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Περίλθψθ  

Η παροφςα ποιοτικι μελζτθ διεξιχκθ από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ςτο πλαίςιο τθσ πράξθσ 

«Δράςεισ των κοινωνικϊν εταίρων για τθν αναγνϊριςθ και πρόγνωςθ αναγκϊν 

δεξιοτιτων ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Συςτιματοσ Διάγνωςθσ αναγκϊν τθσ αγοράσ 

εργαςίασ». Σκοπόσ τθσ είναι θ ποιοτικι διερεφνθςθ γενικότερων και ειδικότερων 

αναγκϊν ςε δεξιότθτεσ ςτο επάγγελμα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. 

Απϊτεροσ ςτόχοσ είναι να ςυμβάλει ςτθ δθμιουργία ενόσ μόνιμου, ορκά 

δομθμζνου, μθχανιςμοφ για τθν πρόβλεψθ δεξιοτιτων ςτθν ειδικότθτα του 

Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. Ο μθχανιςμόσ αυτόσ κα προβλζπει, ςε τακτά 

χρονικά διαςτιματα, τισ ανάγκεσ ςε δεξιότθτεσ και ςε ςυνδυαςμό με τισ ανάγκεσ 

τθσ αγοράσ εργαςίασ κα δθμιουργοφνται τα κατάλλθλα εκπαιδευτικά προγράμματα 

για το ανκρϊπινο δυναμικό του κλάδου. 

Κατά τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ χρθςιμοποιικθκαν οι μζκοδοι των προςωπικϊν 

ςυνεντεφξεων ζρευνασ και τθσ ομάδασ εςτίαςθσ. Οι δεξιότθτεσ που εξετάςκθκαν 

ταξινομικθκαν ςε γενικζσ, επαγγελματικζσ και αναδυόμενεσ. Οι γενικζσ και 

επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ αξιολογικθκαν με αναφορά ςτο βακμό κριςιμότθτάσ 

τουσ, ςτο βακμό ζλλειψθσ-επάρκειάσ τουσ και ακολοφκθςε ςφνδεςθ του βακμοφ 

ζλλειψθσ-επάρκειάσ τουσ με τουσ παράγοντεσ που χρθςιμοποιικθκαν για τισ 

ανάγκεσ τθσ ζρευνασ. Οι αναδυόμενεσ δεξιότθτεσ αξιολογικθκαν ωσ προσ το βακμό 

ζλλειψθσ-επάρκειάσ τουσ και ακολοφκθςε ςφνδεςθ του βακμοφ ανάδυςισ τουσ με 

τουσ παράγοντεσ τθσ ζρευνασ. 

Στα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ πραγματοποιικθκε ταξινόμθςθ δεξιοτιτων 

ςφμφωνα με τουσ παράγοντεσ αξιολόγθςθσ, ενϊ ςτο τζλοσ παρουςιάηονται τα 

ςυμπεράςματα και οι ςχετικζσ προτάςεισ. 
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Abstract 

This qualitative study is conducted by IME GSEVEE under the project "Social 

partner’s actions on the identification and forecast of skills needs in the context of 

the National System Diagnosis labor market needs". The aim of this study, is the 

qualitative investigation of general and specific skills needs for Aluminium and Iron 

Constructers Craftsmen. 

The ultimate goal is to contribute to the creation of a permanent, properly 

structured, skills forecasting mechanism for Aluminium and Iron Constructers. This 

facility will provide, at regular intervals, skill needs in order to create appropriate 

educational programs for human resources in the sector, taking also into account the 

labor market needs. 

At the conduction of the research, personal research interviews and focus group 

methods were used. The skills examined, were classified into general, professional 

and emerging. The general and professional skills were assessed by reference to 

their degree of criticality, the degree of lack-adequacy and connection of the lack-

adequacy degree with the factors used for the purposes of this research. Emerging 

skills were evaluated in advance to the degree of lack-adequacy and connection of 

the emerging degree with research factors. 

Skills classification was conducted during the research results, in accordance to the 

evaluation factors and at the end, final conclusions and proposals are presented. 
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1. Ειςαγωγι  
 

Η παροφςα μελζτθ (ποιοτικι ζρευνα αναγκϊν δεξιοτιτων) υλοποιείται ςτο πλαίςιο 

τθσ πράξθσ «Δράςεισ των κοινωνικϊν εταίρων για τθν αναγνϊριςθ και πρόγνωςθ 

αναγκϊν δεξιοτιτων ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Συςτιματοσ Διάγνωςθσ αναγκϊν τθσ 

αγοράσ εργαςίασ», που αποτελεί ζργο του Ε.Ρ. Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

2007-2013 και ςυντονίηεται από το Ινςτιτοφτο Μικρϊν Επιχειριςεων τθσ ΓΣΕΒΕΕ 

(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ). Η πράξθ υλοποιείται ςε ςυνεργαςία με όλουσ τουσ υπόλοιπουσ 

κεςμικοφσ κοινωνικοφσ Εταίρουσ (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ) υπό τθν εποπτεία και 

επίβλεψθ του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ και με τθ ςυνεργαςία του Εκνικοφ Ινςτιτοφτου Εργαςίασ και 

Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (ΕΙΕΑΔ) και αποκτάει ιδιαίτερθ ςθμαςία κακϊσ αποτελεί 

μια από τισ βαςικότερεσ παραμζτρουσ δθμιουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Διάγνωςθσ αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. 

Η ςυγκεκριμζνθ Ρράξθ ζχει οριηόντιο χαρακτιρα, δεδομζνου ότι τα υποζργα που 

περιλαμβάνονται ςε αυτιν αφοροφν το ςφνολο τθσ χϊρασ. Βαςικόσ ςτόχοσ είναι θ 

ςυγκρότθςθ ενόσ αξιόπιςτου εκνικοφ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ, αποτφπωςθσ 

τθσ κατάςταςθσ (δθλ. του επιπζδου και τθσ γεωγραφικισ και κλαδικισ κατανομισ) 

των δεξιοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ, κακϊσ και εφαρμογισ αποδεκτϊν 

υποδειγμάτων πρόγνωςθσ των μελλοντικϊν αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ ςε 

δεξιότθτεσ. 

Ωσ επιμζρουσ ςτόχοι μποροφν να αναφερκοφν οι εξισ: 

 Η ςυμβολι των κοινωνικϊν εταίρων ςτθν εδραίωςθ μιασ ςτρατθγικισ 

δεξιοτιτων που κα λαμβάνει υπόψθ τα δεδομζνα τθσ παραγωγικισ δομισ 

τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, κα ςυνεργάηεται με άλλουσ φορείσ επεξεργαςίασ, 

διαχείριςθσ ςτοιχείων και ερευνθτικϊν δεδομζνων και ςτθ ςυνζχεια κα 

τροφοδοτεί τα υποςυςτιματα τθσ εκπαίδευςθσ – κατάρτιςθσ, τισ μονάδεσ 
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επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ και τθν αγορά εργαςίασ με επίκαιρεσ και 

ζγκυρεσ πλθροφορίεσ απαραίτθτεσ για τθν ορκολογικι λιψθ αποφάςεων. 

 Η ςυμβολι ςτθ ςυγκζντρωςθ και τθν οργανωμζνθ αναπαραγωγι, προβολι 

και αξιοποίθςθ των ποικίλων δράςεων διερεφνθςθσ αναγκϊν ςε δεξιότθτεσ 

που ςυντελοφνται (με πολλζσ διαφορετικζσ μεκοδολογίεσ και τεχνικζσ) από 

φορείσ και οργανιςμοφσ. 

 Η ςυμβολι ςτθ διαμόρφωςθ και υιοκζτθςθ κατάλλθλθσ/ων 

μεκοδολογίασ/ϊν διερεφνθςθσ των αναγκϊν δεξιοτιτων, με βάςθ και το 

πλαίςιο μεκοδολογικϊν επιλογϊν που ζχουν υιοκετιςει αρμόδιοι 

ευρωπαϊκοί φορείσ (ειδικά το Cedefop). 

 Η ςυνάκροιςθ δυνάμεων, ο καταμεριςμόσ ρόλων, εξειδίκευςθσ και πόρων 

μεταξφ των εμπλεκόμενων μερϊν για αυξθμζνθ οικονομία και 

αποτελεςματικότθτα, ϊςτε να παράγονται και να διανζμονται, ςτον 

κατάλλθλο χρόνο, επίκαιρα και αξιόπιςτα δεδομζνα 1. 

 

Σκοπόσ τθσ ζρευνασ είναι θ ποιοτικι διερεφνθςθ γενικότερων και ειδικότερων 

αναγκϊν ςε δεξιότθτεσ ςτο επάγγελμα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι και 

εντάςςεται ςτο Υποζργο 6 που υλοποιείται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 

Η παρακολοφκθςθ των αλλαγϊν ςτα οικονομικά ςυςτιματα ζχει αναδείξει τθν 

ανάγκθ δθμιουργίασ μθχανιςμϊν, οι οποίοι μποροφν να παρακολουκοφν τισ 

ευρφτερεσ αλλαγζσ, προβλζποντασ τισ ανάγκεσ ςε γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και 

ικανότθτεσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ με βάςθ τισ ευρφτερεσ εξελίξεισ. Η 

δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ προχποκζτει από τθ μία πλευρά τθ βελτίωςθ 

των δεξιοτιτων των εργαηομζνων, αλλά και ωσ ζνα βακμό, τθν πρόβλεψθ των νζων 

δεξιοτιτων και επαγγελμάτων που κα απαιτοφνται ςτο εγγφσ μζλλον από τθν αγορά 

εργαςίασ. 

Τα βαςικότερα αναμενόμενα αποτελζςματα από τθν υλοποίθςθ και εφαρμογι τθσ 

ποιοτικισ ζρευνασ είναι θ καταγραφι: 

                                                           
1
 Φυςικό Αντικείμενο Ζργου «Δράςεισ των κοινωνικϊν εταίρων για τθν αναγνϊριςθ και πρόγνωςθ 

αναγκϊν δεξιοτιτων ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Συςτιματοσ Διάγνωςθσ αναγκϊν τθσ αγοράσ 
εργαςίασ» 
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o Τθσ κριςιμότθτασ των βαςικϊν και επαγγελματικϊν δεξιοτιτων για τθν 

άςκθςθ του επαγγζλματοσ του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. 

o Του βακμοφ επάρκειασ ι ζλλειψθσ ςτισ δεξιότθτεσ αυτζσ που 

παρουςιάηει το ανκρϊπινο δυναμικό του κλάδου. 

o Των παραγόντων που προκάλεςαν τθν ζλλειψθ αυτι. 

o Των πικανϊν νζων αναδυόμενων δεξιοτιτων ςτο επάγγελμα του 

Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. 

o Των παραγόντων που προκαλοφν τθν ανάδειξθ των νζων δεξιοτιτων. 2 

 

Ο κλάδοσ των καταςκευϊν αλουμινίου και ςιδιρου είναι ζνασ από τουσ πιο 

ςθμαντικοφσ για τθν Ελλθνικι Οικονομία. Αποτελεί ζναν πλιρθ κακετοποιθμζνο 

κλάδο (ειδικά ο τομζασ του αλουμινίου όπου θ φπαρξθ πλοφςιων κοιταςμάτων 

βωξίτθ ςτθν χϊρα μασ, οδιγθςε ςτθν δθμιουργία ενόσ από τουσ ςθμαντικότερουσ 

κλάδουσ τθσ ελλθνικισ βιομθχανίασ), ο οποίοσ προςφζρει χιλιάδεσ κζςεισ εργαςίασ 

και ςυμβάλει ςθμαντικά ςτθν Εκνικι Οικονομία. 

Οι επιχειριςεισ του κλάδου ζχουν επθρεαςτεί ςθμαντικά από τθν οικονομικι κρίςθ, 

κάτι που οδιγθςε ςτθ ςυρρίκνωςθ του κλάδου, τόςο ςε αρικμό επιχειριςεων και 

ανκρϊπινου δυναμικοφ, όςο και ςτον κφκλο εργαςιϊν των επιχειριςεων που ζχουν 

απομείνει. 

Σφμφωνα με διάφορεσ εκτιμιςεισ θ μεγάλθ πλειονότθτα των επιχειριςεων που 

αςχολοφνται ςτον κλάδο, είναι πλζον πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ (περίπου 

6.000), με μζςο όρο εργαηομζνων περίπου 3 άτομα. Ζτςι μποροφμε να υποκζςουμε 

ότι ο αρικμόσ των εργαηομζνων ςτον κλάδο είναι ςυνολικά περίπου 25.000 άτομα 

(επαγγελματίεσ και υπάλλθλοι/εργάτεσ) 3. 

Τα τελευταία ζτθ, λόγω και τθσ κακίηθςθσ τθσ καταςκευισ νζων οικοδομϊν (από 

102 χιλ. κυβικά μζτρα το 2005 ςε 9 χιλ. κυβ. μζτρα το 2014)4, ο βαςικόσ 

προςανατολιςμόσ του κλάδου είναι θ αντικατάςταςθ κουφωμάτων, ικανοποιϊντασ 

τισ βαςικζσ απαιτιςεισ των πελατϊν για εξοικονόμθςθ ενζργειασ.  

                                                           
2
 Γενικόσ Μεκοδολογικόσ Οδθγόσ «Δράςεισ των κοινωνικϊν εταίρων για τθν αναγνϊριςθ και 

πρόγνωςθ αναγκϊν δεξιοτιτων ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Συςτιματοσ Διάγνωςθσ αναγκϊν τθσ 
αγοράσ», ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Νοζμβριοσ 2015 
3
 Δρ. Στζλιοσ Λαμπρακόπουλοσ, Μελζτθ αποτφπωςθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ», τθσ Ρανελλινιασ 

Ομοςπονδίασ Βιοτεχνϊν Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτϊν (ΡΟΒΑΣ), ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Απρίλιοσ 2015 
4
 http://www.alunet.gr/Default.aspx?tabid=88&smid=367&ArticleID=1134&reftab=94 
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Το μόνο κετικό για τθν εςωτερικι αγορά ιταν το πρόγραμμα “Εξοικονόμθςθ κατ’ 

Οίκον”, το οποίο με προχπολογιςμό €548,2 εκατ. κατάφερε να προςφζρει μία 

ςχετικι ςτακεροποίθςθ τθσ αγοράσ ζπειτα από τθν μεγάλθ πτϊςθ των τελευταίων 

ετϊν, ενϊ υπάρχει ελπίδα ότι ςτο νζο ΕΣΡΑ (2014-2020, κα διατεκοφν 

ικανοποιθτικά κονδφλια για τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ των κτθρίων.  

Σε ςυνδυαςμό με τον ιδθ μεγάλο αρικμό τοποκετθμζνων καταςκευϊν 

κουφωμάτων και τισ ςυνεπαγόμενεσ απαιτιςεισ ςυντιρθςθσ και αντικατάςταςθσ, 

το επάγγελμα φαίνεται να διακζτει ςχετικά καλζσ προοπτικζσ απαςχόλθςθσ όπωσ 

αυτό αποτυπϊνεται και ςε ςχετικζσ μελζτεσ. 

Τα προϊόντα που καταςκευάηουν οι επαγγελματίεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτον 

κλάδο παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, ζνα τομζα ςτον οποίο 

υπάρχουν εξελίξεισ τόςο ςε νομοκετικό επίπεδο, όςο και ςτθ εκτζλεςθ 

προγραμμάτων – ενιςχφςεων μζςω των τομεακϊν προγραμμάτων ΕΣΡΑ, κάτι το 

οποίο προβλζπεται να ςυνεχιςτεί και να εντακεί ςτα επόμενα ζτθ. Αυτό αναμζνεται 

ότι κα λάβει χϊρα τόςο ςε Εκνικό, όςο και ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στα επόμενα ζτθ, 

θ κακιζρωςθ τθσ ενεργειακισ επιςιμανςθσ (energy labeling) των κουφωμάτων, κα 

βοθκιςει ςθμαντικά το ευρφ καταναλωτικό κοινό να εξοικειωκεί με τισ ιδιότθτεσ 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ αυτϊν. Αυτό αναμζνεται να δϊςει ικανοποιθτικι ϊκθςθ 

ςτισ πωλιςεισ.  

Τζλοσ, κα πρζπει να αναφερκεί ότι ο καταςκευαςτικόσ κλάδοσ κα χρειαςτεί 

ςθμαντικό αρικμό εξειδικευμζνων εργατϊν, τεχνιτϊν και εγκαταςτατϊν 

ενεργειακϊν ςυςτθμάτων, ικανϊν να υλοποιοφν ανακαινίςεισ υψθλισ ενεργειακισ 

απόδοςθσ και νζα «ςχεδόν μθδενικισ κατανάλωςθσ» κτίρια, ζτςι ϊςτε να 

επιτευχκοφν οι Εκνικοί ςτόχοι για το 2020. 5 

Στο ςυγκεκριμζνο παραδοτζο καταγράφονται οι λόγοι για τουσ οποίουσ επιλζχκθκε 

θ ειδικότθτα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι, γίνεται αναλυτικι περιγραφι των 

δεξιοτιτων που χρθςιμοποιικθκαν για τουσ ςκοποφσ τθσ ποιοτικισ ζρευνασ, ενϊ 

ςτθ ςυνζχεια περιγράφεται θ μεκοδολογία που ακολουκικθκε κατά τθ διεξαγωγι 

τθσ ζρευνασ (ςυνεντεφξεισ και ομάδα εςτίαςθσ). 

                                                           
5
 Δρ. Στζλιοσ Λαμπρακόπουλοσ, Μελζτθ αποτφπωςθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ», τθσ Ρανελλινιασ 

Ομοςπονδίασ Βιοτεχνϊν Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτϊν (ΡΟΒΑΣ), ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Απρίλιοσ 2015 
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Ακολουκεί αναφορά για τον τρόπο ανάλυςθσ των δεδομζνων, ενϊ γίνεται και 

αναλυτικι παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ. 

Τζλοσ θ μελζτθ ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνοψθ των εξαγομζνων ςυμπεραςμάτων από 

τθν ποιοτικι ζρευνα.
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2. Επιλογι ειδικότθτασ 
 

Για τθν επιλογι τθσ ειδικότθτασ του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι 

χρθςιμοποιικθκαν εννζα από κριτιρια τα οποία περιλαμβάνονται ςτο Γενικό 

Μεκοδολογικό Οδθγό τθσ Δράςθσ 6 ςτθν οποία εμπεριζχεται και θ παροφςα 

ζρευνα. Τα ςυγκεκριμζνα κριτιρια παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια, ακολουκοφμενα από 

τθν κατάλλθλθ αιτιολόγθςθ για τθν ειδικότθτα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. 

 

1. Φπαρξθ ςθμαντικοφ αρικμοφ απαςχολουμζνων ςτθν ειδικότθτα ςτο ςφνολο 

του εργατικοφ δυναμικοφ, ι ςτα πλαίςια ενόσ από τουσ κφριουσ τομείσ 

τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. 

Ο κλάδοσ των καταςκευϊν μετάλλου (αλουμινίου ςιδιρου) αποτελοφςε ζνα από 

τουσ ςθμαντικότερουσ κλάδουσ τθσ εγχϊριασ οικονομίασ. Ειδικά ο κλάδοσ του 

αλουμινίου αποτελεί ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ κλάδουσ τθσ Ελλθνικισ 

Οικονομίασ και είναι πλιρωσ κακετοποιθμζνοσ λόγω τθσ φπαρξθσ πλοφςιων 

κοιταςμάτων βωξίτθ ςτθν Ελλάδα. Οι εργαηόμενοι ςτισ καταςκευζσ αλουμινίου 

αποτελοφν το μεγαλφτερο τμιμα αυτοφ του ςθμαντικοφ κλάδου για τθ ςτρατθγικι 

ανάπτυξθ τθσ χϊρασ μασ. 

