
Eκδήλωση με θέμα 

Πολιτικός Μηχανικός στη Λακωνία 

Διοργάνωση 

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 

Λακωνίας 

Ακροατήριο 

Λάκωνες ενεργoί φοιτητές και πρόσφατοι απόφοιτοι της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. 

Επίσης και φοιτητές άλλων Σχολών Πολιτικών Μηχανικών στην Ελλάδα, καθώς και φοιτητές 

συναφών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ. Καλοδεχούμενοι είναι ως παρατηρητές και μαθητές της Τρίτης 

Λυκείου που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν σε πολυτεχνικές σχολές.  

Στόχος 

Εξοικείωση φοιτητών και πρόσφατων αποφοίτων Σχολών Πολιτικών Μηχανικών (και 

συναφών Τμημάτων) με τις επαγγελματικές δραστηριότητες των πολιτικών μηχανικών στον 

τόπο καταγωγής τους, είτε ως ελεύθερων επαγγελματιών, είτε στον δημόσιο τομέα. 

Ημερομηνία, Τόπος, Διάρκεια 

Μεγάλη Τετάρτη, 27/4/2016, Μουσείο Ελιάς & Ελληνικού Λαδιού1, Όθωνος-Αμαλίας 129, 

Σπάρτη, 5:00-6:30 το απόγεμα.  

Μορφή διοργάνωσης 

Καλωσόρισμα από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Λακωνίας, σύντομη παρουσίαση εκ 

μέρους του ΕΜΠ για σχέση σπουδών με επάγγελμα – είδος και τόπο εργασίας. 

Πάνελ με πολιτικούς μηχανικούς που απασχολούνται στη Λακωνία στον ιδιωτικό και στον 

δημόσιο τομέα και οι οποίοι (A) περιγράφουν την επαγγελματική τους πορεία, (B) 

συμμετέχουν σε ερωταπαντήσεις από τους συντονιστές του πάνελ και (Γ) απαντούν σε 

ερωτήσεις από το ακροατήριο. 

Πρόγραμμα διοργάνωσης 

(Α) Η παρουσίαση της επαγγελματικής πορείας περιλαμβάνει: Λόγος επιλογής σχολής πολ-

μηχ (υπήρχε κάποιος σχετικός στο οικογενειακό περιβάλλον; σάς προετοίμασε κάποιος 

επαρκώς σχετικά με το αντικείμενο του πολιτικού μηχανικού όταν συμπληρώνατε το 

μηχανογραφικό;), σχολή πολ-μηχ από όπου το πτυχίο, τυχόν μεταπτυχιακό, όλες οι δουλειές 

από την αποφοίτηση. 

(Β) Ερωτήσεις προς πανελίστες  

 Αν ξαναγυρίζατε πίσω το ρολόι στο πρώτο έτος των σπουδών σας ή σύντομα μετά την 

αποφοίτηση, θα κάνατε κάτι διαφορετικά; 

                                                           
1 Το Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού δημιουργήθηκε και λειτουργεί με τη φροντίδα του 

Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς 



 Αν κάνατε μεταπτυχιακό τι μεταπτυχιακό κάνατε; Υπήρχε συγκεκριμένη στόχευση ως προς 

το αντικείμενο που διαλέξατε; Θεωρείτε ότι σάς βοήθησε κάπου στην πορεία σας ως πολ-

μηχ; 

 Ποιο κομμάτι των σπουδών σας σάς προετοίμασε καλύτερα για την εργασία που κάνετε 

τώρα (ή που κάνατε στο παρελθόν); 

 Ποια δραστηριότητα (εκτός σπουδών) βρήκατε πιο χρήσιμη για την εργασία σας; 

 Ήταν από την αρχή ο στόχος σας να εξασκήσετε το επάγγελμα του πολ-μηχ στην Λακωνία 

(αν δεν έχει απαντηθεί στο Α); 

 Περιγράψτε τυχόν αλλαγές στη δραστηριότητα/αντικείμενο εστίασης στη διάρκεια της 

καριέρας σας. 

 Ως πολιτικός μηχανικός στη Λακωνία έχετε επαρκή πρόσβαση στην εξελισσόμενη γνώση 

του πολιτικού μηχανικού και στις κανούριες τεχνολογίες; 

 Περιγράψτε μια χαρακτηριστική μέρα στην εργασία σας. Έχετε ωράριο; Αν ναι, ποιο; 

Υπάρχει ευελιξία στο ωράριο; Πόσες ώρες εργάζεστε κατά μέσο όρο την βδομάδα; 

 Από ποιο κομμάτι της εργασίας σας αντλείτε την περισσότερη ικανοποίηση (αν θέλετε 

απαντάτε και την λιγότερη ικανοποίηση); 

 Βλέπετε σαν δυνατό σενάριο κάποιος να ζει στην Σπάρτη και να εργάζεται ως πολ-μηχ 

κάπου αλλού, πχ σε θέση στο Δημόσιο στην Τρίπολη; Να ζει στην Σπάρτη και να εργάζεται ως 

μελετητής κυρίως μέσω διαδικτύου; 

 Θεωρείτε ότι το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού προσφέρει κοινωνικό έργο και 

δημιουργεί συνθήκες για βελτίωση του επιπέδου ζωής της τοπικής κοινωνίας; 

Διαφοροποιείται η απάντηση ανάλογα με τον κλάδο που διαλέγει κάποιος; 

 Έχετε κάποια συμβουλή για έναν τωρινό φοιτητή / πρόσφατο απόφοιτο σχολής πολ-μηχ; 


