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Οικονομίας και Διοίκησης

Σιβιτανιδείου Σχολής



92 χρόνια σιβιτανίδειος

• 1927: 5 ειδικότητες & 200 περίπου μαθητές

• 2019: 25 ειδικότητες & 2500 μαθητές -σπουδαστές
187 μόνιμοι  εκπαιδευτικοί, 50 διοικητικοί 
υπάλληλοι, 280 εκπαιδευτές
4 επαλ, ιεκ, κεδιβιμ2, εκ με 50 πλήρως 
εξοπλισμένα εργαστήρια, σσν, γραφείο 
διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, ιατρείο, 
βιβλιοθήκη, μουσείο, χώροι άθλησης, κόμβος, 
τμήμα προγραμμάτων ε.ε, μαθητεία



λίγα λόγια για την τεε 

• βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο
• τα ποσοστά συμμετοχής στην τεε είναι 

διαχρονικά χαμηλά 
• οι σχετικές μεταρρυθμίσεις επικεντρώνονται 

σε οικονομικά ζητήματα
• η δημοσιονομική κρίση και η ύφεση της 

ελληνικής οικονομίας, σε συνδυασμό με τη 
μαζική μετανάστευση, έχουν άμεσο 
αντίκτυπο στην προσφορά και ζήτηση 
δεξιοτήτων



η αλυσίδα αξίας των κατασκευών



συμμετοχή των νέων στον κλάδο 

Η τάση μείωσης επηρεάζει τη μεταφορά γνώσεων & ικανοτήτων και τη μελλοντική 
ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

(19% των ατόμων  που έφυγαν στο εξωτερικό έχουν πτυχίο μηχανικής και το 11% εργαζόταν στον κλάδο)



η συνεισφορά του κλάδου στην οικονομία

• κάθε ευρώ που δαπανάται για κατασκευαστικά 
έργα αυξάνει το ΑΕΠ κατά €1,8

• για κάθε €1 εκατ. δαπάνης για κατασκευαστικά 
έργα δημιουργούνται ή διατηρούνται 44,5 
θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία

• κάθε θέση εργασίας στις κατασκευές συνδέεται 
με επιπλέον 1,5 θέση σε άλλους κλάδους της 
ελληνικής οικονομίας



τεε & κατασκευαστικός κλάδος

• η απασχόληση στον κλάδο αναμένεται να αυξηθεί
• οι σχετικές ειδικότητες (π.χ. σιδηρουργοί, οικοδόμοι, 

αλουμινοτεχνίτες, τεχνίτες μεταλλικών κατασκευών, κα.) 
υπολειτουργούν λόγω της ανυπαρξίας 
κατοχυρωμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων για 
τεχνίτες μέσου και χαμηλού επιπέδου προσόντων

• η αγορά απαιτεί αυξημένες γνώσεις και δεξιότητες 
(επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία, πράσινες δεξιοτήτες, διά βίου 
διαχείριση σταδιοδρομίας, επιχειρηματικότητα, κα)

• η αναντιστοιχία των δεξιοτήτων και η απαξίωσή τους, 
ειδικά σε ανειδίκευτους και μεγαλύτερης ηλικίας 
εργαζομένους του κλάδου, οδηγεί στην αύξηση της 
ανεργίας

η απασχόληση των ατόμων 
με προσόντα χαμηλού 

επιπέδου αναμένεται να 
μειωθεί (από 32% σε 21%), 
ενώ εντονότερη θα είναι η 
ζήτηση για θέσεις εργασίας 
με προσόντα μεσαίου (από 
41% σε 45%) και ανώτερου 

επιπέδου (από 27% σε 
34%)



η τεε ως μέσο βιώσιμης ανάπτυξης

• οι πολιτικές για την τεε μπορούν να προσφέρουν 
περισσότερες επιλογές στα άτομα και να αυξήσουν 
την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων

• οι αλλαγές στα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά 
αποτελούν σημαντική πρόκληση για την οικονομία 
και την ανάπτυξη

• οι επιχειρήσεις χρειάζεται να καταλάβουν ότι η 
εκπαίδευση των νέων αποτελεί επένδυση και στο 
δικό τους μέλλον

• η ακριβέστερη αντιστοίχιση ανάμεσα στα προσόντα 
και τα εργασιακά καθήκοντα ωφελεί τόσο τους 
εργοδότες όσο και τους εργαζόμενους



η συμβολή σας στη τεε

• ενίσχυση της μάθηση στο χώρο εργασίας –
μαθητεία

• παρακίνηση & διευκόλυνση εργαζομένων 
για συμμετοχή σε προγράμματα διά βίου 
μάθησης 

• εμπλοκή στο σχεδιασμό και στη υλοποίηση 
των προγραμμάτων σπουδών & του 
πλαισίου λειτουργίας 



η σιβιτανίδειος και το αλουμίνιο

• η εξάπλωση της χρήσης του αλουμινίου 

• η αναγνώριση έλλειψης επαγγελματικής 
εκπαίδευσης τεχνιτών στον κλάδο

• η συνεχής απαίτηση της αγοράς και των 
θεσμικών εταίρων

• η εκπαιδευτική εμπειρία της σχολής σε 
παρεμφερείς ειδικότητες



πρόταση metvet

• μελέτη ευρωπαϊκών προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στην ειδικότητα του κατασκευαστή 
αλουμινίου / σιδήρου

• αναγνώριση αναγκών βάσει τεχνολογικών εξελίξεων και 
αγοράς εργασίας

• αναγνώριση απαιτούμενων προσόντων της ειδικότητας 
του κατασκευαστή αλουμινίου / σιδήρου

• μελέτη σύγχρονων μεθόδων πιστοποίησης προσόντων



στόχοι metvet

• δημιουργία διακρατικού επαγγελματικού περιγράμματος 
της ειδικότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στις «πράσινες» 
δεξιότητες

• ανάπτυξη κατάλληλου μηχανισμού και διαδικασιών 
διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης των 
αποκτηθέντων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, 
βάσει του ISO 17024

• ανάπτυξη δομής συνεργασίας για την αναγνώριση των 
αποκτηθέντων προσόντων, βάσει του ευρωπαϊκού 
συστήματος μεταφοράς πιστωτικών μονάδων 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ecvet)



εταίροι metvet

• σιβιτανίδειος δημόσια σχολή τεχνών & επαγγελμάτων

• ιμε γσεβεε: ινστιτούτο μικρών επιχειρήσεων της γσεβεε

• ποβασ: πανελλήνια ομοσπονδία βιοτεχνών αλουμινοσιδηροκατασκευαστών

• enaip net impresa sociale società consortile srl

• evta: european vocational training association

• ifb: institut für bildungsförderung e.v. - gemeinnützige bildungseinrichtung

• tüv austria hellas

• ε.ο.π.π.ε.π: εθνικός οργανισμός πιστοποίησης προσόντων και 
επαγγελματικού προσανατολισμού)



ευχαριστώ για την προσοχή σας

ερωτήσεις;