Τα τελευταία ζτθ λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν Ελλάδα ο κλάδοσ ζχει 

επθρεαςκεί ςθμαντικά, δείχνοντασ όμωσ ικανοποιθτικζσ αντοχζσ και αντιςτάςεισ, 

ειδικά εάν ςυγκρικεί με τα υπόλοιπα επαγγζλματα του τομζα Καταςκευζσ/Δομικά 

Υλικά. Σφμφωνα με ανεπίςθμεσ εκτιμιςεισ ο ςυνολικόσ αρικμόσ των 

απαςχολοφμενων ςτον κλάδο των καταςκευϊν αλουμινίου και ςιδιρου (εργοδότεσ 

και εργαηόμενοι) είναι περίπου 25.000 7.  

 

                                                           
6
 Γενικόσ Μεκοδολογικόσ Οδθγόσ «Δράςεισ των κοινωνικϊν εταίρων για τθν αναγνϊριςθ και 

πρόγνωςθ αναγκϊν δεξιοτιτων ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Συςτιματοσ Διάγνωςθσ αναγκϊν τθσ 
αγοράσ», ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Νοζμβριοσ 2015 
7
 Επαγγελματικό Ρερίγραμμα Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι με εξειδίκευςθ ςτθν εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ, Ακινα 2015 ΕΟΡΡΕΡ (υπό ζκδοςθ) 
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2. Διαπιςτωμζνθ ανάγκθ αναβάκμιςθσ δεξιοτιτων των εργαηομζνων ι/και 

ανζργων ςτθν ειδικότθτα αυτι. 

Υπάρχει ςθμαντικι ανάγκθ αναβάκμιςθσ των δεξιοτιτων των εργαηομζνων λόγω: 

 Νζων τεχνολογικϊν εξελίξεων (νζα προφίλ αλουμινίου και υαλοπίνακεσ με 

βελτιωμζνεσ κερμικζσ ιδιότθτεσ, καταςκευι και τοποκζτθςθ κουφωμάτων 

με διαφορετικά τεχνικά χαρακτθριςτικά ανάλογα με τον προςανατολιςμό 

του κτιρίου, κτίρια μθδενικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ κ.α.) 

 Σθμαντικισ ςυμβολισ των προϊόντων (κουφϊματα αλουμινίου) ςτθν 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ του κτθριακοφ τομζα 

 Μθ φπαρξθσ δομθμζνου τρόπου απόκτθςθσ γνϊςεων – δεξιοτιτων για τουσ 

εργαηόμενουσ του κλάδου (π.χ. τυπικι εκπαίδευςθ, ςυνεχιηόμενθ 

επαγγελματικι κατάρτιςθ) 

 

3. Τεκμθρίωςθ, ότι πρόκειται για ειδικότθτα ‘κομβικισ’ ςθμαςίασ ςε κλάδουσ 

με πολλαπλαςιαςτικζσ επιπτϊςεισ για τθν ανάπτυξθ ςθμαντικϊν άλλων 

κλάδων/υποκλάδων οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Ελλάδα.  

Ο κλάδοσ των καταςκευϊν αλουμινίου - ςιδιρου είναι άμεςα ςυνδεδεμζνοσ με 

άλλουσ κλάδουσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, όπωσ ο κλάδοσ των καταςκευαςτϊν 

υαλοπινάκων, τον κλάδο των καταςκευϊν εξαρτθμάτων και παρελκόμενων που 

ενςωματϊνονται ςε κουφϊματα, τον κλάδο των υλικϊν ςτεγανοποίθςθσ (π.χ. 

ςιλικόνεσ) και εν’ μζρει με τον κλάδο των ςυςτθμάτων ςκίαςθσ. 

 

4. Εντοπιςμόσ ειδικότθτασ θ οποία ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ παρουςιάηει 

δυναμικι ανάπτυξθ, και για τθν οποία αναμζνεται να αυξθκεί ςθμαντικά 

(ι και να πρωτοεμφανιςτεί ηιτθςθ) θ ηιτθςθ ςτο άμεςο μζλλον ςτθν 

Ελλάδα. 

Τα τελευταία ζτθ βζβαια, λόγω και των αναγκϊν για εξοικονόμθςθ ενζργειασ από 

τον κτθριακό τομζα, υπάρχει ζνασ ςαφισ προςανατολιςμόσ ςε νζεσ δεξιότθτεσ οι 
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οποίεσ είναι αναγκαίεσ για τον επαγγελματία. Ήδθ ςε χϊρεσ τθσ Ε.Ε. υπάρχουν 12 

ςχιματα υπολογιςμοφ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ενόσ κουφϊματοσ (Energy 

Labeling), κάτι το οποίο αναμζνεται να αποκτιςει υποχρεωτικό χαρακτιρα και να 

εφαρμοςτεί και ςτθ χϊρα μασ ςτο προςεχζσ χρονικό διάςτθμα. Σε πρόςφατθ μελζτθ 

που ζδωςε ςτθ δθμοςιότθτα ο ΣΕΒ, παρουςιάηοντασ το "Μθχανιςμό Διάγνωςθσ των 

Αναγκϊν των Επιχειριςεων ςε Επαγγζλματα και Δεξιότθτεσ", ο τεχνίτθσ 

καταςκευϊν αλουμινίου ςυμπεριλαμβάνεται ςτθ λίςτα με τα 87 επαγγζλματα που 

προβλζπεται ότι κα ζχουν αυξθμζνθ ηιτθςθ ςτθν αγορά εργαςίασ τθν επόμενθ 

πενταετία (ζωσ το 2020) 8.  

 

5. Ανάγκθ επιλογισ που να ςυνδζεται με τθν επίτευξθ των ςτόχων ςθμαντικϊν 

αναπτυξιακϊν κειμζνων, όπωσ π.χ. το νζο ΕΣΡΑ 2014-2020, ι κείμενα 

ςτρατθγικισ /προγραμματιςμοφ κεςμικοφ χαρακτιρα κλπ, από τα οποία 

να προκφπτει άμεςα ι ζμμεςα θ αυξθμζνθ μελλοντικι απαςχόλθςθ (ι 

αυξθμζνθ ανάγκθ κατάρτιςθσ) ςε μία ειδικότθτα. 

Στθ νζα προγραμματικι περίοδο αναμζνεται να ςυνεχιςκοφν τα ζργα με 

προςανατολιςμό ςτθν ενεργειακι αναβάκμιςθ του κτθριακοφ τομζα. 

Οι ςτόχοι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για το κλίμα και τθν ενζργεια – (ςτόχοι «20- 20-

20»), επιβάλλουν τθ μείωςθ των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα, (CO2), κατά 

20% ςε ςχζςθ με το 1990, τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ κατά 20% και τθν 

αφξθςθ τθσ χριςθσ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ (ΑΡΕ), ςτθν τελικι 

κατανάλωςθ ενζργειασ κατά 20% μζχρι το 2020. 

Για το ςκοπό αυτό χρειάηεται να αυξθκεί ο αρικμόσ των ειδικευμζνων τεχνιτϊν, και 

να γίνει επικαιροποίθςθ των προςόντων του υφιςτάμενου εργατικοφ δυναμικοφ. 

Σιμερα είναι διακζςιμοι 1,1 εκατομμφρια ειδικευμζνοι εργαηόμενοι ςε όλθ τθν Ε.Ε., 

ενϊ εκτιμάται ότι κα χρειαςτοφν 2,5 εκατομμφρια ζωσ το 2015 9.  

 

                                                           
8
 http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/mixanismos_10.7.2013.pdf 

9
 http://www.buildupskills.eu/sites/default/files/BUS-GR_Ekpaideutikoi_Brochure.pdf 

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/mixanismos_10.7.2013.pdf
http://www.buildupskills.eu/sites/default/files/BUS-GR_Ekpaideutikoi_Brochure.pdf


13 
 

6. Ειδικότθτεσ με ςθμαντικό αρικμό απαςχολουμζνων, για τισ οποίεσ 

ςυντελοφνται ζντονεσ τεχνολογικζσ, κεςμικζσ ι άλλου είδουσ αλλαγζσ 

που επθρεάηουν τισ ίδιεσ ι τουσ κλάδουσ, ςτουσ οποίουσ αποτελοφν 

κομβικισ ςθμαςίασ ειδικότθτεσ και προκφπτουν ςθμαντικζσ 

διαφοροποιιςεισ, όςον αφορά τισ αναγκαίεσ για τθν άςκθςι τουσ νζεσ 

δεξιότθτεσ και γνϊςεισ.  

Οι αλλαγζσ που επθρεάηουν και πρόκειται να επθρεάςουν τον κλάδο προζρχονται 

από το Νομοκετικό και Κανονιςτικό πλαίςιο τθσ Ελλάδασ και τθσ Ε.Ε.. Οι 

ςθμαντικότερεσ είναι θ εφαρμογι τθσ ςιμανςθσ CE (Κανονιςμόσ 305/2011), θ 

εφαρμογι του Κανονιςμοφ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτθρίων (ΚΕΝΑΚ) και θ 

επερχόμενθ εφαρμογι τθσ Ενεργειακισ Επιςιμανςθσ (Energy Label) ςτο πλαίςιο τθσ 

Οδθγίασ 2009/125 για τον Οικολογικό Σχεδιαςμό των Ρροϊόντων. Οι αλλαγζσ αυτζσ 

επαναπροςδιορίηουν τα δεδομζνα και τισ απαιτιςεισ για τα προϊόντα του κλάδου 

ςχετικά με τισ επιδόςεισ που κα πρζπει να ζχουν όςον αφορά τισ ουςιϊδθσ 

ιδιότθτεσ (αεροςτεγανότθτα, υδατοςτεγανότθτα, αντοχι ςε ανεμοπίεςθ, 

κερμοπερατότθτα κ.α.), κάτι που επιφζρει και τθν εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν και 

πρακτικϊν για να βελτιωκοφν τα προϊόντα και να καλυφκοφν οι απαιτιςεισ. 

 

7. Ειδικότθτεσ με ςχετικά ςθμαντικό αρικμό απαςχολουμζνων, για τισ οποίεσ 

δεν υφίςταται ςτον ελλθνικό χϊρο αξιόπιςτθ περιγραφι των γνϊςεων 

και δεξιοτιτων, που προχποτίκενται για τθν άςκθςι τουσ. 

Στθν Ελλάδα υπάρχει το Επαγγελματικό περίγραμμα του 

αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι με χρονολογία ζκδοςθσ το 2008. Ρρόςφατα, ςτο 

πλαίςιο του προγράμματοσ UPSWING BUILD UP SKILLS, ζχει πραγματοποιθκεί μία 

ανακεϊρθςθ για τθν προςκικθ γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων ςχετικά με 

κζματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. 

Ραρόλα αυτά δεν υπάρχει μία δομθμζνθ μεκοδολογία για τθν αναγνϊριςθ / 

καταγραφι των αναγκϊν ςε δεξιότθτεσ και τθν ενςωμάτωςθ αυτϊν τόςο ςτο 

επαγγελματικό περίγραμμα, όςο και ςε προγράμματα εκπαίδευςθσ / κατάρτιςθσ.  
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8. Κομβικισ ςθμαςίασ ειδικότθτεσ ςε κλάδουσ με ζντονεσ αναπτυξιακζσ 

προοπτικζσ ι εξωςτρεφι προςανατολιςμό. 

Τα τελευταία ζτθ υπάρχει ςαφισ προςανατολιςμόσ ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

που προςφζρουν τα κουφϊματα ςε ςυνδυαςμό με τα εξϊφυλλα, κάτι που αποτελεί 

και τθν κυρίαρχθ τάςθ ςτον κλάδο. Η τάςθ αυτι αναμζνεται να ενιςχυκεί με τθν 

εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/125 για τον Οικολογικό Σχεδιαςμό των Ρροϊόντων και 

τθν ςιμανςθ αυτϊν με τθν Ενεργειακι Επιςιμανςθ (Energy Label). Οι ιδιότθτεσ 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ των ςυγκεκριμζνων προϊόντων κα γίνουν πιο προςιτζσ 

ςτον καταναλωτι εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ο οποίοσ κα μπορεί πιο εφκολα να 

ςυγκρίνει και να επιλζγει. Αυτό κα μποροφςε να δθμιουργιςει προοπτικζσ 

εξαγωγϊν ςε μία κοινι Ευρωπαϊκι αγορά για τα Ελλθνικά προϊόντα που είναι πολφ 

καλισ ποιότθτασ και μποροφν πλζον να διατεκοφν ςε ανταγωνιςτικζσ τιμζσ. 

 

9. Ειδικότθτεσ για τισ οποίεσ θ οικονομικι κρίςθ ζχει αναβακμίςει τθ ηιτθςθ ι 

δθμιουργιςει τθν ανάγκθ για δεξιότθτεσ που ςυμβάλλουν ςτθν 

εξοικονόμθςθ δαπανϊν και κόςτουσ παραγωγισ για νοικοκυριά και 

επιχειριςεισ αντίςτοιχα.  

Είναι αποδεδειγμζνο ότι τα κουφϊματα ςυμβάλλουν ςθμαντικά ςτθν εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ και ςτθν ταυτόχρονθ μείωςθ του ενεργειακοφ κόςτουσ του κτθριακοφ 

τομζα, ο οποίοσ ςτθν Ελλάδα ευκφνεται για το 33% των εκπομπϊν CO2 και το 36% 

τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ 10.  

Για το λόγω αυτό τα τελευταία ζτθ πραγματοποιοφνται οργανωμζνεσ παρεμβάςεισ 

ςτθν αναβάκμιςθ του κτθριακοφ τομζα με γνϊμονα τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

(προγράμματα εξοικονομϊ και εξοικονομϊ κατ’ οίκον) 

Για το επάγγελμα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι υπάρχει Ριςτοποιθμζνο 

Επαγγελματικό Ρερίγραμμα από τον ΕΟΡΡΕΡ (πρϊθν ΕΚΕΡΙΣ), ενϊ τθ παροφςα 

χρονικι περίοδο γίνεται και επικαιροποίθςθ του ςυγκεκριμζνου Ε.Ρ. με εξειδίκευςθ 

ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 

                                                           
10

 http://skills-upswing.gr. 

http://skills-upswing.gr/
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Στον πίνακα 1 παρουςιάηονται εναλλακτικζσ διαδρομζσ μάκθςθσ, οι οποίεσ 

δείχνουν (με βάςθ τθ ςειρά που αναφζρονται) τισ εναλλακτικζσ επιλογζσ ωσ προσ τα 

βιματα που μπορεί να ακολουκιςει κάποιοσ για να αποκτιςει τα απαιτοφμενα 

προςόντα άςκθςθσ του επαγγζλματοσ ι και τθσ ειδικότθτασ. 

Ρίνακασ 1: Εναλλακτικζσ διαδρομζσ μάκθςθσ για το επάγγελμα του 
Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι 

1θ Διαδρομι Γυμνάςιο – 5 ζτθ επαγγελματικι εμπειρία – Συνεχιηόμενθ 
Επαγγελματικι Κατάρτιςθ 

2θ Διαδρομι Γυμνάςιο – κάτοχοσ διπλϊματοσ ΙΕΚ (ΟΕΕΚ) 2 εξαμινων – 1 ζτοσ 
επαγγελματικι εμπειρία 

3θ Διαδρομι Γενικό Λφκειο ι ΕΡΑΛ – 2 ζτθ αντίςτοιχθ επαγγελματικι εμπειρία – 
Συνεχιηόμενθ Επαγγελματικι Κατάρτιςθ 

4θ Διαδρομι Γενικό Λφκειο ι ΕΡΑΛ – κάτοχοσ διπλϊματοσ ΙΕΚ (ΟΕΕΚ) 2 εξαμινων – 
6 μινεσ επαγγελματικι εμπειρία 

5θ Διαδρομι ΕΡΑΛ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ – 6 μινεσ αντίςτοιχθ επαγγελματικι 
εμπειρία 

 ΕΡΑΣ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι ειδικότθτασ «τεχνίτθσ μεταλλικϊν 
καταςκευϊν»– 2 ζτθ επαγγελματικι εμπειρία 

Ραρατθριςεισ:  

1. Οι διαδρομζσ για τθν απόκτθςθ των απαιτοφμενων προςόντων προζκυψαν από τισ 
ςυηθτιςεισ με τουσ επαγγελματίεσ του κλάδου, είτε πρόκειται για εργοδότεσ, είτε 
εργαηόμενουσ. 

2. Θεωρείται απαραίτθτθ θ ειςαγωγι τθσ ειδικότθτασ ςτο ςφςτθμα κατάρτιςθσ, από το 
επίπεδο του τεχνικοφ επαγγελματικοφ λυκείου εάν είναι δυνατό, απόλυτα 
προςανατολιςμζνθσ ςτο επάγγελμα του καταςκευαςτι αλουμινίου και ςιδιρου για 
αρχιτεκτονικζσ εφαρμογζσ ςτθν οικοδομι. Ρράγμα που δεν υφίςταται ςιμερα.  

3. Αποτελεί κεμελιϊδθσ προχπόκεςθ θ κατάρτιςθ του επαγγζλματοσ να μθν περιορίηεται μόνο 
ςτα προφίλ αλουμινίου, αλλά πρζπει να ςυμπεριλαμβάνει τθν κατάρτιςθ ςτισ ςιδθρζσ και 
άλλεσ μεταλλικζσ καταςκευζσ αρχιτεκτονικϊν εφαρμογϊν τθσ οικοδομισ. Το πρόγραμμα 
κατάρτιςθσ πρζπει να ςυγκροτείται αναλογικά για τισ τζςςερισ Κφριεσ Επαγγελματικζσ 
Λειτουργίεσ και να εξαςφαλίηει περίπου το 25% των ωρϊν ςτθ ςιδθροκαταςκευι. 

4. Λόγω των ςφγχρονων απαιτιςεων για εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτον κτιριακό τομζα, 
κεωρείται απαραίτθτο να γίνεται αναφορά ςε κζματα ενεργειακισ αποδοτικότθτασ των 
καταςκευϊν, ςφμφωνα και με τισ ςχετικζσ Νομικζσ και Κανονιςτικζσ απαιτιςεισ (ΚΕΝΑΚ, 
ςιμανςθ CE, Οδθγία Οικολογικοφ Σχεδιαςμοφ Ρροϊόντων κλπ). 

11
 

 

Οι επιχειριςεισ του κλάδου ζχουν επθρεαςτεί ςε μεγάλο βακμό από τθν οικονομικι 

κρίςθ. Αυτό αποτυπϊνεται ςτθ ςυρρίκνωςθ του κλάδου τόςο ςε αρικμό 

επιχειριςεων και εργαηομζνων, όςο και ςτον κφκλο εργαςιϊν των επιχειριςεων 

που ζχουν απομείνει.  

Κατά το ζτοσ 2013 ςφμφωνα με ςτοιχεία για τισ πωλιςεισ 57 επιχειριςεων του 

κλάδου ςθμειϊκθκε μία πτϊςθ των πωλιςεων κατά 17% ςε ςχζςθ με το 2012 (από 

                                                           
11

 Επαγγελματικό Ρερίγραμμα Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι με εξειδίκευςθ ςτθν εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ, Ακινα 2015 ΕΟΡΡΕΡ (υπό ζκδοςθ) 
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€47.972.000  €39.766.000)12. Κατά το ζτοσ 2014 χωρίσ να ζχουν υπάρξει ακόμθ 

επίςθμα ςτοιχεία προβλζπεται περαιτζρω πτϊςθ ι ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ 

ςχετικι ςτακεροποίθςθ ςε αυτά τα επίπεδα. 

Επίςθσ ζχουμε ωσ τθ μεγζκυνςθ των περιπτϊςεων ακζμιτου ανταγωνιςμοφ , κάτι 

που μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα και τθν μείωςθ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν 

των προϊόντων. Λόγω τθσ ζντονθσ οικονομικισ κρίςθσ αυξάνονται ολοζνα και 

περιςςότερο τα φαινόμενα  αποκλειςτικισ επικζντρωςθσ ςε κζματα, που ιταν 

πάντα ςθμαντικά αλλά όχι μοναδικά ςτθν ατηζντα, όπωσ είναι τιμι και πίςτωςθ 

(παρά τθν γενικευμζνθ αναςφάλεια κάποιοι τθν αποηθτοφν και κάποιοι τθν δίνουν). 

