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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η έρευνα είχε σκοπό τον ορισμό της Επαγγελματικής Επιτυχίας καθώς και την
παροχή απαντήσεων σε ερωτήματα σχετικά με τα χαρακτηριστικά της, αλλά και την
υποστήριξη που μπορεί να λάβει κάποιος στην πορεία επιδίωξής της. Διενεργήθηκε
κατά το διάστημα μεταξύ Ιουλίου και Νοεμβρίου 2013 από την εταιρεία Μίλητος
Συμβουλευτική Α.Ε. και την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση για την Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση knowl, με τη συνεργασία της ICAP Group A.E.
Η έρευνα υποστηρίχθηκε από την Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων
Επιχειρηματιών (Ο.Ε.ΣΥ.Ν.Ε), την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση, το Hellenic American
Education Center (HAEC), το ελληνικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεντόρων
για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα (Business Mentors),το Industry Disruptors-Game
Changes και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για Γυναίκες και Τεχνολογία (ECWT).
Το ερωτηματολόγιο απευθύνθηκε σε όσους έχουν επιδιώξει και κατακτήσει την
επαγγελματική επιτυχία, με σκοπό να φωτίσει μια σημαντική πτυχή της
επαγγελματικής, κοινωνικής και ατομικής πραγματικότητας, όπως τη βιώνουν ή/και
τη στοχάζονται καθημερινά χιλιάδες επαγγελματίες, επιχειρηματίες και στελέχη
επιχειρήσεων.
Το δείγμα της έρευνας:
 1.156 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
 Το 90% των απαντήσεων προήλθε από την Ελλάδα.
 Το 10% προήλθε από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρος, Βέλγιο, Μεγάλη
Βρετανία, Ιταλία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, κλπ.).
Τα ευρήματα της έρευνας μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και
παρακίνησης για όσους επιζητούν την επαγγελματική επιτυχία, αλλά και να
μετατραπούν σε εργαλεία ουσιαστικής υποστήριξης, σκέψης και δράσης για όσους
επεξεργάζονται και προτείνουν πολιτικές απασχόλησης.
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Αυτές είναι μερικές από τις απαντήσεις που πήραμε, ενώ σημειώνεται ότι το πλήρες
κείμενο της έρευνας θα δημοσιοποιηθεί σύντομα στην ιστοσελίδα της Μίλητος Α.Ε.
www.militos.org:
 Το 70% των ερωτηθέντων νιώθει πολύ ή αρκετά επιτυχημένο στην επαγγελματική
του ζωή, ενώ πιστεύει σε πολύ υψηλό ποσοστό (82,2%) ότι η επαγγελματική του
επιτυχία αναγνωρίζεται και από τους άλλους.
 Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι είναι φτιαγμένοι για την επιτυχία, ενώ το 40%
ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα έχοντας κάποιον/α ως πρότυπο.
 Η εργατικότητα φαίνεται να είναι το απαραίτητο χαρακτηριστικό της
προσωπικότητας για την επαγγελματική επιτυχία (56%), όπως και η επιμονή
(34%), η υπευθυνότητα (32%), η προσαρμοστικότητα (27%), και η
δημιουργικότητα (26%).
 Στην επαγγελματική επιτυχία οδηγεί η προσωπικότητα του καθενός και τα
στοιχεία που τη συγκροτούν (77%). Πολύ σημαντικοί παράγοντες είναι όμως και
η αξιοποίηση των ευκαιριών (68%), όπως και η διαρκής επιμόρφωση (56%).
 Οι κατάλληλες πρακτικές για να αγγίξει κάποιος/α την επαγγελματική επιτυχία,
αλλά και να παραμείνει επιτυχημένος/η: η αναγνώριση των δυνατών σημείων
(48%), το πάθος, η πίστη, η δέσμευση σε αυτό που κάνει (39%), αλλά και η
πληροφόρηση κι η σωστή ενημέρωση (34%).
 Η αποτυχία φαίνεται ότι είναι συστατικό στοιχείο της επαγγελματικής επιτυχίας,
αφού το 65% των ερωτηθέντων την έχει βιώσει και θεωρεί ότι λειτουργεί
ευεργετικά – αρκεί να φροντίζει κάποιος να μαθαίνει από αυτήν.
 Το 86% πιστεύει ότι πρέπει να μοιραζόμαστε την επαγγελματική επιτυχία, ενώ
τέλος, ο δρόμος για την κατάκτησή της είναι μάλλον δύσκολος, όπως συμφωνεί
το 54,3% των ερωτηθέντων.
 Τι σημαίνει επαγγελματική επιτυχία; Ικανοποίηση (66%), αναγνώριση (59%),
προσωπική ανάπτυξη (55%), χρήματα (51%), αλλά και αίσθηση προσφοράς
(42%), και πάνω απ’ όλα, «να κάνεις αυτό που αγαπάς».
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