µε τον προσωπικό του αγώνα ότι αφενός µεν δεν επιτρέπει σε κανέναν και για
οποιοδήποτε λόγο να τον παρασύρει σε αδράνεια, απογοήτευση & κατάθλιψη, αφετέρου να
γίνει το φωτεινό παράδειγµα εργατικότητας, αισιοδοξίας & ελπίδας πρώτα για την
οικογένειά του και για τον ίδιο και φυσικά για τους ανθρώπους που αγαπά και τον αγαπούν.
Εξάλλου µετά από 6-8 χρόνια από σήµερα, όταν θα βγει στον επαγγελµατικό στίβο δυνατός
και γεµάτος αυτοπεποίθηση, τα πράγµατα στην πατρίδα µας µπορεί να έχουν ήδη
βελτιωθεί, έτσι ώστε να του εξασφαλίσουν ευοίωνες προοπτικές απασχόλησης.
Από την άλλη µεριά ο κάθε µαθητής του σήµερα, που αύριο θα γίνει ∆ιπλωµατούχος
Μηχανικός Ελληνικού Πολυτεχνείου, έχοντας στη διάθεσή του ισχυρά εφόδια γνώσεων &
µεγάλη όρεξη για δουλειά, δύναται µε βεβαιότητα, (όπως το αποδείξανε πολλοί προκάτοχοί
του), να κάνει µια πετυχηµένη καριέρα και στο Εξωτερικό, κάτι που δεν χρειάζεται να το
σκέφτεται σήµερα ως µαθητής, ούτε ως πρόβληµα, ούτε ως ανάγκη.
Το µόνο µέληµα του σηµερινού Μαθητή & του αυριανού Φοιτητή Πολυτεχνείου είναι να
αγαπά την µελέτη των µαθηµάτων του, να έχει ξεκάθαρους και υψηλούς στόχους, να
βελτιώνεται συνεχώς επιδιώκοντας την ΑΡΙΣΤΕΙΑ, καθώς και ότι µε το οποίο καταπιάνεται
να το κάνει όχι µε αγγαρεία+απάθεια αλλά µε ενδιαφέρον+πάθος.

Σας Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
Θωµάς Μπαγιάρας

• Για περισσότερες πληροφορίεςδιευκρινήσεις γράψτε στο email:
bagiarasenergy@gmail.com