Χωρίσ να ζχουν υπάρξει ποτζ επίςθμα ςτοιχεία, πριν τθν κρίςθ ο αρικμόσ των 

επιχειριςεων υπολογιηόταν ςτισ 8.500 με μζςο αρικμό εργαηομζνων 6 άτομα. Στθν 

παροφςα κατάςταςθ υπολογίηεται ότι λειτουργοφν περίπου 6000 επιχειριςεισ με 

μζςο αρικμό εργαηομζνων τα 3 άτομα.  

Επιπροςκζτωσ κα πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι ζχει αυξθκεί δραματικά το φαινόμενο 

τθσ αναςφάλιςτθσ εργαςίασ και των προϊόντων που παράγονται και διακινοφνται 

χωρίσ παραςτατικά 13. 

 

                                                           
12

 http://www.inr.gr/?p=a722 
13

 Δρ. Στζλιοσ Λαμπρακόπουλοσ, Μελζτθ αποτφπωςθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ», τθσ Ρανελλινιασ 
Ομοςπονδίασ Βιοτεχνϊν Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτϊν (ΡΟΒΑΣ), ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Απρίλιοσ 2015 
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3. Ρεριγραφι δεξιοτιτων 
 

Για τισ ανάγκεσ τθσ ποιοτικισ ζρευνασ ςτο επάγγελμα του 

Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι χρθςιμοποιικθκαν Γενικζσ, Επαγγελματικζσ και 

Αναδυόμενεσ δεξιότθτεσ οι οποίεσ παρουςιάηονται παρακάτω. 

 

Γενικζσ Δεξιότθτεσ 

1. Καλι γνϊςθ και χριςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ 

2. Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν 

3. Αρικμθτικι ικανότθτα 

4. Βαςικζσ ψθφιακζσ ικανότθτεσ 

5. Εξειδικευμζνεσ ψθφιακζσ ικανότθτεσ 

6. Ικανότθτα να μακαίνει νζα πράγματα 

7. Ευελιξία και προςαρμοςτικότθτα 

8. Επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ 

9. Επίλυςθ προβλθμάτων 

10. Δθμιουργικότθτα 

11. Εργαςία ςε ομάδα 

12. Ανάλθψθ πρωτοβουλίασ 

13. Επιχειρθματικό πνεφμα 

14. Οργανωτικζσ Ικανότθτεσ 

Οι Γενικζσ δεξιότθτεσ είναι κοινζσ για όλεσ τισ ζρευνεσ που διεξάγονται ςτο 

πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου ζργου.  

 

Επαγγελματικζσ Δεξιότθτεσ 

1. Να αντιλαμβάνεται και να επιλζγει τθν καταλλθλότερθ τεχνοοικονομικι 

λφςθ. 

2. Να χρθςιμοποιεί ςωςτά τισ προδιαγραφζσ των πρϊτων υλϊν για τθ ςφνκεςθ 

τθσ τεχνικισ λφςθσ, επιλζγοντασ τουσ κατάλλθλουσ ςυνδυαςμοφσ υλικϊν 
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3. Να αντιλαμβάνεται, να επιλζγει και να εφαρμόηει τισ κατάλλθλεσ Νομικζσ 

και Κανονιςτικζσ απαιτιςεισ για κάκε καταςκευι (ςιμανςθ CE, KENAK κ.α.) 

4. Να οργανϊνει τθ ςυνεργαςία με τουσ εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ 

(προδιαγραφζσ, χρόνοι, κόςτοσ κ.α.) 

5. Να χειρίηεται ορκά τον εξοπλιςμό (πριόνια, πρζςεσ, παντογράφουσ, 

θλεκτροςυγκόλλθςθ, εργαλεία χειρόσ κλπ) 

6. Να αναγνωρίηει και να εφαρμόηει τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν εγχειριδίων 

του παραγωγοφ του ςυςτιματοσ εκτελϊντασ του κατάλλθλουσ ελζγχουσ 

ποιότθτασ. 

7. Να αντιλαμβάνεται και να χειρίηεται τουσ τεχνικοφσ καταλόγουσ, τισ 

προδιαγραφζσ των προφίλ και τα τεχνικά εγχειρίδια καταςκευισ των 

ςυςτθμάτων αλουμινίου 

8. Να επεξθγεί τουσ κανόνεσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ, τθ χριςθ τθσ 

εγγφθςθσ και τισ υποχρεϊςεισ του ωσ καταςκευαςτισ 

9. Να εφαρμόηει καλζσ πρακτικζσ κατά τθν εργαςία (χϊροσ, εξοπλιςμόσ, 

οδιγθςθ ςφμφωνα με ΚΟΚ, κατάλλθλο όχθμα & μζςα ςτιριξθσ, ςεβαςμόσ 

ςτο χϊρο του πελάτθ) 

10. Να χειρίηεται προγράμματα Η/Υ για τθ ςφνταξθ προςφοράσ, τεχνικισ 

περιγραφισ, υπολογιςμό κόςτουσ 

11. Να εφαρμόηει τα κριτιρια του κόςτουσ και των ιδιαιτεροτιτων του ζργου 

ςτθν κοςτολόγθςθ 

12. Να επεξθγεί τα κρίςιμα χαρακτθριςτικά, πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα 

τθσ τεχνικισ λφςθσ 

13. Να ςχεδιάηει ςκαριφιματα και να αποτυπϊνει τεχνικζσ λεπτομζρειεσ, 

υπολογίηοντασ ςωςτά διαςτάςεισ από καταςκευαςτικά ςχζδια, 

ςκαριφιματα 

14. Να εφαρμόηει τα ορκά μζτρα υγείασ και αςφάλειασ κατά τθ διάρκεια τθσ 

εργαςίασ 

15. Να οργανϊνει το αρχείο κάκε ζργου που ολοκλθρϊκθκε 
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Οι Επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ προζκυψαν ςτθν πλειονότθτά τουσ από το 

Επαγγελματικό Ρερίγραμμα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι 14. Επιπροςκζτωσ 

ζγινε ζλεγχοσ ςε βάςεισ δεδομζνων όπωσ: 

 http://www.onetonline.org  

 ESCO (Skills, Competences, Qualifications and Occupations) 

Κατά τθ μελζτθ των επαγγελματικϊν δεξιοτιτων που περιλαμβάνονται ςτο Ε.Ρ. 

του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι ζγινε προςπάκεια ομαδοποίθςθσ δεξιοτιτων 

που αναφζρονται ςε ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ εκτζλεςθσ επαγγελματικϊν 

λειτουργιϊν / δραςτθριοτιτων. 

 

Αναδυόμενεσ Δεξιότθτεσ  

1. Να διαχειρίηεται ςωςτά τα προσ ανακφκλωςθ υλικά 

2. Να αντιλαμβάνεται και να επιλζγει τθν ενεργειακά αποδοτικότερθ λφςθ. 

3. Να αντιλαμβάνεται & να υπολογίηει τθν ενεργειακι κατθγορία των 

προϊόντων (energy labelling) 

4. Να χειρίηεται ορκά προγράμματα Η/Υ για τον υπολογιςμό κερμικϊν 

ιδιοτιτων 

5. Να τοποκετεί ςωςτά τα προϊόντα ςτθν οικοδομι, αποφεφγοντασ τισ 

κερμογζφυρεσ 

Στθν κατθγορία των αναδυόμενων δεξιοτιτων περιλαμβάνονται δεξιότθτεσ οι 

οποίεσ δεν ζχουν ακόμα καταγραφεί ςε επαγγελματικά περιγράμματα ι άλλεσ 

βάςεισ δεδομζνων δεξιοτιτων και μπορεί να είναι είτε Γενικζσ είτε Επαγγελματικζσ 

Δεξιότθτεσ 

Οι Αναδυόμενεσ δεξιότθτεσ προζκυψαν από τισ νζεσ εξελίξεισ ςτον κλάδο των 

καταςκευϊν αλουμινίου-ςιδιρου οι οποίεσ κακορίηονται κυρίωσ από τθν ανάπτυξθ 

τθσ εγχϊριασ και παγκόςμιασ οικονομίασ, τθν τεχνολογία και καινοτομία και το 

ρυκμιςτικό πλαίςιο. 

Επίςθσ διεξιχκθςαν τζςςερισ ςυνεντεφξεισ με ιδιοκτιτεσ επιχειριςεων που 

δραςτθριοποιοφνται ςτισ καταςκευζσ αλουμινίου ςιδιρου. Κατά τθ διάρκεια των 

                                                           
14

 Επαγγελματικό Ρερίγραμμα Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι, ΕΚΕΡΙΣ, Ακινα 2008 

http://www.onetonline.org/
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
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ςυνεντεφξεων δεν προζκυψε θ προςκικθ κάποιασ νζασ δεξιότθτασ από τουσ 

ςυνεντευξιαηόμενουσ. 

Τζλοσ, κατά τθ ςυνεδρίαςθ τθσ ομάδασ εςτίαςθσ δεν προζκυψαν νζεσ 

επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ ενϊ αποφαςίςκθκε να διαγραφεί μία δεξιότθτα (Νο 4 

ςτισ επαγγελματικζσ «Να οργανϊνει τθ ςυνεργαςία με τουσ εξωτερικοφσ 

ςυνεργάτεσ (προδιαγραφζσ, χρόνοι, κόςτοσ κ.α.)», θ οποία καλφπτεται από δφο 

γενικζσ δεξιότθτεσ Εργαςία ςε ομάδα & Οργανωτικζσ Ικανότθτεσ.
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4. Αναγκαιότθτα φπαρξθσ μθχανιςμοφ πρόβλεψθσ δεξιοτιτων για 

τθν υπό εξζταςθ ειδικότθτα 
 

Η ταυτόχρονθ μετεξζλιξθ τθσ αγοράσ εργαςίασ με τθν επιτάχυνςθ τθσ 

παγκοςμιοποίθςθσ ζχει προκαλζςει ςθμαντικζσ ανακατατάξεισ ςτισ εκνικζσ 

οικονομίεσ, αλλά και ςτουσ κλάδουσ παραγωγισ εντόσ των οικονομιϊν. Ο 

ανταγωνιςμόσ κόςτουσ παραγωγισ από τθν είςοδο των αναπτυςςόμενων χωρϊν 

τόςο ςε διεκνζσ όςο και ςε περιφερειακό επίπεδο, οι τεχνολογικζσ εξελίξεισ και θ 

είςοδοσ νζων Νομοκετικϊν και Κανονιςτικϊν απαιτιςεων, κυρίωσ ςτθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ, κακιςτά επιτακτικι τθ ςυνεχι ανακεϊρθςθ των απαιτοφμενων γνϊςεων, 

δεξιοτιτων και ικανοτιτων ςτισ επιχειριςεισ και ςτο ανκρϊπινο δυναμικό τόςο 

ςτον κλάδο των καταςκευϊν Αλουμινίου-Σιδιρου, όςο και ςτο ςφνολο τθσ 

Ελλθνικισ Οικονομίασ.  

Αυτό δθμιουργεί τθν αναγκαιότθτα εγκακίδρυςθσ ενόσ μόνιμου μθχανιςμοφ με τον 

οποίο κα κακίςταται δυνατι θ διάγνωςθ/ πρόγνωςθ δεξιοτιτων που ηθτάει θ 

αγορά εργαςίασ ϊςτε να επιτφχει τθ βελτίωςθ τθσ ςτόχευςθσ και τθσ 

αποτελεςματικότθτασ των πολιτικϊν απαςχόλθςθσ και επαγγελματικισ 

εκπαίδευςθσ/ κατάρτιςθσ. 

Οι παράγοντεσ που κακορίηουν τθ διαδικαςία αναπροςαρμογισ τθσ παραγωγισ 

είναι οικονομικοί, τεχνολογικοί, περιβαλλοντικοί, ρυκμιςτικοί κ.ά. Αυτό ζχει ωσ 

αποτζλεςμα να δθμιουργοφνται αναντιςτοιχίεσ ςτθν αγορά εργαςίασ όπωσ: 

 να μθν υπάρχει ςφηευξθ τθσ ηιτθςθσ και τθσ προςφοράσ εργαςίασ (skills 

mismatch). 

 να καταγράφονται ςθμαντικζσ ελλείψεισ (skills shortage) ςε γνϊςεισ, 

δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ. 
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 να εμφανίηεται το πρόβλθμα τθσ υςτζρθςθσ δεξιοτιτων ι χάςμα δεξιοτιτων 

(skills gap).15  

Οι ελλείψεισ, ι αναντιςτοιχίεσ των δεξιοτιτων ςτθν αγορά εργαςίασ, μποροφν να 

διαχωριςτοφν ςτισ ποςοτικζσ και ςτισ ποιοτικζσ ελλείψεισ.  

Στθ χϊρα μασ, λόγω τθσ τρζχουςασ οικονομικισ κατάςταςθσ που ζχει δθμιουργιςει 

υψθλά ποςοςτά ανεργίασ δεν υφίςτανται ποςοτικζσ ελλείψεισ ςτον κλάδο των 

καταςκευϊν Αλουμινίου – Σιδιρου, αλλά και γενικότερα ςτο ςφνολο τθσ Ελλθνικισ 

οικονομίασ.  

Αντικζτωσ εμφανίηονται ποιοτικζσ ελλείψεισ, λόγω του ότι θ ηιτθςθ εργαςίασ ςτον 

κλάδο υπερβαίνει ςθμαντικά τθν προςφορά. Αυτό οφείλεται ςτθν αναντιςτοιχία 

δεξιοτιτων λόγω τθσ υποεκπαίδευςθσ και υποειδίκευςθσ του εργατικοφ δυναμικοφ 

που αςχολείται με το επάγγελμα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. 

Η εγκακίδρυςθ ενόσ μθχανιςμοφ πρόβλεψθσ δεξιοτιτων για το επάγγελμα του 

Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι κρίνεται επιτακτικι και αναμζνεται να λφςει 

ςθμαντικά προβλιματα ςτον κλάδο, δθμιουργϊντασ παράλλθλα και πολλαπλζσ 

ςυνζργειεσ. 

Στθ χϊρα μασ υφίςτανται ελάχιςτα προγράμματα εκπαίδευςθσ – κατάρτιςθσ για τθν 

ειδικότθτα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. Κατά καιροφσ ζχουν γίνει 

αποςπαςματικζσ προςπάκειεσ εκπαίδευςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του 

κλάδου μζςω ςεμιναρίων αλλά χωρίσ να βαςίηονται ςτισ πραγματικζσ ανάγκεσ για 

δεξιότθτεσ όπωσ αυτζσ προκφπτουν και από το υφιςτάμενο Επαγγελματικό 

Ρερίγραμμα ι καλφπτοντασ αποςπαςματικά ζνα μζροσ των γνϊςεων, δεξιοτιτων 

και ικανοτιτων. Η μόνθ ολοκλθρωμζνθ προςπάκεια ζγινε μζςω του Ρρογράμματοσ 

Τεχνικισ Κατάρτιςθσ και Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ 

προγράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ», το οποίο ζλαβε χϊρα το ζτοσ 

2015 και υλοποιικθκε από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ςε ςυνεργαςία με τθν Ρανελλινια 

                                                           
15 Γενικόσ Μεκοδολογικόσ Οδθγόσ «Δράςεισ των κοινωνικϊν εταίρων για τθν αναγνϊριςθ 

και πρόγνωςθ αναγκϊν δεξιοτιτων ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Συςτιματοσ Διάγνωςθσ 

αναγκϊν τθσ αγοράσ», ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Νοζμβριοσ 2015 
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Ομοςπονδία Βιοτεχνϊν Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτϊν 16. Βζβαια και το 

ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα είχε ωσ βάςθ το Επαγγελματικό Ρερίγραμμα το οποίο 

ςυντάχκθκε το ζτοσ 2008. 

Επιπροςκζτωσ κα πρζπει να αναφερκεί ότι υπάρχει υποεκπαίδευςθ των ανκρϊπων 

του κλάδου των καταςκευϊν Αλουμινίου – Σιδιρου. Ειδικά ςτισ παλαιότερεσ γενιζσ 

είναι χαρακτθριςτικι θ προςφϊνθςθ «μάςτορα», κάτι που παραπζμπει ςε 

εργαηόμενο ο οποίοσ είναι καλόσ τεχνίτθσ, αλλά όπωσ αποδεικνφεται τισ 

περιςςότερεσ φορζσ δεν ζχει τελειϊςει τθ βαςικι εκπαίδευςθ. Αυτό δθμιουργεί 

μεγάλθ ζλλειψθ ςε υφιςτάμενεσ δεξιότθτεσ, ενϊ οδθγεί και ςε αδυναμία 

αφομοίωςθσ νζων αναδυόμενων δεξιοτιτων. 

Στον κλάδο των δομικϊν προϊόντων και του κτιριακοφ τομζα υπάρχουν ςθμαντικζσ 

εξελίξεισ κυρίωσ ςτο Νομοκετικό και Κανονιςτικό τομζα οι οποίεσ ενεργοποιοφν 

τεχνολογικζσ εξελίξεισ και προάγουν τθν καινοτομία. Τα τελευταία ζτθ, θ ανάγκθ για 

ςθμαντικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ από το κτίριο και τα δομικά υλικά ζχει επιφζρει 

μία πλθκϊρα αλλαγϊν τόςο ςε νζεσ απαιτιςεισ όςο και ςτα υλικά που 

χρθςιμοποιοφνται. Ωσ παράδειγμα κα μποροφςαν αναφερκοφν οι απαιτιςεισ 

ςχετικά με τισ τιμζσ κερμοπερατότθτασ τισ οποίεσ κα πρζπει να καλφπτουν τα 

κουφϊματα που τοποκετοφνται ςτισ οικοδομζσ. Στο πλαίςιο αυτό ζχουν αναπτυχκεί 

ςφγχρονα κερμοδιακοπτϊμενα προφίλ αλουμινίου με χαμθλοφσ ςυντελεςτζσ 

κερμοπερατότθτασ, ενϊ και ςτουσ υαλοπίνακεσ ζχουν γίνει ςθμαντικζσ αλλαγζσ με 

τθ χριςθ κατάλλθλων επιςτρϊςεων (Low-e). Οι εξελίξεισ ςτον τομζα τθσ  

πλθροφορικισ και των εφαρμογϊν αυτισ, ζχουν αρχίςει να ειςζρχονται και ςτισ 

καταςκευζσ αλουμινίου ςιδιρου (π.χ. λειτουργία των ρολϊν ενόσ ςπιτιοφ μζςω 

εφαρμογισ από ζξυπνο κινθτό τθλζφωνο). Οι αλλαγζσ αυτζσ προβλζπεται ότι τα 

επόμενα ζτθ κα ςυνεχιςτοφν με τον ίδιο ρυκμό και πικανόν κα εντακοφν, κάτι το 

οποίο κα απαιτιςει νζεσ δεξιότθτεσ για τουσ Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτζσ. 

Με τθν εφαρμογι ενόσ αξιόπιςτου μθχανιςμοφ πρόβλεψθσ δεξιοτιτων ο οποίοσ κα 

ενεργοποιείται ςε τακτικά χρονικά διαςτιματα κα δίδεται θ δυνατότθτα να 

επικαιροποιείται το Επαγγελματικό Ρερίγραμμα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευςτι. 

Ακολοφκωσ κα πρζπει να ςχεδιάηονται κατάλλθλα προγράμματα εκπαίδευςθ / 

                                                           
16

 http://www.imegsevee.gr/publications/ekpaideutikouliko/1022-2015-05-28-08-02-47 
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κατάρτιςθσ ςφμφωνα με τισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ και του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ του κλάδου των καταςκευϊν Αλουμινίου - Σιδιρου. Τα 

προγράμματα εκπαίδευςθσ / κατάρτιςθσ κα πρζπει να αξιολογοφνται ωσ προσ τθν 

ικανότθτα μεταφοράσ των απαραίτθτων δεξιοτιτων ςτουσ εκπαιδευόμενουσ / 

καταρτιηόμενουσ. 

Αυτό κα ςυντελζςει ςτθν κάλυψθ των πραγματικϊν αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ 

για τον κλάδο, αλλά κα δϊςει και τθ δυνατότθτα πρόβλεψθσ μελλοντικϊν αναγκϊν 

για δεξιότθτεσ. Ωσ παράδειγμα μποροφμε να αναφζρουμε ότι εάν είχε 

πραγματοποιθκεί μία ποιοτικι ζρευνα πριν από πζντε ζτθ κα μποροφςαν να 

ενςωματωκοφν όλεσ οι απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ ςχετικά με τισ απαιτιςεισ 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτον κτιριακό τομζα και ςτα κουφϊματα. 
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5. Σφγχρονθ ςχετικι βιβλιογραφία για τθν ειδικότθτα που 

εξετάηεται 
 

Για τθν ειδικότθτα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι και τισ απαιτοφμενεσ 

δεξιότθτεσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ δεν ζχουν 

διεξαχκεί ςχετικζσ ζρευνεσ. Αν και ο κλάδοσ ζχει αναπτυχκεί και ζχουν επζλκει 

ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςε επίπεδο τεχνολογίασ και ρυκμιςτικοφ πλαιςίου τθν 

τελευταία δεκαετία, δεν ζχει δοκεί ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτο ανκρϊπινο δυναμικό 

του κλάδου. Πςα προγράμματα εκπαίδευςθσ / κατάρτιςθσ ζχουν πραγματοποιθκεί 

κατά καιροφσ δεν καλφπτουν επαρκϊσ τισ πραγματικζσ ανάγκεσ για γνϊςεισ / 

δεξιότθτεσ / ικανότθτεσ των εργαηομζνων του κλάδου, αποτυγχάνοντασ να 

πετφχουν τουσ ςτόχουσ τουσ, με αποτζλεςμα να ςυνεχίηουν να υπάρχουν μεγάλεσ 

ελλείψεισ τόςο ςε γενικζσ όςο και ςε επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ. Αυτό πολλζσ 

φορζσ ιταν και θ αιτία για τθν υποβάκμιςθ των παραγόμενων προϊόντων με τισ 

όποιεσ επιπτϊςεισ επζφεραν αυτά για τουσ τελικοφσ χριςτεσ. 

Βεβαίωσ κα πρζπει να αναφερκεί ότι υπάρχει το πιςτοποιθμζνο Επαγγελματικό 

Ρερίγραμμα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι από τον ΕΟΡΡΕΡ (πρϊθν ΕΚΕΡΙΣ). 

Επιπροςκζτωσ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ UPSWING-BUILD UP SKILLS 

πραγματοποιείται επικαιροποίθςθ του Επαγγελματικοφ Ρεριγράμματοσ με 

προςκικεσ ςε κζματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. 

 

 



26 
 

 

 

6. Μεκοδολογία τθσ ζρευνασ 
 

Η μεκοδολογία που ακολουκικθκε κατά τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ περιλάμβανε τισ 

εξισ μεκόδουσ: 

 Συνεντεφξεισ Ζρευνασ 

 Ομάδα Εςτίαςθσ (Focus Group) 

Η επιλογι τουσ ζγινε γιατί αποτελοφν δφο από τα βαςικότερα εργαλεία άντλθςθσ 

γνϊςθσ από το ερευνθτικό πεδίο ςτα πλαίςια μιασ ποιοτικισ ζρευνασ όπωσ αυτι 

που διεξάγεται ςτο πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου ζργου. Στθ ςυνζχεια ακολουκεί μία 

ςφντομθ παρουςίαςθ τθσ κάκε μεκόδου, ςυνοδευόμενθ από τον τρόπο με τον 

οποίο πραγματοποιικθκε. 

υνζντευξθ ζρευνασ17  

Η ςυνζντευξθ αποτελεί ίςωσ τθν πιο διαδεδομζνθ μζκοδο άντλθςθσ ποιοτικοφ 

υλικοφ και πλθροφοριϊν ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ. Ρρόκειται για τθν 

αλλθλεπίδραςθ, τθν επικοινωνία μεταξφ προςϊπων, που κακοδθγείται από τον 

ερευνθτι ι ερωτϊντα µε ςτόχο τθν απόςπαςθ πλθροφοριϊν ςχετιηόμενων µε το 

αντικείμενο τθσ ζρευνασ. 

Αποτελεί ζνα ερευνθτικό εργαλείο το οποίο χρθςιμοποιείται ωσ μζςο ςυλλογισ 

πλθροφοριϊν, ελζγχου και ερμθνείασ των ερευνθτικϊν ερωτθμάτων μιασ ζρευνασ. 

Οι ςυνεντεφξεισ «φωτίηουν», δθλαδι επιτρζπουν τθν πρόςβαςθ ςτον τρόπο που 

βλζπουν οι άλλοι τα πράγματα, ςτισ ςκζψεισ τουσ, ςτισ ςτάςεισ και τισ απόψεισ που 

κρφβονται πίςω από τθ ςυμπεριφορά τουσ. Μια ςυνζντευξθ μπορεί, ωςτόςο, να 

είναι και το μζςο για τθ βακφτερθ εξζταςθ των κινιτρων των ερωτϊμενων για τουσ 

λόγουσ που απάντθςαν με τον ςυγκεκριμζνο τρόπο. 

Η ςυνζντευξθ είναι μια πολφ ςυνθκιςμζνθ τεχνικι ςυλλογισ δεδομζνων ςε μια 

ποιοτικι ζρευνα, ζχοντασ ωσ ςκοπό τθν ςυλλογι, όςο το δυνατόν πλουςιότερων 

                                                           
17

 Γενικόσ Μεκοδολογικόσ Οδθγόσ «Δράςεισ των κοινωνικϊν εταίρων για τθν αναγνϊριςθ και 
πρόγνωςθ αναγκϊν δεξιοτιτων ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Συςτιματοσ Διάγνωςθσ αναγκϊν τθσ 
αγοράσ», ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Νοζμβριοσ 2015 
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πλθροφοριϊν, για τισ εμπειρίεσ, τισ απόψεισ, τισ ςτάςεισ και τισ αναπαραςτάςεισ 

των ςυμμετεχόντων.  

Ανάλογα με τον βακμό δόμθςθσ τθσ ςυνζντευξθσ, δθλαδι ανάλογα με το βακμό 

τυποποίθςθσ τθσ από τον ερευνθτι μποροφμε ςχθματικά να διακρίνουμε τρία 

βαςικά είδθ: τθν δομθμζνθ ςυνζντευξθ (structured interview), τθν θμιδομθμζνθ 

ςυνζντευξθ (semi-structured interview) και τθν μθ δομθμζνθ ςυνζντευξθ 

(unstructured interview). Στθν ζρευνα πραγματοποιικθκαν θμιδομθμζνεσ 

ςυνεντεφξεισ. Οι ςυνεντευξιαηόμενοι κλικθκαν να απαντιςουν ςε 

προκακοριςμζνεσ ερωτιςεισ, ενϊ ζλαβε χϊρα και ελεφκερθ ςυηιτθςθ ςχετικά με 

τον κλάδο και τισ απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ.  

Η μζκοδοσ τθσ ςυνζντευξθσ επιλζχκθκε λόγω των εξισ πλεονεκτθμάτων που 

παρζχει: 

 Η ςυνζντευξθ επιτρζπει ςτον ερευνθτι να αντλιςει πλθροφορία ςε βάκοσ 

ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τθν διερεφνθςθ πολφπλοκων κοινωνικϊν 

διαδικαςιϊν, ςυμπεριφορϊν, ςτάςεων, αξιϊν και αντιλιψεων. 

 Η ςυνζντευξθ επιτρζπει ςτον ερευνθτι να κατανοιςει κοινωνικζσ 

ςυμπεριφορζσ, ςτάςεισ και αντιλιψεισ των ερωτϊμενων, δθλαδι να δει τον 

κοινωνικό κόςμο και τα κοινωνικά φαινόμενα μζςα από τισ εμπειρίεσ και τα 

«μάτια» των κοινωνικϊν υποκειμζνων. 

Συγκεκριμζνα, διεξιχκθςαν τζςςερισ δια ηϊςθσ ςυνεντεφξεισ με ανκρϊπουσ του 

κλάδου το χρονικό διάςτθμα μεταξφ 16-18/11/2015. Τα άτομα επελζγθςαν με 

γνϊμονα τθν εναςχόλθςθ τουσ με τον κλάδο (ιδιοκτιτεσ επιχειριςεων με 

δραςτθριότθτα τισ καταςκευζσ αλουμινίου ςιδιρου), τισ γνϊςεισ τουσ (μεγάλθ 

εμπειρία ςε κζματα του κλάδου), τθν προςαρμοςτικότθτά τουσ ςε νζα και 

καινοτόμα πράγματα (διοικοφν επιχειριςεισ οι οποίεσ ζχουν προςαρμοςτεί τζλεια 

με τισ απαιτιςεισ τθσ εποχισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ειςάγοντασ καινοτομίεσ που 

αποτελοφν παράδειγμα και για άλλεσ επιχειριςεισ του κλάδου), κακϊσ και τθ 

δυνατότθτά τουσ να ανταποκρικοφν ςτθ διεξαγωγι τθσ ςυνζντευξθσ. 

Τα άτομα ςτα οποία πραγματοποιικθκε θ ςυνζντευξθ είναι τα εξισ: 
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1. Δθμιτρθσ Ραπανικολάου (ιδιοκτιτθσ εταιρείασ καταςκευϊν αλουμινίου 

ςιδιρου) ςτισ 16/11/2015 

2. Θεόφιλοσ Ραγιάτθσ (ιδιοκτιτθσ εταιρείασ καταςκευϊν αλουμινίου ςιδιρου 

και Ρρόεδροσ Δ.Σ. τθσ Ρανελλινιασ Ομοςπονδίασ Βιοτεχνϊν 

Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτϊν) ςτισ 17/11/2015 

3. Γιϊργοσ Καράντηαλθσ (ιδιοκτιτθσ εταιρείασ καταςκευϊν αλουμινίου) ςτισ 

18/11/2015 

4. Τάςοσ Τηιϊτθσ (ιδιοκτιτθσ εταιρείασ καταςκευϊν αλουμινίου) ςτισ 

18/11/2015 

Η διάρκεια των ςυνεντεφξεων ιταν από 1-1.5 ϊρεσ θ κάκε μία, ενϊ κρατικθκαν οι 

απαραίτθτεσ ςθμειϊςεισ για τθν καταγραφι τθσ άποψθσ των ςυνεντευξιαηόμενων 

και τθν μετζπειτα επεξεργαςία των αποτελεςμάτων. 

Αρχικά ζγινε μία μικρι παρουςίαςθ του ζργου, του ςκοποφ, των ςτόχων και των 

αναμενόμενων αποτελεςμάτων. Στθ ςυνζχεια αναφζρκθκαν οι κανόνεσ διεξαγωγισ 

τθσ ςυνζντευξθσ, το είδοσ των προςδοκϊμενων πλθροφοριϊν που κα προκφψουν 

από τθν ζρευνα και τον τρόπο με τον οποίον κα αξιοποιθκοφν. Επίςθσ εξθγικθκε τι 

ορίηουμε ωσ δεξιότθτα με ςυγκεκριμζνα παραδείγματα για το επάγγελμα του 

Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. 

Ακολοφκωσ δόκθκε ςτουσ ςυνεντευξιαηόμενουσ θ λίςτα με τισ γενικζσ δεξιότθτεσ 

και πραγματοποιικθκε αξιολόγθςθ ωσ προσ τθν κριςιμότθτα τθσ κάκε δεξιότθτασ, 

τθν επάρκεια ι ζλλειψθ αυτισ, κακϊσ και τουσ παράγοντεσ που προκαλοφν τθν 

πικανι ζλλειψθ.  

Στθ ςυνζχεια τουσ ηθτικθκε να πουν οι ίδιοι κάποιεσ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ 

που κεωροφν κρίςιμεσ ι αναδυόμενεσ.  

Τζλοσ τουσ δόκθκε θ λίςτα με τισ ιδθ ςυμπλθρωμζνεσ επαγγελματικζσ και 

αναδυόμενεσ δεξιότθτεσ και ακολοφκθςε θ αξιολόγθςθ ωσ προσ τθν κριςιμότθτα 

τθσ κάκε δεξιότθτασ, τθν επάρκεια ι ζλλειψθ αυτισ, κακϊσ και τουσ παράγοντεσ 

που προκαλοφν τθν πικανι ζλλειψθ για τισ επαγγελματικζσ, ενϊ για τισ 

αναδυόμενεσ ζγινε αξιολόγθςθ ωσ προσ τθν ζλλειψθ και τον παράγοντα ανάδυςθσ.  
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Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ επί τθσ λίςτασ και τθν ςχετικι τεκμθρίωςθ 

αυτισ, ακολοφκθςε ςυηιτθςθ πάνω ςτισ ακόλουκεσ ερωτιςεισ: 

1. Ροιεσ δεξιότθτεσ και γνϊςεισ απαιτοφνται για τθν ειδικότθτα του 

Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι; * α) κατά τθν εργαςία, β) ςε ςχζςθ με το 

εργαςιακό περιβάλλον (π.χ. ομάδεσ, ςυνεργάτεσ)+ 

2. Ροιεσ από τισ δεξιότθτεσ, τισ οποίεσ αναφζρατε κεωρείτε ότι είναι οι πιο 

ςθμαντικζσ για τθν ειδικότθτα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι; 

3. Θεωρείτε ότι το εργατικό δυναμικό τθσ ειδικότθτασ του 

Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι διακζτει επαρκϊσ τισ δεξιότθτεσ που μόλισ 

αναφζρατε; Αν όχι, ποιεσ είναι αυτζσ που δεν διακζτει, και για ποιο λόγο; 

4. Υπάρχουν κάποιεσ νζεσ δεξιότθτεσ οι οποίεσ φαίνονται να αναδφονται ωσ 

ςθμαντικζσ για τθν ειδικότθτα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι; Ροιεσ 

είναι αυτζσ; Ρου πιςτεφετε ότι οφείλεται θ ανάδυςι τουσ; 

5. Αν ςυγκρίνατε διαχρονικά τθν ειδικότθτα του 

Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι, τι ζχει αλλάξει ςθμαντικά τα τελευταία 1-2 

χρόνια ςτθν ειδικότθτα από πλευράσ δεξιοτιτων/ικανοτιτων/γνϊςεων; 

6. Αν ιταν να εκπαιδεφςετε τουσ υπαλλιλουσ τθσ ειδικότθτασ του 

Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι, ςε τι ακριβϊσ κα τουσ εκπαιδεφατε;  

7. Ροιοι είναι οι παράγοντεσ (εντόσ και εκτόσ εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ) που 

επθρεάηουν τθν εξζλιξθ τθσ ειδικότθτασ του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι;  

8. Αν ιταν να προςλάβετε κάποιον εργαηόμενο τθσ ειδικότθτασ του 

Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι, ποιεσ δεξιότθτεσ κα ζπρεπε αυτόσ να 

διακζτει;  

9. Τι γνωςτικά ελλείμματα ι δεξιότθτεσ βλζπετε να ζχουν όςοι ζχουν 

προςλθφκεί ι ζχουν κάνει αίτθςθ πρόςλθψθσ για ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

ειδικότθτα; 

10. Κατατάξτε τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για τθν ειδικότθτα του 

Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι από τθν πρϊτθ ζωσ τθν τελευταία; 

11. Μπορείτε να κάνετε το ίδιο και για τισ περιφερειακζσ ι οριηόντιεσ δεξιότθτεσ 

που απαιτεί θ ςυγκεκριμζνθ ειδικότθτα; 
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12.  Ροιεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, ςτθν περίπτωςθ που το γνωρίηετε, δεν 

περιλαμβάνονται ςτα υφιςτάμενα εκπαιδευτικά προγράμματα ςιμερα ςτθν 

Ελλάδα; 

 

Ομάδεσ Εςτίαςθσ (focus groups) 18 

Το βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ μεκόδου και θ πιο ςθμαντικι κεωρθτικι τθσ 

αφετθρία είναι θ αξιοποίθςθ, θ κατανόθςθ και θ ερμθνεία τθσ «δυναμικισ των 

ομάδων». Μερικοί από τουσ πιο ςθμαντικοφσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν 

ομαδικι δυναμικι και τθν «απόδοςθ» ενόσ focus group είναι τα φυςικά και ατομικά 

χαρακτθριςτικά των ςυμμετεχόντων, τα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά των 

ςυμμετεχόντων, ο βακμόσ ςυνεκτικότθτασ τθσ ομάδασ, οι ςυνδυαςμοί ομοιογζνειασ 

– ετερογζνειασ τθσ ομάδασ προσ οριςμζνα χαρακτθριςτικά, οι ςχζςεισ δφναμθσ και 

εξουςίασ που προχπάρχουν ι που αναπτφςςονται εντόσ τθσ ομάδασ και ο βακμόσ 

ςυμμετοχισ των μελϊν τθσ ομάδασ ςτισ διαδικαςίεσ αλλθλεπίδραςθσ και 

οργανωμζνθσ ςυηιτθςθσ. 

Η μζκοδοσ των focus groups διαφζρει από τθν ατομικι ςυνζντευξθ ωσ ποιοτικι 

μεκοδολογία. Σε ςχζςθ με τισ ατομικζσ ςυνεντεφξεισ ζρευνασ θ μζκοδοσ των focus 

groups υπερζχει διότι περιζχει ωσ ςυςτατικό τθσ ςτοιχείο τθν άμεςθ 

αλλθλεπίδραςθ και τθν ομαδικι δυναμικι ενϊ υςτερεί ςτθν ζκταςθ του βάκουσ τθσ 

επικοινωνίασ και τθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν μεταξφ ερευνθτι και του 

ερευνϊμενου. 

H μζκοδοσ των focus groups ςτθν ποιοτικι κοινωνικι ζρευνα βρίςκει αρκετζσ 

εφαρμογζσ κυρίωσ ςε περιπτϊςεισ διερεφνθςθσ τθσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ 

οργανιςμϊν και οργανωμζνων κοινωνικϊν ομάδων, τθσ λειτουργίασ κεςμϊν και 

πλαιςίων παραγωγισ και εφαρμογισ πολιτικισ, τθσ διερεφνθςθσ τθσ 

πολυπλοκότθτασ και τθσ ποικιλομορφίασ κακϊσ και ςε περιπτϊςεισ κοινωνικϊν 

καταςτάςεων με ζντονο το ςτοιχείο τθσ ατομικισ και ομαδικισ αλλθλεπίδραςθσ, 

των αντικζςεων και τθσ ανάγκθσ ςυντονιςμοφ. Φυςικά για κάποιεσ περιπτϊςεισ θ 

μζκοδοσ μπορεί να παίξει κεντρικό ρόλο ενϊ ςε άλλεσ ςυμπλθρωματικό ι 

περιοριςμζνο ρόλο. 

                                                           
18

 Γενικόσ Μεκοδολογικόσ Οδθγόσ «Δράςεισ των κοινωνικϊν εταίρων για τθν αναγνϊριςθ και 
πρόγνωςθ αναγκϊν δεξιοτιτων ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Συςτιματοσ Διάγνωςθσ αναγκϊν τθσ 
αγοράσ», ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Νοζμβριοσ 2015 
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Ο ςυνθκζςτεροσ τρόποσ χριςθσ και εφαρμογισ των focus groups είναι ςε 

ςυνδυαςμό με άλλεσ μεκόδουσ ποιοτικοφ ι/και ποςοτικοφ χαρακτιρα ςτα πλαίςια 

πολυμεκοδολογικϊν προςεγγίςεων και ςυγκεκριμζνα με τθν ατομικι ςυνζντευξθ, 

τθν ςυμμετοχικι παρατιρθςθ, τθν ευρεία εμπειρικι ποςοτικι ζρευνα ι 

απογραφικι ζρευνα (survey research) και το πείραμα. Ο ςκοπόσ τθσ ςυνδυαςμζνθσ 

χριςθσ είναι ο ςυγκεραςμόσ των κετικϊν ςτοιχείων κάκε μεκόδου, θ ςυρρίκνωςθ 

των αδυναμιϊν κάκε μεμονωμζνθσ μεκόδου, θ αλλθλοενίςχυςθ τουσ, θ 

διαςταφρωςθ των ερευνθτικϊν ευρθμάτων (triangulation), θ ενίςχυςθ τθσ 

εγκυρότθτασ τθσ ερευνθτικισ προςπάκειασ και θ αποφυγι λανκαςμζνων 

ςυμπεραςμάτων. Στθν περίπτωςθ τθσ ζρευνάσ μασ επιλζχκθκε ο ςυνδυαςμόσ με τισ 

ατομικζσ ςυνεντεφξεισ που προθγικθκαν τθσ ομάδασ εςτίαςθσ. 

Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ ζρευνα ζλαβε χϊρα μία ομάδα εςτίαςθσ ςτισ 18/11/2015 

ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ςτθν Ακινα. Ρροθγικθκε ζγκαιρθ ενθμζρωςθ 

(με αποςτολι ςχετικισ επιςτολισ) των ςυμμετεχόντων για τον τόπο και χρόνο 

διεξαγωγισ τθσ ςυνάντθςθσ. Η ςυνολικι διάρκεια ιταν 3.5 ϊρεσ και ςτισ εργαςίεσ 

τθσ ςυμμετείχαν ςυνολικά 21 άτομα όπωσ παρουςιάηονται ςτον πίνακα 2.  

Ρίνακασ 2: ςυμμετζχοντεσ ςτθν ομάδα εςτίαςθσ (focus group) 

Α/Α Ονοματεπϊνυμο Φορζασ / Ιδιότθτα 

1.  Νίκοσ Βοφρδασ Ρανελλινια Ομοςπονδία Βιοτεχνϊν 

Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτϊν (ΡΟΒΑΣ) / 

Επιςτθμονικόσ Συνεργάτθσ 

2.  Θεόφιλοσ Ραγιάτθσ Ρρόεδροσ ΡΟΒΑΣ 

3.  Κυριάκοσ Φιλίνθσ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

4.  Λευτζρθσ Σίςκοσ Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείο (ΕΜΡ) 

5.  Τάςοσ Κρεμμφδασ EUROPA PROFIL ALUMINIO 

6.  Δθμιτρθσ Λιγοξυγκάκθσ Fenestral 

7.  Μιχάλθσ Σκριβάνοσ ETEM A.E. 

8.  Γιϊργοσ Μπάνθσ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 

9.  Βαςίλειοσ Τςιμπίδθσ Γενικι Συνομοςπονδία Εργατϊν Ελλάδοσ 

(ΓΣΕΕ) 

10.  Βίκτωρ Γεράρδθσ ΓΣΕΕ 
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11.  Ραναγιϊτθσ Γλιάτασ SOMFY ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

12.  Γεϊργιοσ Μιχαλάτοσ ELVAL COLOUR S.A. 

13.  Ραναγιϊτθσ Καραχάλιοσ Καταςκευζσ Αλουμινίου 

14.  Θεόφιλοσ Κάβουρασ Ζμποροσ Αλουμινίου 

15.  Αναςτάςιοσ 

Ακαναςόπουλοσ 

Γ. Γ. ΡΟΒΑΣ 

16.  Ανδρζασ Μαρινάκθσ Ρρόεδροσ Σωματείου Αργολίδασ 

17.  Γεϊργιοσ Δθμθτρίου Γ. Γ. Σωματείου Αργολίδασ 

18.  Ιωάννθσ Ραπαδιϊτθσ GIESSE GROUP HELLAS S.A. 

19.  Χαράλαμποσ 

Μαλαματζνιοσ 

Κζντρο Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ 

(ΚΑΡΕ) 

20.  Αντϊνθσ Αγγελάκθσ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

21.  Στζλιοσ 

Λαμπρακόπουλοσ 

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

 

Η επιλογι των ςυμμετεχόντων ςτθν ομάδα εςτίαςθσ ζγινε με τρόπο αμερόλθπτο και 

τα άτομα επιλζχκθκαν με γνϊμονα τθν εναςχόλθςθ τουσ με τον κλάδο (εκπρόςωποι 

εργοδοτϊν και εργαηομζνων), τισ γνϊςεισ τουσ (εκπρόςωποι φορζων όπωσ ΚΑΡΕ & 

ΕΜΡ και ςτελζχθ επιχειριςεων του κλάδου), τθν προςαρμοςτικότθτά τουσ ςε νζα 

και καινοτόμα πράγματα (αυτοαπαςχολοφμενοι και ςτελζχθ επιχειριςεων του 

κλάδου), κακϊσ και τθ δυνατότθτά τουσ να ανταποκρικοφν ςτθ διεξαγωγι τθσ 

ομάδασ εςτίαςθσ. Για τουσ ςκοποφσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ ςτθν ομάδα 

εςτίαςθσ ςυμμετείχαν εκπρόςωποι των κοινωνικϊν φορζων, επιχειριςεων του 

κλάδου με διάφορεσ ςχζςεισ μεταξφ τουσ (ανταγωνιςτικζσ επιχειριςεισ, 

προμθκευτζσ, πελάτεσ), κακϊσ και των εργαηομζνων. Επιδιϊχκθκε θ όςο το 

δυνατόν ευρεία αντιπροςωπευτικότθτα εργαηομζνων, εργοδοτϊν και άλλων 

φορζων, που είναι ςχετικοί με τθν υπό διερεφνθςθ ειδικότθτα. Για το λόγο αυτό 

ςυμμετείχαν, εκπρόςωποι των εργοδοτϊν (ΡΟΒΑΣ, Σωματείο Αργολίδασ), των 

εργαηομζνων (ΓΣΕΕ), αυτοαπαςχολοφμενοι του κλάδου κακϊσ και άλλων φορζων 

(ΕΜΡ, ΚΑΡΕ). Στόχοσ ιταν να αναδειχκοφν με αποτελεςματικότερο τρόπο οι 

πικανζσ ελλείψεισ δεξιοτιτων, αλλά και οι παράγοντεσ που τισ προκαλοφν, μζςω 
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τθσ εμπειρίασ εργαηομζνων και εργοδοτϊν (που προκφπτει από τθν παραγωγικι 

διαδικαςία), αλλά και ςχετικϊν φορζων. 

Δόκθκε προςοχι ϊςτε θ ςφςταςθ τθσ ομάδασ εςτίαςθσ να μθ δθμιουργεί κίνθτρα 

απόκρυψθσ πλθροφοριϊν ι μθ-ειλικρινοφσ ζκφραςθσ γνϊμθσ, επιτυγχάνοντασ 

ταυτόχρονα μια ιςορροπία μεταξφ ςυνεκτικότθτασ-ομοιογζνειασ και πλουραλιςμοφ. 

Αρχικά ζγινε μία μικρι παρουςίαςθ του ζργου, του ςκοποφ, των ςτόχων και των 

αναμενόμενων αποτελεςμάτων. Επιπροςκζτωσ αναφζρκθκαν οι κανόνεσ 

διεξαγωγισ τθσ ομάδασ εςτίαςθσ, το είδοσ των προςδοκϊμενων πλθροφοριϊν που 

κα προκφψουν από τθν ζρευνα και τον τρόπο με τον οποίον κα αξιοποιθκοφν. 

Επίςθσ εξθγικθκε τι ορίηουμε ωσ δεξιότθτα με ςυγκεκριμζνα παραδείγματα για το 

επάγγελμα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. Τζλοσ οι ςυμμετζχοντεσ 

ενθμερϊκθκαν ότι θ ομάδα εςτίαςθσ θχογραφείται για τθ διευκόλυνςθ τθσ τιρθςθσ 

πρακτικϊν και τθν επεξεργαςία των αποτελεςμάτων. 

Αρχικά δόκθκε ςτουσ ςυνεντευξιαηόμενουσ θ λίςτα με τισ γενικζσ, τισ 

επαγγελματικζσ και τισ αναδυόμενεσ δεξιότθτεσ.  

Αφοφ ζγινε παρουςίαςθ και ανάλυςθ των δεξιοτιτων (αρχικά επαγγελματικζσ και 

κατόπιν γενικζσ) ηθτικθκε από τουσ ςυμμετζχοντεσ να εκφράςουν τθν άποψι τουσ 

ωσ προσ τθν πλθρότθτα τθσ λίςτασ (μόνο για τισ επαγγελματικζσ), κακϊσ και πικανζσ 

προςκικεσ που κα ικελαν να γίνουν ςε αυτι. Επίςθσ ςυηθτικθκε για το εάν αυτζσ 

οι δεξιότθτεσ απαιτοφνται από ζνα άτομο μόνο ι από το ςφνολο μίασ εταιρείασ. 

Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ λίςτασ ακολοφκθςε αξιολόγθςθ, για τισ γενικζσ και τισ 

επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ, ωσ προσ τθν κριςιμότθτα τθσ κάκε δεξιότθτασ, τθν 

επάρκεια ι ζλλειψθ αυτισ, κακϊσ και τουσ παράγοντεσ που προκαλοφν τθν πικανι 

ζλλειψθ.  

Για τισ αναδυόμενεσ δεξιότθτεσ ζγινε αξιολόγθςθ ωσ προσ τθν ζλλειψθ αυτϊν, 

κακϊσ και τον παράγοντα ανάδυςθσ.  

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια διεξαγωγισ τθσ ομάδασ εςτίαςθσ, δόκθκε ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ ικανόσ βακμόσ ελευκερίασ, ϊςτε να διαςφαλιςκεί ο πλουραλιςμόσ 

ςτθ διατφπωςθ απόψεων και επιχειρθμάτων από αυτοφσ, αποτρζποντασ 
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παράλλθλα τθν επζκταςθ τθσ ςυηιτθςθσ ςε κζματα εκτόσ του αντικειμζνου τθσ 

ζρευνασ. 
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7. Ανάλυςθ δεδομζνων 
  

Το βαςικότερο χαρακτθριςτικό τθσ ποιοτικισ ζρευνασ ιταν θ ζμφαςθ ςτο γραπτό 

κείμενο, παρά ςτα αρικμθτικά δεδομζνα. Ωσ γραπτό κείμενο εννοοφμε το κείμενο 

που προζκυψε από τθν απομαγνθτοφϊνθςθ τθσ ομάδασ εςτίαςθσ και τισ 

ςθμειϊςεισ που κρατικθκαν κατά τθ διάρκεια των τεςςάρων ςυνεντεφξεων. 

Το πρϊτο βιμα τθσ ανάλυςθσ των ποιοτικϊν δεδομζνων αποτζλεςε θ ςυλλογι και 

διαχείριςθ αυτϊν. Σε αυτό το ςτάδιο ςυλλζχκθκαν και καταγράφθκαν όλεσ οι 

ςθμειϊςεισ από τισ ςυνεντεφξεισ, ενϊ απομαγνθτοφωνικθκε και θ ςυνεδρίαςθ τθσ 

ομάδασ εςτίαςθσ.  

Για τισ ανάγκεσ τθσ ποιοτικισ ζρευνασ ςχετικά με τισ δεξιότθτεσ (ςπουδαιότθτα, 

επάρκεια και παράγοντεσ που επιδροφν ςτθν ζλλειψθ) ζγινε χριςθ του πίνακα 3, ο 

οποίοσ ςυμπλθρϊκθκε τόςο κατά τθ διάρκεια των ςυνεντεφξεων, όςο και κατά τθ 

διάρκεια τθσ ομάδασ εςτίαςθσ. Για τθν ολοκλιρωςθ του πίνακα και τθν παρουςίαςθ 

του ςτθν ομάδα εςτίαςθσ χρθςιμοποιικθκαν και δεδομζνα που προζκυψαν κατά τθ 

διάρκεια των ςυνεντεφξεων. Ο πίνακασ αυτόσ αναλφκθκε (ςε ςυνδυαςμό και με τισ 

απομαγνθτοφωνθμζνεσ ςθμειϊςεισ) και ακολοφκθςε θ ςυμπλιρωςθ του πίνακα 

που παρουςιάηεται ςτο επόμενο κεφάλαιο όπου παρουςιάηονται τα αποτελζςματα 

τθσ ζρευνασ.  

Για τθν ολοκλιρωςθ του πίνακα πραγματοποιικθκε ταξινόμθςθ και ιεράρχθςθ των 

δεξιοτιτων ανά βακμό ςπουδαιότθτασ, ανά διακεςιμότθτα-ζλλειψθ και ανά 

παράγοντα ζλλειψθσ όςον αφορά τισ γενικζσ και επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ. Για τισ 

αναδυόμενεσ δεξιότθτεσ ταξινόμθςθ και ιεράρχθςθ των δεξιοτιτων ανά 

διακεςιμότθτα-ζλλειψθ και ανά παράγοντα ανάδυςθσ. 

Στισ ςθμειϊςεισ των ςυνεντεφξεων και των ομάδων εςτίαςθσ ακολουκικθκαν τα 

παρακάτω: 

α) κωδικοποίθςθ όπωσ π.χ. χειριςμόσ προγραμμάτων Η/Υ για τον υπολογιςμό του 

κόςτουσ και τθ ςφνταξθ προςφοράσ --> κωδικοποίθςθ "επαγγελματικι δεξιότθτα" 
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β) υπομνθματιςμόσ, δθλαδι τιρθςθ ςθμειϊςεων ςε ςχζςθ με τον κωδικό (π.χ. 

χειριςμόσ προγραμμάτων Η/Υ για τον υπολογιςμό του κόςτουσ και τθ ςφνταξθ 

προςφοράσ --> κωδικοποίθςθ "επαγγελματικι δεξιότθτα" --> υπομνθματιςμόσ 

"Σθμείωςθ: θ δεξιότθτα αυτι αναφζρεται ςε βαςικζσ και εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ 

πλθροφορικισ και νζασ τεχνολογίασ") 

Επιπροςκζτωσ κατά τθν ανάλυςθ των δεδομζνων εντοπίςκθκε ζνα 

επαναλαμβανόμενο μοτίβο (κζματα εκπαίδευςθσ) ςτουσ παράγοντεσ ζλλειψθσ των 

γενικϊν και επαγγελματικϊν δεξιοτιτων.  

Κατά τθν απεικόνιςθ των αποτελεςμάτων / ςυμπεραςμάτων εκτόσ από πίνακεσ 

χρθςιμοποιικθκαν κατάλλθλα γραφιματα, ενϊ κα πρζπει να αναφερκεί ότι δε 

χρθςιμοποιικθκε κάποιο εξειδικευμζνο λογιςμικό για τθν ανάλυςθ των δεδομζνων 

19. 

Τζλοσ κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι τα εξαγόμενα αποτελζςματα από τθν ομάδα 

εςτίαςθσ προζκυψαν με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ και τθν ευρεία ςυναίνεςθ όλων των 

ςυμμετεχόντων ςε αυτι. 

 

                                                           
19

 Γενικόσ Μεκοδολογικόσ Οδθγόσ «Δράςεισ των κοινωνικϊν εταίρων για τθν αναγνϊριςθ και 
πρόγνωςθ αναγκϊν δεξιοτιτων ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Συςτιματοσ Διάγνωςθσ αναγκϊν τθσ 
αγοράσ», ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Νοζμβριοσ 2015 
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Ρίνακασ 3: Ρίνακασ με δεξιότθτεσ ο οποίοσ χρθςιμοποιικθκε ςτισ ςυνεντεφξεισ και ςτθν ομάδα εςτίαςθσ 

Κριςιμότθτα Δεξιότθτασ Ζλλειψθ Δεξιότθτασ Παράγοντασ ζλλειψθσ

Κατά πόςο θ δεξιότθτα είναι κρίςιμθ για τθν 

αποτελεςματικι και πλιρθ εκτζλεςθ των 

απαιτοφμενων εργαςιϊν του επαγγζλματοσ

Ζλλειψθ Δεξιότθτασ (Δυςκολία κάλυψθσ  δεξιότθτασ από το 

εργατικό δυναμικό, είτε εντόσ, είτε εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ)
Ραράγοντασ προκάλεςε τθν ζλλειψθ

Η δεξιότθτα είναι:                                               α) 

Μεγάλθσ ςπουδαιότθτασ (ΜΕΓΑΛΗ),                 β 

Μεςαίασ ςπουδαιότθτασ (ΜΕΑΙΑ),                 γ) 

Χαμθλισ ςπουδαιότθτασ (ΧΑΜΗΛΗ)

 Το ανκρϊπινο δυναμικό ωσ προσ τθν κάκε δεξιότθτα:                                                             

α) είναι επαρκϊσ καταρτιςμζνο (ΕΠΑΡΚΕΙΑ),                                                                                     

β) θ δεξιότθτα είναι ςε μικρι ζλλειψθ (ΜΙΚΡΗ ΕΛΛΕΙΨΗ),                                                                 

γ) θ δεξιότθτα είναι ςε μεγάλθ ζλλειψθ (ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΕΙΨΗ)

α. Ανάπτυξθ εγχϊριασ και παγκόςμιασ οικονομίασ

β. Τεχνολογία και Καινοτομία

γ. Διεκνισ και εγχϊριοσ ανταγωνιςμόσ

δ. υκμιςτικό πλαίςιο

ε. Ρεριβάλλον

ςτ. Άλλοσ παράγοντασ (ειδικοί ανάλογα με τον 

κλάδο και το επάγγελμα)

Ραρατθριςεισ

1 Καλι γνϊςθ και χριςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ

2 Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν

3 Αρικμθτικι ικανότθτα

4 Βαςικζσ ψθφιακζσ ικανότθτεσ

5 Εξειδικευμζνεσ ψθφιακζσ ικανότθτεσ

6 Ικανότθτα να μακαίνει νζα πράγματα

7 Ευελιξία και προςαρμοςτικότθτα

8 Επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ

9 Επίλυςθ προβλθμάτων

10 Δθμιουργικότθτα

11 Εργαςία ςε ομάδα

12 Ανάλθψθ πρωτοβουλίασ

13 Επιχειρθματικό πνεφμα

14 Οργανωτικζσ Ικανότθτεσ

1 Να αντιλαμβάνεται και να επιλζγει τθν καταλλθλότερθ τεχνοοικονομικι λφςθ.

2
Να χρθςιμοποιεί ςωςτά τισ προδιαγραφζσ των πρϊτων υλϊν για τθ ςφνκεςθ τθσ 

τεχνικισ λφςθσ, επιλζγοντασ τουσ κατάλλθλουσ ςυνδυαςμοφσ υλικϊν

3
Να αντιλαμβάνεται, να επιλζγει και να εφαρμόηει τισ κατάλλθλεσ Νομικζσ και 

Κανονιςτικζσ απαιτιςεισ για κάκε καταςκευι (ςιμανςθ CE, KENAK κ.α.)

4
Να οργανϊνει τθ ςυνεργαςία με τουσ εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ (προδιαγραφζσ, 

χρόνοι, κόςτοσ κ.α.)

5
Να χειρίηεται ορκά τον εξοπλιςμό (πριόνια, πρζςεσ, παντογράφουσ, 

θλεκτροςυγκόλλθςθ, εργαλεία χειρόσ κλπ)

6
Να αναγνωρίηει και να εφαρμόηει τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν εγχειριδίων του 

παραγωγοφ του ςυςτιματοσ εκτελϊντασ του κατάλλθλουσ ελζγχουσ ποιότθτασ.

7
Να αντιλαμβάνεται και να χειρίηεται τουσ τεχνικοφσ καταλόγουσ, τισ προδιαγραφζσ 

των προφίλ και τα τεχνικά εγχειρίδια καταςκευισ των ςυςτθμάτων αλουμινίου

8
Να επεξθγεί τουσ κανόνεσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ, τθ χριςθ τθσ εγγφθςθσ και 

τισ υποχρεϊςεισ του ωσ καταςκευαςτισ

9

Να εφαρμόηει καλζσ πρακτικζσ κατά τθν εργαςία (χϊροσ, εξοπλιςμόσ, οδιγθςθ 

ςφμφωνα με ΚΟΚ, κατάλλθλο όχθμα & μζςα ςτιριξθσ, ςεβαςμόσ ςτο χϊρο του 

πελάτθ)

10
Να χειρίηεται προγράμματα Η/Υ για τθ ςφνταξθ προςφοράσ, τεχνικισ περιγραφισ, 

υπολογιςμό κόςτουσ

11
Να εφαρμόηει τα κριτιρια του κόςτουσ και των ιδιαιτεροτιτων του ζργου ςτθν 

κοςτολόγθςθ

12
Να επεξθγεί τα κρίςιμα χαρακτθριςτικά, πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα τθσ 

τεχνικισ λφςθσ

13
Να ςχεδιάηει ςκαριφιματα και να αποτυπϊνει τεχνικζσ λεπτομζρειεσ, υπολογίηοντασ 

ςωςτά διαςτάςεισ από καταςκευαςτικά ςχζδια, ςκαριφιματα

14 Να εφαρμόηει τα ορκά μζτρα υγείασ και αςφάλειασ κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ

15 Να οργανϊνει το αρχείο κάκε ζργου που ολοκλθρϊκθκε

Ζλλειψθ Δεξιότθτασ Παράγοντασ ανάδυςθσ 
Ζλλειψθ Δεξιότθτασ (Δυςκολία κάλυψθσ  δεξιότθτασ από το 

εργατικό δυναμικό, είτε εντόσ, είτε εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ)
Ραράγοντασ προκάλεςε τθν ανάδυςθ

 Το ανκρϊπινο δυναμικό ωσ προσ τθν κάκε δεξιότθτα:                                                             

α) είναι επαρκϊσ καταρτιςμζνο (ΕΠΑΡΚΕΙΑ),                                                                                     

β) θ δεξιότθτα είναι ςε μικρι ζλλειψθ (ΜΙΚΡΗ ΕΛΛΕΙΨΗ),                                                                 

γ) θ δεξιότθτα είναι ςε μεγάλθ ζλλειψθ (ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΕΙΨΗ)

α. Ανάπτυξθ εγχϊριασ και παγκόςμιασ οικονομίασ

β. Τεχνολογία και Καινοτομία

γ. Διεκνισ και εγχϊριοσ ανταγωνιςμόσ

δ. υκμιςτικό πλαίςιο

ε. Ρεριβάλλον

ςτ. Άλλοσ παράγοντασ (ειδικοί ανάλογα με τον 

κλάδο και το επάγγελμα)

Ραρατθριςεισ

Να διαχειρίηεται ςωςτά τα προσ ανακφκλωςθ 

υλικά

Να αντιλαμβάνεται και να επιλζγει τθν 

ενεργειακά αποδοτικότερθ λφςθ.

Να αντιλαμβάνεται & να υπολογίηει τθν 

ενεργειακι κατθγορία των προϊόντων (energy 

labelling)

Να χειρίηεται ορκά προγράμματα Η/Υ για τον 

υπολογιςμό κερμικϊν ιδιοτιτων

Να τοποκετεί ςωςτά τα προϊόντα ςτθν 

οικοδομι, αποφεφγοντασ τισ κερμογζφυρεσ

Γ. Αναδυόμενεσ Δεξιότθτεσ

Στθν κατθγορία των αναδυόμενων δεξιοτιτων μποροφν να ενςωματωκοφν νζεσ δεξιότθτεσ οι οποίεσ δεν ζχουν ακόμα καταγραφεί ςε επαγγελματικά 

περιγράμματα ι άλλεσ βάςεισ δεδομζνων δεξιοτιτων και μπορεί να είναι είτε Γενικζσ είτε Επαγγελματικζσ Δεξιότθτεσ 

Κατθγορία Δεξιοτιτων

Α. Γενικζσ 

Δεξιότθτεσ

Β. 

Επαγγελματικζσ 

Δεξιότθτεσ
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8. Αποτελζςματα ζρευνασ 

 

Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί θ ζρευνα ξεκίνθςε με τθ διεξαγωγι τεςςάρων 

ςυνεντεφξεων με ανκρϊπουσ του κλάδου. Αυτζσ πραγματοποιθκικαν με τθ μζκοδο 

των θμιδομθμζνων ςυνεντεφξεων χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλεσ ερωτιςεισ που 

ζχουν παρουςιαςτεί ςτο κεφάλαιο 6 τθσ παροφςασ μελζτθσ. Επίςθσ κατά τθ 

διάρκεια των ςυνεντεφξεων ζγινε παρουςίαςθ και ανάλυςθ του πίνακα με τισ 

δεξιότθτεσ, ο οποίοσ και οριςτικοποιικθκε για να παρουςιαςτεί ςτθν ομάδα 

εςτίαςθσ. Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται τα αποτελζςματα από τισ ςυνεντεφξεισ:  

Πςον αφορά τισ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ ζγιναν κάποιεσ προτάςεισ από τουσ 

ςυνεντευξιαηόμενουσ οι οποίεσ όμωσ περιλαμβάνονταν ιδθ ςτον πίνακα που είχε 

δθμιουργθκεί. Ρολλζσ φορζσ θ δεξιότθτα προςδιορίςτθκε με διαφορετικό λεκτικό. 

Για τισ αναδυόμενεσ δεξιότθτεσ δεν ζγινε κάποια πρόταςθ και από τουσ τζςςερεισ 

ςυνεντευξιαηόμενουσ.  

Στθ ςυνζχεια ακολοφκθςε θ αξιολόγθςθ των δεξιοτιτων (14 γενικζσ και 15 

επαγγελματικζσ) ανάλογα με το βακμό κριςιμότθτάσ τουσ, ςτο βακμό ζλλειψθσ-

επάρκειάσ τουσ και ςφνδεςθ του βακμοφ ζλλειψθσ με τουσ παράγοντεσ που 

εξετάηονται ςτθν ςυγκεκριμζνθ ζρευνα.  

Κριςιμότθτα δεξιότθτασ (κατά πόςο θ δεξιότθτα είναι κρίςιμθ για τθν 

αποτελεςματικι και πλιρθ εκτζλεςθ των απαιτοφμενων εργαςιϊν του 

επαγγζλματοσ του Αλουμινοςιδθροκαταςκευςτι) 

Η δεξιότθτα είναι:  

α) Μεγάλθσ ςπουδαιότθτασ (ΜΕΓΑΛΗ), 

β Μεςαίασ ςπουδαιότθτασ (ΜΕΣΑΙΑ), 

γ) Χαμθλισ ςπουδαιότθτασ (ΧΑΜΗΛΗ) 

 

Ζλλειψθ Δεξιότθτασ (Δυςκολία κάλυψθσ δεξιότθτασ από το εργατικό δυναμικό, είτε 

εντόσ, είτε εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ) 

Το ανκρϊπινο δυναμικό ωσ προσ τθν κάκε δεξιότθτα: 
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α) είναι επαρκϊσ καταρτιςμζνο (ΕΡΑΚΕΙΑ), 

β) θ δεξιότθτα είναι ςε μικρι ζλλειψθ (ΜΙΚΗ ΕΛΛΕΙΨΗ), 

γ) θ δεξιότθτα είναι ςε μεγάλθ ζλλειψθ (ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΕΙΨΗ) 

 

Ραράγοντασ που προκάλεςε τθν ζλλειψθ: 

α. Ανάπτυξθ εγχϊριασ και παγκόςμιασ οικονομίασ 

β. Τεχνολογία και Καινοτομία 

γ. Διεκνισ και εγχϊριοσ ανταγωνιςμόσ 

δ. υκμιςτικό πλαίςιο 

ε. Ρεριβάλλον 

ςτ. Άλλοσ παράγοντασ (ειδικοί ανάλογα με τον κλάδο και το επάγγελμα) 

 

Ζπειτα πραγματοποιικθκε θ ίδια διαδικαςία για τισ 5 αναδυόμενεσ δεξιότθτεσ 

ςχετικά με το βακμό ζλλειψθσ-επάρκειάσ τουσ και ςφνδεςθ του βακμοφ ανάδυςθσ 

με τουσ παράγοντεσ που εξετάηονται ςτθν ςυγκεκριμζνθ ζρευνα. 

Ζλλειψθ Δεξιότθτασ (Δυςκολία κάλυψθσ δεξιότθτασ από το εργατικό δυναμικό, είτε 

εντόσ, είτε εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ) 

Το ανκρϊπινο δυναμικό ωσ προσ τθν κάκε δεξιότθτα: 

α) είναι επαρκϊσ καταρτιςμζνο (ΕΡΑΚΕΙΑ), 

β) θ δεξιότθτα είναι ςε μικρι ζλλειψθ (ΜΙΚΗ ΕΛΛΕΙΨΗ), 

γ) θ δεξιότθτα είναι ςε μεγάλθ ζλλειψθ (ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΕΙΨΗ) 

 

Ραράγοντασ που προκάλεςε τθν ανάδυςθ: 

α. Ανάπτυξθ εγχϊριασ και παγκόςμιασ οικονομίασ 

β. Τεχνολογία και Καινοτομία 

γ. Διεκνισ και εγχϊριοσ ανταγωνιςμόσ 

δ. υκμιςτικό πλαίςιο 

ε. Ρεριβάλλον 

ςτ. Άλλοσ παράγοντασ (ειδικοί ανάλογα με τον κλάδο και το επάγγελμα) 
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Από τθν ανάλυςθ απαντιςεων προκφπτει ότι όλεσ οι γενικζσ και επαγγελματικζσ 

δεξιότθτεσ είναι μεγάλθσ ςπουδαιότθτασ με εξαίρεςθ τθ γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν και 

τισ εξειδικευμζνεσ ψθφιακζσ γνϊςεισ, οι οποίεσ κατατάςςονται ςε μεςαία ι χαμθλι 

ςπουδαιότθτα.  

Πςον αφορά τθν επάρκεια, οι ςυνεντευξιαηόμενοι κεωροφν ότι θ πλειονότθτα των 

δεξιοτιτων είναι ςε μικρι ζλλειψθ ι μεγάλθ ζλλειψθ. Σε επάρκεια κεωρείται ότι 

υπάρχουν οι δεξιότθτεσ του ορκοφ χειριςμοφ του εξοπλιςμοφ και τθσ χριςθσ των 

τεχνικϊν καταλόγων. Πςον αφορά τουσ παράγοντεσ που προκάλεςαν τθν ζλλειψθ ο 

κφριοσ και επαναλαμβανόμενοσ είναι αυτόσ τθσ εκπαίδευςθσ / κατάρτιςθσ. Άλλοι 

παράγοντεσ που αναφζρκθκαν είναι θ νοοτροπία / κουλτοφρα του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ του κλάδου και θ οικονομικι κρίςθ.  

Για τισ αναδυόμενεσ δεξιότθτεσ που τουσ προτάκθκαν να αξιολογιςουν, οι 

ςυνεντευξιαηόμενοι κεωροφν ότι βρίςκονται όλεσ ςε μεγάλθ ζλλειψθ. Σχετικά με 

τουσ παράγοντεσ ανάδυςθσ, αναφζρκθκαν περιςςότερο θ τεχνολογία και 

καινοτομία, κακϊσ και το ρυκμιςτικό πλαίςιο. 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των δεξιοτιτων με βάςθ τον πίνακα ακολοφκθςε ςυηιτθςθ με 

τθ χριςθ ςυγκεκριμζνων ερωτιςεων. Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται οι απαντιςεισ 

που ελιφκθςαν ζπειτα από τθν κατάλλθλθ επεξεργαςία: 

 

1. Ροιεσ από τισ δεξιότθτεσ, τισ οποίεσ αναφζρατε κεωρείτε ότι είναι οι πιο 

ςθμαντικζσ για τθν ειδικότθτα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι; 

Οι ςυνεντευξιαηόμενοι κεωροφν ότι όλεσ οι δεξιότθτεσ που ανζφεραν είναι εξίςου 

ςθμαντικζσ και μεγάλθσ ςπουδαιότθτασ για αποτελεςματικι και πλιρθ εκτζλεςθ 

των απαιτοφμενων εργαςιϊν του επαγγζλματοσ του Αλουμινοςιδθροκαταςκευςτι. 

 

2. Θεωρείτε ότι το εργατικό δυναμικό τθσ ειδικότθτασ του 

Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι διακζτει επαρκϊσ τισ δεξιότθτεσ που μόλισ 

αναφζρατε; Αν όχι, ποιεσ είναι αυτζσ που δεν διακζτει, και για ποιο λόγο; 

Πλοι οι ςυνεντευξιαηόμενοι ιταν ςφμφωνοι ότι το εργατικό δυναμικό τθσ 

ειδικότθτασ του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι δεν διακζτει επαρκϊσ ςχεδόν καμία 
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από τισ δεξιότθτεσ που ανζφεραν. Ο βαςικόσ παράγοντασ ζλλειψθσ (μικρισ ι 

μεγάλθσ) είναι το κζμα τθσ εκπαίδευςθσ τόςο ςε επίπεδο βαςικισ εκπαίδευςθσ, 

όςο και ςε επίπεδο επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ ι ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ 

κατάρτιςθσ. Άλλοσ ςθμαντικόσ παράγοντασ ζλλειψθσ είναι και θ νοοτροπία / 

κουλτοφρα που επικρατεί ςτουσ εργαηόμενουσ του κλάδου, τα οποία ςχετίηονται 

άμεςα και με τα κζματα εκπαίδευςθσ.  

 

3. Υπάρχουν κάποιεσ νζεσ δεξιότθτεσ οι οποίεσ φαίνονται να αναδφονται ωσ 

ςθμαντικζσ για τθν ειδικότθτα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι; Ροιεσ 

είναι αυτζσ; Ρου πιςτεφετε ότι οφείλεται θ ανάδυςι τουσ; 

Σε αυτι τθν ερϊτθςθ οι ςυνεντευξιαηόμενοι δεν είχαν να κάνουν κάποια πρόταςθ 

και περιορίςτθκαν ςτθν κατθγοριοποίθςθ των παραγόντων ανάδυςθσ για τισ 

δεξιότθτεσ που τουσ προτάκθκαν από τον ερευνθτι, αφοφ ομόφωνα διαπιςτϊκθκε 

ότι υφίςταται μεγάλθ ζλλειψθ ςτον κλάδο.  

 

4. Αν ςυγκρίνατε διαχρονικά τθ ςυγκεκριμζνθ ειδικότθτα, τι ζχει αλλάξει 

ςθμαντικά τα τελευταία 1-2 χρόνια ςτθν ειδικότθτα από πλευράσ 

δεξιοτιτων/ικανοτιτων/γνϊςεων; 

Τα τελευταία 1-2 ζτθ ζχουν βελτιωκεί οι δεξιότθτεσ / ικανότθτεσ / γνϊςεισ ςε 

κζματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, λόγω και τθσ ηιτθςθσ που υπάρχει από τθν 

αγορά. Ζχουν ειπωκεί αρκετά πράγματα ςε ζνα κλάδο ο οποίοσ ιταν εντελϊσ 

ανειδίκευτοσ ςε αυτά τα κζματα. Αν και εμφανίηονται ςθμεία βελτίωςθσ ςίγουρα 

δεν υπάρχει πλιρθσ εμπζδωςθ των γνϊςεων. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μθ 

εφαρμογι των γνϊςεων που αποκτικθκαν, ενϊ δεν προτείνουν και τισ αντίςτοιχεσ 

λφςεισ ςτουσ πελάτεσ.  

Επίςθσ ζχουν αυξθκεί οι απαιτιςεισ για τθ χριςθ Η/Υ και εξειδικευμζνων 

εφαρμογϊν. 

 

5. Αν ιταν να εκπαιδεφςετε τουσ υπαλλιλουσ τθσ ειδικότθτασ του 

Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι, ςε τι ακριβϊσ κα τουσ εκπαιδεφατε;  
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Σφμφωνα με τισ απαντιςεισ των ςυνεντευξιαηόμενων θ εκπαίδευςθ κα αφοροφςε 

τόςο ςε γενικζσ όςο και ςε επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα οι 

προτάςεισ των ςυνεντευξιαηόμενων είναι οι εξισ: 

 Ανάλθψθ πρωτοβουλίασ 

 Επίλυςθ προβλθμάτων 

 Εφαρμογι ςυςτιματοσ ελζγχου παραγωγισ (FPC) και ςιμανςθσ CE 

 Καλλιζργεια φιλοςοφίασ και κουλτοφρασ για τθν καταςκευι καλφτερων 

προϊόντων 

 Αντίλθψθ τθσ κατάλλθλθσ τεχνικισ λφςθσ 

 Βαςικζσ αρχζσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ από τα ςυςτιματα αλουμινίου 

 Ρρόταςθ ενεργειακά αποδοτικότερθσ λφςθσ 

 Βαςικζσ αρχζσ υγείασ και αςφάλειασ κατά τθν εργαςία 

 Ρωλιςεισ και διαχείριςθ πελατϊν 

 Μζκοδοσ λιψθσ ορκϊν μζτρων ςτθν οικοδομι και κατάλλθλθ αποτφπωςθ 

αυτϊν 

 Αποξιλωςθ παλαιϊν κουφωμάτων και τοποκζτθςθ νζων  

 Εκμάκθςθ τεχνικϊν εγχειριδίων  

 Επαγγελματικι ςυμπεριφορά, εξυπθρζτθςθ πελατϊν και παροχι υπθρεςιϊν 

 Ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ (παρεμβάςεισ) ενεργειακισ αναβάκμιςθσ κτιρίων 

 

6. Ροιοι είναι οι παράγοντεσ (εντόσ και εκτόσ εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ) που 

επθρεάηουν τθν εξζλιξθ τθσ ειδικότθτασ του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι;  

Οι ςθμαντικότεροι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν εξζλιξθ τθσ ειδικότθτασ του 

Αλουμινοςιδθροκαταςκευςτι ςφμφωνα με τισ απόψεισ των ςυνεντευξιαηόμενων 

είναι οι εξισ: 

 Η ζλλειψθ βαςικισ εκπαίδευςθσ και αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ με 

αποτζλεςμα θ πλειονότθτα του ανκρϊπινου δυναμικοφ του κλάδου να ζχει 

χαμθλό μορφωτικό επίπεδο 

 Η ζλλειψθ ρυκμιςτικοφ πλαιςίου όςον αφορά ςτθν αδειοδότθςθ για τθν 

εκτζλεςθ του επαγγζλματοσ 

 Η μθ εφαρμογι του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου όςον αφορά τα προϊόντα που 

παράγονται ςτθν χϊρα μασ αλλά και αυτά που ειςάγονται (ςιμανςθ CE) 

 Το οικονομικό περιβάλλον το οποίο όλο και χειροτερεφει  
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7. Αν ιταν να προςλάβετε κάποιον εργαηόμενο τθσ ειδικότθτασ του 

Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι, ποιεσ δεξιότθτεσ κα ζπρεπε αυτόσ να 

διακζτει;  

Ιδανικά κα ζπρεπε να διακζτει όλεσ τισ δεξιότθτεσ ςφμφωνα με τισ απόψεισ και των 

τεςςάρων ατόμων που ςυμμετείχαν ςτισ θμιδομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ. Εάν 

προςπακιςουμε να ξεχωρίςουμε κάποιεσ αυτζσ είναι οι εξισ:  

Γενικζσ 

 Ευελιξία και προςαρμοςτικότθτα 

 Επίλυςθ προβλθμάτων 

 Δθμιουργικότθτα 

 Ανάλθψθ πρωτοβουλίασ 

 Εργαςία ςε ομάδεσ 

Επαγγελματικζσ 

 Να χρθςιμοποιεί ςωςτά τισ προδιαγραφζσ των πρϊτων υλϊν για τθ ςφνκεςθ 

τθσ τεχνικισ λφςθσ, επιλζγοντασ τουσ κατάλλθλουσ ςυνδυαςμοφσ υλικϊν 

 Να αντιλαμβάνεται  και να εφαρμόηει τισ κατάλλθλεσ Νομικζσ και 

Κανονιςτικζσ απαιτιςεισ για κάκε καταςκευι (ςιμανςθ CE, KENAK κ.α.) 

 Να χειρίηεται ορκά τον εξοπλιςμό (πριόνια, πρζςεσ, παντογράφουσ, 

εργαλεία χειρόσ κλπ) 

 Να αναγνωρίηει και να εφαρμόηει τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν εγχειριδίων 

του παραγωγοφ του ςυςτιματοσ εκτελϊντασ του κατάλλθλουσ ελζγχουσ 

ποιότθτασ. 

 Να αντιλαμβάνεται και να χειρίηεται τουσ τεχνικοφσ καταλόγουσ, τισ 

προδιαγραφζσ των προφίλ και τα τεχνικά εγχειρίδια καταςκευισ των 

ςυςτθμάτων αλουμινίου 

 Να εφαρμόηει καλζσ πρακτικζσ κατά τθν εργαςία (χϊροσ, εξοπλιςμόσ, 

οδιγθςθ ςφμφωνα με ΚΟΚ, κατάλλθλο όχθμα & μζςα ςτιριξθσ, ςεβαςμόσ 

ςτο χϊρο του πελάτθ) 

 Να εφαρμόηει τα ορκά μζτρα υγείασ και αςφάλειασ κατά τθ διάρκεια τθσ 

εργαςίασ 

Για τισ αναδυόμενεσ δεν υπάρχει ακόμθ εκτίμθςθ. 

 

8. Τι γνωςτικά ελλείμματα ι δεξιότθτεσ βλζπετε να ζχουν όςοι ζχουν 

προςλθφκεί ι ζχουν κάνει αίτθςθ πρόςλθψθσ για ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

ειδικότθτα; 
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Σφμφωνα με τθν άποψθ και των τεςςάρων από πρόςφατεσ ι παλαιότερεσ 

προςλιψεισ, οι βαςικότερεσ ελλείψεισ του προςωπικοφ εςτιάηονται ςτα παρακάτω 

κζματα: 

 ζλλειψθ βαςικισ εκπαίδευςθσ 

 οργάνωςθ τθσ εργαςίασ  

 ανάλθψθ πρωτοβουλίασ  

 ορκι εκτζλεςθ των απαιτοφμενων ελζγχων ποιότθτασ 

 δυνατότθτα προςαρμογισ ςε νζεσ τεχνολογίεσ 

 εφαρμογι καλϊν πρακτικϊν κατά τθν εργαςία 

 εφαρμογι μζτρων υγείασ και αςφάλειασ κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ 

 

9. Κατατάξτε τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για τθν ειδικότθτα του 

Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι από τθν πρϊτθ ζωσ τθν τελευταία; 

Δεν υπιρξε κατάταξθ με ςειρά αφξουςασ προτεραιότθτασ γιατί όλεσ κεωροφνται 

εξίςου ςθμαντικζσ. 

 

10. Μπορείτε να κάνετε το ίδιο και για τισ περιφερειακζσ ι οριηόντιεσ δεξιότθτεσ  

που απαιτεί θ ςυγκεκριμζνθ ειδικότθτα; 

Η πλειοψθφία των ςυνεντευξιαηόμενων κατζταςςαν ςτο τζλοσ τισ δεξιότθτεσ 

γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν και των εξειδικευμζνων ψθφιακϊν ικανοτιτων για τισ 

οποίεσ μόνο ζνασ ςυνεντευξιαηόμενοσ εξζφραςε τθν άποψθ ότι τισ κεωρεί μεγάλθσ 

ςπουδαιότθτασ. Πλεσ οι υπόλοιπεσ κεωροφνται εξίςου ςθμαντικζσ οπότε δεν 

προζβθςαν ςε κάποια κατάταξθ. 

 

11.  Ροιεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, ςτθν περίπτωςθ που το γνωρίηετε, δεν 

περιλαμβάνονται ςτα υφιςτάμενα εκπαιδευτικά προγράμματα ςιμερα ςτθν 

Ελλάδα; 

Πςον αφορά τθν απουςία ςυγκεκριμζνων γνϊςεων και δεξιοτιτων που δεν 

περιλαμβάνονται ςτα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία ζχουν εκτελεςτεί κατά 

καιροφσ ςτθν Ελλθνικι επικράτεια, ελιφκθςαν οι  εξισ απαντιςεισ: 

 Γνϊςθ ανάπτυξθσ επικοινωνιακϊν ικανοτιτων 

 Εργαςία ςε ομάδεσ 
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 Επίλυςθ προβλθμάτων (ειδικά ςε καταςτάςεισ ζνταςθσ) 

 Διαχείριςθ παραπόνων πελατϊν 

 Οικολογικι ςυμπεριφορά κατά τθν καταςκευι, ςυντιρθςθ, ςυςκευαςία, 

απόςυρςθ των παραγόμενων προϊόντων και των εξαρτθμάτων τουσ. 

 

Μετά το πζρασ των προςωπικϊν ςυνεντεφξεων ακολοφκθςε θ διεξαγωγι τθσ 

ομάδασ εςτίαςθσ θ οποία πραγματοποιικθκε ςτισ 18/11/2015. Αρχικά ζγινε 

παρουςίαςθ του ζργου και των ςκοπϊν τθσ ζρευνασ. Ακολοφκθςε παρουςίαςθ και 

ανάλυςθ των δεξιοτιτων, κατά τθ διάρκεια των οποίων κεωρικθκε ςκόπιμο να 

γίνουν διευκρινίςεισ εάν οι δεξιότθτεσ αφοροφν τα άτομα ι τισ επιχειριςεισ ςτο 

ςφνολό τουσ. Ζγινε μόνο μία πρόταςθ για τθν προςκικθ δεξιότθτασ θ οποία δεν 

υιοκετικθκε από τθν πλειοψθφία. 

Τα αποτελζςματα τθσ ομάδασ εςτίαςθσ παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια. 

Γενικζσ Δεξιότθτεσ 

1. Καλι γνϊςθ και χριςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ: ςφμφωνα με τουσ 

ςυμμετζχοντεσ ςτθν ομάδα εςτίαςθσ, θ ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα είναι 

μεςαίασ κριςιμότθτασ και υπάρχει ςε επάρκεια ςτο επάγγελμα του 

Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. 

2. Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν: ςφμφωνα με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ομάδα 

εςτίαςθσ, θ ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα είναι μεςαίασ κριςιμότθτασ και υπάρχει 

μεγάλθ ζλλειψθ ςτο επάγγελμα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. Ο 

παράγοντασ ο οποίοσ προκάλεςε τθν ζλλειψθ είναι θ ελλιπισ εκπαίδευςθ 

του ανκρϊπινου δυναμικοφ του κλάδου. Ωσ παρατιρθςθ κα πρζπει να 

αναφερκεί ότι θ ςυγκεκριμζνθ αποκτά μεγαλφτερθ ςπουδαιότθτα ςε 

περιοχζσ όπου ο τουριςμόσ είναι ανεπτυγμζνοσ και οι 

Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτζσ ζρχονται ςε επαφι με αλλοδαποφσ 

ιδιοκτιτεσ ςπιτιϊν. 

3. Αρικμθτικι ικανότθτα: ςφμφωνα με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ομάδα 

εςτίαςθσ, θ ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα είναι μεγάλθσ κριςιμότθτασ και υπάρχει 

μεγάλθ ζλλειψθ ςτο επάγγελμα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. Ο 

παράγοντασ ο οποίοσ προκάλεςε τθν ζλλειψθ είναι θ ελλιπισ εκπαίδευςθ 

του ανκρϊπινου δυναμικοφ του κλάδου. 
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4. Βαςικζσ ψθφιακζσ ικανότθτεσ: ςφμφωνα με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν 

ομάδα εςτίαςθσ, θ ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα είναι μεγάλθσ κριςιμότθτασ και 

υπάρχει μεγάλθ ζλλειψθ ςτο επάγγελμα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. 

Ο παράγοντασ ο οποίοσ προκάλεςε τθν ζλλειψθ είναι θ ελλιπισ εκπαίδευςθ 

του ανκρϊπινου δυναμικοφ του κλάδου.  

5. Εξειδικευμζνεσ ψθφιακζσ ικανότθτεσ: ςφμφωνα με τουσ ςυμμετζχοντεσ 

ςτθν ομάδα εςτίαςθσ, θ ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα είναι μεςαίασ κριςιμότθτασ 

και υπάρχει μεγάλθ ζλλειψθ ςτο επάγγελμα του 

Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. Ο παράγοντασ ο οποίοσ προκάλεςε τθν 

ζλλειψθ είναι θ ελλιπισ εκπαίδευςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του 

κλάδου.  

6. Ικανότθτα να μακαίνει νζα πράγματα: ςφμφωνα με τουσ ςυμμετζχοντεσ 

ςτθν ομάδα εςτίαςθσ, θ ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα είναι μεγάλθσ κριςιμότθτασ 

και υπάρχει μικρι ζλλειψθ ςτο επάγγελμα του 

Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. Ο παράγοντασ ο οποίοσ προκάλεςε τθν 

ζλλειψθ είναι θ ανάπτυξθ εγχϊριασ και παγκόςμιασ οικονομίασ.  

7. Ευελιξία και προςαρμοςτικότθτα: ςφμφωνα με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν 

ομάδα εςτίαςθσ, θ ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα είναι μεγάλθσ κριςιμότθτασ και 

υπάρχει μικρι ζλλειψθ ςτο επάγγελμα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. 

Ο παράγοντασ ο οποίοσ προκάλεςε τθν ζλλειψθ είναι θ ελλιπισ εκπαίδευςθ 

του ανκρϊπινου δυναμικοφ του κλάδου.  

8. Επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ: ςφμφωνα με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ομάδα 

εςτίαςθσ, θ ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα είναι μεγάλθσ κριςιμότθτασ και υπάρχει 

μικρι ζλλειψθ ςτο επάγγελμα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. Ο 

παράγοντασ ο οποίοσ προκάλεςε τθν ζλλειψθ είναι θ ελλιπισ εκπαίδευςθ 

του ανκρϊπινου δυναμικοφ του κλάδου.  

9. Επίλυςθ προβλθμάτων: ςφμφωνα με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ομάδα 

εςτίαςθσ, θ ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα είναι μεγάλθσ κριςιμότθτασ και υπάρχει 

μικρι ζλλειψθ ςτο επάγγελμα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. Ο 

παράγοντασ ο οποίοσ προκάλεςε τθν ζλλειψθ είναι θ ελλιπισ εκπαίδευςθ 

του ανκρϊπινου δυναμικοφ του κλάδου.  

10. Δθμιουργικότθτα: ςφμφωνα με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ομάδα εςτίαςθσ, θ 

ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα είναι μεγάλθσ κριςιμότθτασ και υπάρχει μικρι 
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ζλλειψθ ςτο επάγγελμα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. Ο παράγοντασ ο 

οποίοσ προκάλεςε τθν ζλλειψθ είναι θ ανάπτυξθ εγχϊριασ και παγκόςμιασ 

οικονομίασ.  

11. Εργαςία ςε ομάδα: ςφμφωνα με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ομάδα εςτίαςθσ, 

θ ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα είναι μεγάλθσ κριςιμότθτασ και υπάρχει μικρι 

ζλλειψθ ςτο επάγγελμα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. Ο παράγοντασ ο 

οποίοσ προκάλεςε τθν ζλλειψθ είναι θ νοοτροπία / κουλτοφρα που 

επικρατεί ςτο ανκρϊπινο δυναμικό του κλάδου. Εδϊ κα πρζπει να 

αναφερκεί ότι θ ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα είναι ςε επαρκι βακμό όςον 

αφορά τθ ςυνεργαςία με προμθκευτζσ, με άλλεσ επιχειριςεισ που δεν είναι 

ανταγωνιςτικζσ, αλλά ωςτόςο ςτθν περίπτωςθ ςυνεργαςίασ μεταξφ 

Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτϊν υπάρχει ζλλειψθ διάκεςθσ. Εξειδίκευςθ για 

το επάγγελμα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι αποτελεί θ δεξιότθτα: να 

οργανϊνει τθ ςυνεργαςία με τουσ εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ (προδιαγραφζσ, 

χρόνοι, κόςτοσ κ.α.).  

12. Ανάλθψθ πρωτοβουλίασ: ςφμφωνα με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ομάδα 

εςτίαςθσ, θ ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα είναι μεγάλθσ κριςιμότθτασ και υπάρχει 

μεγάλθ ζλλειψθ ςτο επάγγελμα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. Ο 

παράγοντασ ο οποίοσ προκάλεςε τθν ζλλειψθ είναι θ ανάπτυξθ εγχϊριασ και 

παγκόςμιασ οικονομίασ. Η επιτυχία του κλάδου δεν οφείλεται ςτθ λιψθ 

πρωτοβουλιϊν αλλά ςτθν προςαρμοςτικότθτα ςτισ αλλαγζσ που ζγιναν με 

ταχφτατο ρυκμό.  

13. Επιχειρθματικό πνεφμα: ςφμφωνα με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ομάδα 

εςτίαςθσ, θ ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα είναι μεγάλθσ κριςιμότθτασ και υπάρχει 

μικρι ζλλειψθ ςτο επάγγελμα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. Ο 

παράγοντασ ο οποίοσ προκάλεςε τθν ζλλειψθ είναι θ ελλιπισ εκπαίδευςθ 

του ανκρϊπινου δυναμικοφ του κλάδου.  

14. Οργανωτικζσ Ικανότθτεσ: ςφμφωνα με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ομάδα 

εςτίαςθσ, θ ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα είναι μεγάλθσ κριςιμότθτασ και υπάρχει 

μεγάλθ ζλλειψθ ςτο επάγγελμα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. Οι 

παράγοντεσ οι οποίοι προκάλεςαν τθν ζλλειψθ είναι θ ελλιπισ εκπαίδευςθ 

του ανκρϊπινου δυναμικοφ του κλάδου, κακϊσ και θ νοοτροπία / 

κουλτοφρα που επικρατεί ςε αυτό. Εξειδίκευςθ για το επάγγελμα του 
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Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι αποτελεί θ δεξιότθτα: να οργανϊνει τθ 

ςυνεργαςία με τουσ εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ (προδιαγραφζσ, χρόνοι, κόςτοσ 

κ.α.). 

 

Επαγγελματικζσ Δεξιότθτεσ 

1. Να αντιλαμβάνεται και να επιλζγει τθν καταλλθλότερθ τεχνοοικονομικι 

λφςθ: ςφμφωνα με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ομάδα εςτίαςθσ, θ 

ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα είναι μεγάλθσ κριςιμότθτασ και υπάρχει μικρι 

ζλλειψθ ςτο επάγγελμα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. Ο παράγοντασ ο 

οποίοσ προκάλεςε τθν ζλλειψθ είναι θ ελλιπισ εκπαίδευςθ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ του κλάδου. Η ζλλειψθ κα μποροφςε να καλυφκεί από 

μακιματα τεχνολογίασ υλικϊν, αντοχισ υλικϊν κοςτολόγθςθσ. 

2. Να χρθςιμοποιεί ςωςτά τισ προδιαγραφζσ των πρϊτων υλϊν για τθ 

ςφνκεςθ τθσ τεχνικισ λφςθσ, επιλζγοντασ τουσ κατάλλθλουσ ςυνδυαςμοφσ 

υλικϊν: ςφμφωνα με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ομάδα εςτίαςθσ, θ 

ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα είναι μεγάλθσ κριςιμότθτασ και υπάρχει μεγάλθ 

ζλλειψθ ςτο επάγγελμα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. Ο παράγοντασ ο 

οποίοσ προκάλεςε τθν ζλλειψθ είναι θ ελλιπισ εκπαίδευςθ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ του κλάδου.  

3. Να αντιλαμβάνεται και να εφαρμόηει τισ κατάλλθλεσ Νομικζσ και 

Κανονιςτικζσ απαιτιςεισ για κάκε καταςκευι (ςιμανςθ CE, KENAK κ.α.): 

ςφμφωνα με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ομάδα εςτίαςθσ, θ ςυγκεκριμζνθ 

δεξιότθτα είναι μεγάλθσ κριςιμότθτασ και υπάρχει μεγάλθ ζλλειψθ ςτο 

επάγγελμα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. Οι παράγοντεσ οι οποίοι 

προκάλεςαν τθν ζλλειψθ είναι θ μθ εφαρμογι του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου και 

θ ελλιπισ εκπαίδευςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του κλάδου. Ζπειτα από 

τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των ςυμμετεχόντων ςτθν ομάδα εςτίαςθσ διαγράφθκε θ 

λζξθ «επιλζγει» από τθν αρχικι πρόταςθ ωσ προσ τθ διατφπωςθ τθσ 

δεξιότθτασ. Θα πρζπει να αναφερκεί ότι για ςυγκεκριμζνα κζματα που 

περιλαμβάνονται ςε αυτι τθ δεξιότθτα ζχουν γίνει αρκετά προγράμματα 

κατάρτιςθσ. Δεν υπιρχε όμωσ αφομοίωςθ τθσ γνϊςθσ λόγω τθσ δυςκολίασ 

κατανόθςθσ βαςικϊν κεμάτων από τουσ ανκρϊπουσ του κλάδου (ζλλειψθ 
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βαςικισ εκπαίδευςθσ). Η μθ εφαρμογι του νομοκετικοφ πλαιςίου, δεν 

δθμιοφργθςε τθν ανάγκθ ουςιαςτικισ απόκτθςθσ τθσ δεξιότθτασ και ςε 

ανκρϊπουσ που κα μποροφςαν να εμπεδϊςουν τισ ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ. 

Χρειάηεται επανεκπαίδευςθ με ταυτόχρονθ εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ. 

4. Να οργανϊνει τθ ςυνεργαςία με τουσ εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ 

(προδιαγραφζσ, χρόνοι, κόςτοσ κ.α.): ςφμφωνα με τουσ ςυμμετζχοντεσ 

ςτθν ομάδα εςτίαςθσ, θ ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα καλφπτεται από τισ γενικζσ 

δεξιότθτεσ εργαςία ςε ομάδα και οργανωτικζσ ικανότθτεσ. 

5. Να χειρίηεται ορκά τον εξοπλιςμό (πριόνια, πρζςεσ, παντογράφουσ, 

εργαλεία χειρόσ κλπ): ςφμφωνα με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ομάδα 

εςτίαςθσ, θ ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα είναι μεγάλθσ κριςιμότθτασ και υπάρχει 

ςε επάρκεια ςτο επάγγελμα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. Ζπειτα από 

τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των ςυμμετεχόντων ςτθν ομάδα εςτίαςθσ διαγράφθκε θ 

λζξθ «θλεκτροςυγκόλλθςθ» από τθν αρχικι πρόταςθ ωσ προσ τθ διατφπωςθ 

τθσ δεξιότθτασ. 

6. Να αναγνωρίηει και να εφαρμόηει τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν εγχειριδίων 

του παραγωγοφ του ςυςτιματοσ εκτελϊντασ του κατάλλθλουσ ελζγχουσ 

ποιότθτασ: ςφμφωνα με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ομάδα εςτίαςθσ, θ 

ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα είναι μεγάλθσ κριςιμότθτασ και υπάρχει μικρι 

ζλλειψθ ςτο επάγγελμα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. Οι παράγοντεσ 

οι οποίοι προκάλεςαν τθν ζλλειψθ είναι θ τεχνολογία και καινοτομία, κακϊσ 

και θ ελλιπισ εκπαίδευςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του κλάδου. Στθ 

ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα κα πρζπει να γίνει μία εξειδίκευςθ ςχετικά με τθν 

εκτζλεςθ διαςταςιολογικϊν ελζγχων, χριςθ οργάνων ελζγχων και 

ικανότθτα. Αυτό ζγινε ωσ πρόταςθ για αυτοτελι δεξιότθτα, αλλά δεν ζγινε 

αποδεκτό από τθν πλειοψθφία τθσ ομάδασ εςτίαςθσ. 

7. Να αντιλαμβάνεται και να χειρίηεται τουσ τεχνικοφσ καταλόγουσ, τισ 

προδιαγραφζσ των προφίλ και τα τεχνικά εγχειρίδια καταςκευισ των 

ςυςτθμάτων αλουμινίου: ςφμφωνα με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ομάδα 

εςτίαςθσ, θ ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα είναι μεγάλθσ κριςιμότθτασ και υπάρχει 

ςε επάρκεια ςτο επάγγελμα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. 

8. Να επεξθγεί τουσ κανόνεσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ, τθ χριςθ τθσ 

εγγφθςθσ και τισ υποχρεϊςεισ του ωσ καταςκευαςτισ: ςφμφωνα με τουσ 
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ςυμμετζχοντεσ ςτθν ομάδα εςτίαςθσ, θ ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα είναι 

μεγάλθσ κριςιμότθτασ και υπάρχει ςε επάρκεια ςτο επάγγελμα του 

Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. 

9. Να εφαρμόηει καλζσ πρακτικζσ κατά τθν εργαςία (χϊροσ, εξοπλιςμόσ, 

οδιγθςθ ςφμφωνα με ΚΟΚ, κατάλλθλο όχθμα & μζςα ςτιριξθσ, ςεβαςμόσ 

ςτο χϊρο του πελάτθ): ςφμφωνα με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ομάδα 

εςτίαςθσ, θ ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα είναι μεγάλθσ κριςιμότθτασ και υπάρχει 

μικρι ζλλειψθ ςτο επάγγελμα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. Οι 

παράγοντεσ οι οποίοι προκάλεςαν τθν ζλλειψθ είναι θ ελλιπισ εκπαίδευςθ 

του ανκρϊπινου δυναμικοφ του κλάδου, κακϊσ και θ νοοτροπία / 

κουλτοφρα που επικρατεί ςε αυτό. Μια εξειδίκευςθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

δεξιότθτα είναι θ αποξιλωςθ παλαιϊν κουφωμάτων, κάτι που ζχει 

αναπτυχκεί τα τελευταία ζτθ και ςυναντάται όλο και περιςςότερο λόγω των 

αντικαταςτάςεων κουφωμάτων. Οι αντικαταςτάςεισ κουφωμάτων 

καταλαμβάνουν πλζον το μεγαλφτερο όγκο εργαςιϊν λόγω τθσ ζλλειψθσ 

νζων οικοδομϊν και τθσ ανάγκθσ για εξοικονόμθςθ ενζργειασ, κάτι που 

προωκείται και από ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα (εξοικονόμθςθ 

κατ’ οίκον). 

10. Να χειρίηεται προγράμματα Η/Τ για τθ ςφνταξθ προςφοράσ, τεχνικισ 

περιγραφισ, υπολογιςμό κόςτουσ: ςφμφωνα με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν 

ομάδα εςτίαςθσ, θ ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα είναι μεγάλθσ κριςιμότθτασ και 

υπάρχει μεγάλθ ζλλειψθ ςτο επάγγελμα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. 

Οι παράγοντεσ οι οποίοι προκάλεςαν τθν ζλλειψθ είναι θ τεχνολογία και 

καινοτομία, κακϊσ και θ ελλιπισ εκπαίδευςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ 

του κλάδου. Στον κλάδο υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ εφαρμογζσ λογιςμικοφ οι 

οποίεσ δίνουν τθ δυνατότθτα ςτουσ καταςκευαςτζσ να υπολογίςουν το 

κόςτοσ των καταςκευϊν και να προςδιορίςουν τα τεχνικά χαρακτθριςτικά 

τθσ καταςκευισ ζπειτα από κατάλλθλθ παραμετροποίθςθ, εκδίδοντασ ςτο 

τζλοσ και μία αναλυτικι και κατανοθτι προςφορά ςτον πελάτθ. 

11. Να εφαρμόηει τα κριτιρια του κόςτουσ και των ιδιαιτεροτιτων του ζργου 

ςτθν κοςτολόγθςθ: ςφμφωνα με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ομάδα εςτίαςθσ, 

θ ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα είναι μεγάλθσ κριςιμότθτασ και υπάρχει μεγάλθ 

ζλλειψθ ςτο επάγγελμα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. Ο παράγοντασ ο 
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οποίοσ προκάλεςε τθν ζλλειψθ είναι θ ελλιπισ εκπαίδευςθ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ του κλάδου.  

12. Να επεξθγεί τα κρίςιμα χαρακτθριςτικά, πλεονεκτιματα και 

μειονεκτιματα τθσ τεχνικισ λφςθσ: ςφμφωνα με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν 

ομάδα εςτίαςθσ, θ ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα είναι μεγάλθσ κριςιμότθτασ και 

υπάρχει ςε επάρκεια ςτο επάγγελμα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι 

13. Να ςχεδιάηει ςκαριφιματα και να αποτυπϊνει τεχνικζσ λεπτομζρειεσ, 

υπολογίηοντασ ςωςτά διαςτάςεισ από καταςκευαςτικά ςχζδια, 

ςκαριφιματα: ςφμφωνα με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ομάδα εςτίαςθσ, θ 

ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα είναι μεγάλθσ κριςιμότθτασ και υπάρχει μικρι 

ζλλειψθ ςτο επάγγελμα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. Ο παράγοντασ ο 

οποίοσ προκάλεςε τθν ζλλειψθ είναι θ ελλιπισ εκπαίδευςθ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ του κλάδου.  

14. Να εφαρμόηει τα ορκά μζτρα υγείασ και αςφάλειασ κατά τθ διάρκεια τθσ 

εργαςίασ: ςφμφωνα με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ομάδα εςτίαςθσ, θ 

ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα είναι μεγάλθσ κριςιμότθτασ και υπάρχει μεγάλθ 

ζλλειψθ ςτο επάγγελμα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. Ο παράγοντασ ο 

οποίοσ προκάλεςε τθν ζλλειψθ είναι θ ελλιπισ εκπαίδευςθ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ του κλάδου. 

15. Να οργανϊνει το αρχείο κάκε ζργου που ολοκλθρϊκθκε: ςφμφωνα με τουσ 

ςυμμετζχοντεσ ςτθν ομάδα εςτίαςθσ, θ ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα είναι 

μεγάλθσ κριςιμότθτασ και υπάρχει μεγάλθ ζλλειψθ ςτο επάγγελμα του 

Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. Ο παράγοντασ ο οποίοσ προκάλεςε τθν 

ζλλειψθ είναι θ ελλιπισ εκπαίδευςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του 

κλάδου. 

 

Αναδυόμενεσ Δεξιότθτεσ 

1. Να διαχειρίηεται ςωςτά τα προσ ανακφκλωςθ υλικά: ςφμφωνα με τουσ 

ςυμμετζχοντεσ ςτθν ομάδα εςτίαςθσ, για τθ ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα 

υπάρχει μεγάλθ ζλλειψθ ςτο επάγγελμα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. 

Ο παράγοντασ ο οποίοσ προκαλεί τθν ανάδυςθ είναι το περιβάλλον. 
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2. Να αντιλαμβάνεται και να επιλζγει τθν ενεργειακά αποδοτικότερθ λφςθ: 

ςφμφωνα με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ομάδα εςτίαςθσ, για τθ ςυγκεκριμζνθ 

δεξιότθτα υπάρχει μεγάλθ ζλλειψθ ςτο επάγγελμα του 

Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. Οι παράγοντεσ οι οποίοι προκαλοφν τθν 

ανάδυςθ είναι θ ανάπτυξθ τθσ εγχϊριασ και παγκόςμιασ οικονομίασ, ο 

διεκνισ και εγχϊριοσ ανταγωνιςμό και το ρυκμιςτικό πλαίςιο. Εδϊ κα 

πρζπει να γίνει θ παρατιρθςθ ότι ςκοπόσ είναι να επιλζγει τθν 

αποδοτικότερθ λφςθ για το ςυγκεκριμζνο κτίριο και όχι κάτι πιο αποδοτικό 

από αυτό που υπάρχει ςε υφιςτάμενα παλαιά κτίρια, κάτι το οποίο 

επιτυγχάνεται με οποιαδιποτε αντικατάςταςθ λόγω τθσ παλαιότθτασ των 

υπαρχουςϊν καταςκευϊν. 

3. Να αντιλαμβάνεται & να υπολογίηει τθν ενεργειακι κατθγορία των 

προϊόντων (energy labelling): ςφμφωνα με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ομάδα 

εςτίαςθσ, για τθ ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα υπάρχει μεγάλθ ζλλειψθ ςτο 

επάγγελμα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. Ο παράγοντασ ο οποίοσ 

προκαλεί τθν ανάδυςθ είναι το ρυκμιςτικό πλαίςιο. 

4. Να χειρίηεται ορκά προγράμματα Η/Τ για τον υπολογιςμό κερμικϊν 

ιδιοτιτων: ςφμφωνα με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ομάδα εςτίαςθσ, για τθ 

ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα υπάρχει μεγάλθ ζλλειψθ ςτο επάγγελμα του 

Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. Οι παράγοντεσ οι οποίοι προκαλοφν τθν 

ανάδυςθ είναι θ ανάπτυξθ τθσ εγχϊριασ και παγκόςμιασ οικονομίασ, κακϊσ 

και θ τεχνολογία και καινοτομία. 

5. Να τοποκετεί ςωςτά τα προϊόντα ςτθν οικοδομι, αποφεφγοντασ τισ 

κερμογζφυρεσ: ςφμφωνα με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ομάδα εςτίαςθσ, για 

τθ ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα υπάρχει μεγάλθ ζλλειψθ ςτο επάγγελμα του 

Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι. Οι παράγοντεσ οι οποίοι προκαλοφν τθν 

ανάδυςθ είναι θ τεχνολογία και καινοτομία, κακϊσ και θ ανάπτυξθ τθσ 

εγχϊριασ και παγκόςμιασ οικονομίασ. Διευκρινίςτθκε θ ανάγκθ το 

ενεργειακό κοφφωμα να τοποκετείται μόνο από πιςτοποιθμζνο 

επαγγελματία ζπειτα από κατάλλθλθ εκπαίδευςθ, όπωσ ςυμβαίνει ςε άλλεσ 

Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ (π.χ. Ιταλία). 
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Ρικανζσ αναδυόμενεσ δεξιότθτεσ / γνϊςεισ οι οποίεσ προζκυψαν κατά τθ διάρκεια 

τθσ ςυηιτθςθσ είναι και οι εξισ: 

Να τοποκετεί πλαγιοκαλφψεισ, μεταλλικζσ οροφζσ και υδρορροζσ. Η ανάδυςθ αυτι 

κα δθμιουργθκεί λόγω του ότι υπάρχει μια ευρφτθτα ςτον κλάδο που δεν κα πρζπει 

ςε καμία περίπτωςθ να αγνοείται. 

Να εντοπίηει και να επιλζγει το κατάλλθλο χρθματοδοτικό πλαίςιο για τθν 

ενεργειακι αναβάκμιςθ του κτιρίου μζςω τθσ αντικατάςταςθσ κουφωμάτων. Η 

ανάδυςθ αυτι κα δθμιουργθκεί λόγω του ότι υπάρχουν πελάτεσ οι οποίοι 

ενδιαφζρονται να ενταχκοφν ςε κάποιο ςυγχρθματοδοτοφμενο πρόγραμμα για να 

επωφελθκοφν από τθν επιδότθςθ. 

Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν ειδικά για περιοχζσ όπου αναμζνεται να αναπτυχκοφν οι 

αλλοδαποί ιδιοκτιτεσ κατοικιϊν.  

Στον πίνακα 4 που ακολουκεί παρουςιάηονται ςυνοπτικά τα αποτελζςματα τθσ 

ανάλυςθσ και ταξινόμθςθσ των δεξιοτιτων από τθν ομάδα εςτίαςθσ. 
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Ρίνακασ 4: Ταξινόμθςθ των δεξιοτιτων από τθν ομάδα εςτίαςθσ 

 
Δεξιότθτεσ Επάρκεια -Ζλλειψθ 

Παράγοντεσ διακεςιμότθτασ 
(ανάδυςθσ για τισ αναδυόμενεσ 

ειδικότθτεσ) 
Παρατθριςεισ 

Δεξιότθτεσ 
μεγάλθσ 

κριςιμότθτασ 

1. Αρικμθτικι ικανότθτα (Γενικι Δεξιότθτα) Σε μεγάλθ ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

2. Βαςικζσ ψθφιακζσ ικανότθτεσ (Γενικι Δεξιότθτα) Σε μεγάλθ ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

3. Ανάλθψθ πρωτοβουλίασ (Γενικι Δεξιότθτα) Σε μεγάλθ ζλλειψθ 
Ανάπτυξθ εγχϊριασ και 

παγκόςμιασ οικονομίασ 

 

4. Οργανωτικζσ Ικανότθτεσ (Γενικι Δεξιότθτα) Σε μεγάλθ ζλλειψθ 
Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ, 

νοοτροπία κουλτοφρα 

 

5. Να χρθςιμοποιεί ςωςτά τισ προδιαγραφζσ των πρϊτων υλϊν για τθ 

ςφνκεςθ τθσ τεχνικισ λφςθσ, επιλζγοντασ τουσ κατάλλθλουσ 

ςυνδυαςμοφσ υλικϊν (Επαγγελματικι Δεξιότθτα) 

Σε μεγάλθ ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ 

 

6. Να αντιλαμβάνεται  και να εφαρμόηει τισ κατάλλθλεσ Νομικζσ και 

Κανονιςτικζσ απαιτιςεισ για κάκε καταςκευι (ςιμανςθ CE, KENAK 

κ.α.) (Επαγγελματικι Δεξιότθτα) 

Σε μεγάλθ ζλλειψθ 

υκμιςτικό πλαίςιο (μθ 

εφαρμογι), Άλλοσ παράγοντασ 

εκπαίδευςθ 

 

7. Να χειρίηεται προγράμματα Η/Υ για τθ ςφνταξθ προςφοράσ, 

τεχνικισ περιγραφισ, υπολογιςμό κόςτουσ (Επαγγελματικι 

Δεξιότθτα) 

Σε μεγάλθ ζλλειψθ 
Τεχνολογία και καινοτομία, 

Άλλοσ παράγοντασ εκπαίδευςθ 

 

8. Να εφαρμόηει τα κριτιρια του κόςτουσ και των ιδιαιτεροτιτων του 

ζργου ςτθν κοςτολόγθςθ (Επαγγελματικι Δεξιότθτα) 
Σε μεγάλθ ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ 
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9. Να εφαρμόηει τα ορκά μζτρα υγείασ και αςφάλειασ κατά τθ 

διάρκεια τθσ εργαςίασ (Επαγγελματικι Δεξιότθτα 
Σε μεγάλθ ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ 

 

10. Να οργανϊνει το αρχείο κάκε ζργου που ολοκλθρϊκθκε 

(Επαγγελματικι Δεξιότθτα) 
Σε μεγάλθ ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ 

 

11. Ικανότθτα να μακαίνει νζα πράγματα (Γενικι Δεξιότθτα) Σε μικρι ζλλειψθ 
Ανάπτυξθ εγχϊριασ και 

παγκόςμιασ οικονομίασ 

 

12. Ευελιξία και προςαρμοςτικότθτα (Γενικι Δεξιότθτα) Σε μικρι ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

13. Επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ (Γενικι Δεξιότθτα) Σε μικρι ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

14. Επίλυςθ προβλθμάτων (Γενικι Δεξιότθτα) Σε μικρι ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

15. Δθμιουργικότθτα (Γενικι Δεξιότθτα) Σε μικρι ζλλειψθ 
Ανάπτυξθ εγχϊριασ και 

παγκόςμιασ οικονομίασ 

 

16. Εργαςία ςε ομάδα (Γενικι Δεξιότθτα) Σε μικρι ζλλειψθ 
Άλλοσ παράγοντασ: νοοτροπία 

κουλτοφρα 

 

17. Επιχειρθματικό πνεφμα (Γενικι Δεξιότθτα) Σε μικρι ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

18. Να αντιλαμβάνεται και να επιλζγει τθν καταλλθλότερθ 

τεχνοοικονομικι λφςθ (Επαγγελματικι Δεξιότθτα) 
Σε μικρι ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ 

 

19. Να αναγνωρίηει και να εφαρμόηει τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν 

εγχειριδίων του παραγωγοφ του ςυςτιματοσ εκτελϊντασ του 

κατάλλθλουσ ελζγχουσ ποιότθτασ (Επαγγελματικι Δεξιότθτα) 

Σε μικρι ζλλειψθ 
Τεχνολογία και καινοτομία, 

Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ 

 

20. Να εφαρμόηει καλζσ πρακτικζσ κατά τθν εργαςία (χϊροσ, 

εξοπλιςμόσ, οδιγθςθ ςφμφωνα με ΚΟΚ, κατάλλθλο όχθμα & μζςα 
Σε μικρι ζλλειψθ 

Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ, 

νοοτροπία κουλτοφρα 
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ςτιριξθσ, ςεβαςμόσ ςτο χϊρο του πελάτθ) (Επαγγελματικι 

Δεξιότθτα) 

21. Να ςχεδιάηει ςκαριφιματα και να αποτυπϊνει τεχνικζσ 

λεπτομζρειεσ, υπολογίηοντασ ςωςτά διαςτάςεισ από 

καταςκευαςτικά ςχζδια, ςκαριφιματα (Επαγγελματικι Δεξιότθτα) 

Σε μικρι ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ 

 

22. Να χειρίηεται ορκά τον εξοπλιςμό (πριόνια, πρζςεσ, παντογράφουσ, 

εργαλεία χειρόσ κλπ) (Επαγγελματικι Δεξιότθτα) 
Σε επάρκεια 

  

23. Να αντιλαμβάνεται και να χειρίηεται τουσ τεχνικοφσ καταλόγουσ, τισ 

προδιαγραφζσ των προφίλ και τα τεχνικά εγχειρίδια καταςκευισ 

των ςυςτθμάτων αλουμινίου (Επαγγελματικι Δεξιότθτα) 

Σε επάρκεια 

  

24. Να επεξθγεί τουσ κανόνεσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ, τθ χριςθ τθσ 

εγγφθςθσ και τισ υποχρεϊςεισ του ωσ καταςκευαςτισ 

(Επαγγελματικι Δεξιότθτα) 

Σε επάρκεια 

  

25. Να επεξθγεί τα κρίςιμα χαρακτθριςτικά, πλεονεκτιματα και 

μειονεκτιματα τθσ τεχνικισ λφςθσ (Επαγγελματικι Δεξιότθτα) 
Σε επάρκεια 

  

     

Δεξιότθτεσ 
μεςαίασ 

κριςιμότθτασ 

1. Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν (Γενικι Δεξιότθτα) Σε μεγάλθ ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

2. Εξειδικευμζνεσ ψθφιακζσ ικανότθτεσ (Γενικι Δεξιότθτα) Σε μεγάλθ ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

3. Καλι γνϊςθ και χριςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ (Γενικι Δεξιότθτα) Σε επάρκεια   

     

Δεξιότθτεσ     
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χαμθλισ 
κριςιμότθτασ 

     

Αναδυόμενεσ 
δεξιότθτεσ 

1. Να διαχειρίηεται ςωςτά τα προσ ανακφκλωςθ υλικά Σε μεγάλθ ζλλειψθ Ρεριβάλλον  

2. Να αντιλαμβάνεται και να επιλζγει τθν ενεργειακά αποδοτικότερθ 

λφςθ. 
Σε μεγάλθ ζλλειψθ 

Ανάπτυξθ εγχϊριασ και 

παγκόςμιασ οικονομίασ, διεκνισ 

και εγχϊριοσ ανταγωνιςμό, 

ρυκμιςτικό πλαίςιο 

 

3. Να αντιλαμβάνεται & να υπολογίηει τθν ενεργειακι κατθγορία των 

προϊόντων (energy labelling) 
Σε μεγάλθ ζλλειψθ υκμιςτικό πλαίςιο 

 

4. Να χειρίηεται ορκά προγράμματα Η/Υ για τον υπολογιςμό κερμικϊν 

ιδιοτιτων 
Σε μεγάλθ ζλλειψθ 

Ανάπτυξθ εγχϊριασ και 

παγκόςμιασ οικονομίασ, 

τεχνολογία και καινοτομία 

 

5. Να τοποκετεί ςωςτά τα προϊόντα ςτθν οικοδομι, αποφεφγοντασ τισ 

κερμογζφυρεσ 
Σε μεγάλθ ζλλειψθ 

Τεχνολογία και καινοτομία, 

ανάπτυξθ εγχϊριασ και 

παγκόςμιασ οικονομίασ 
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9. Σφνοψθ ςυμπεραςμάτων ζρευνασ 

 

Ζνα κζμα που αξίηει προςοχισ είναι ότι κα πρζπει να γίνονται περιςςότερεσ 

ςυνεδριάςεισ τθσ ομάδασ εςτίαςθσ. Η ομάδα κα πρζπει να είναι κατάλλθλα 

προετοιμαςμζνθ για το ςκοπό του ζργου. Επειδι οι άνκρωποι που αςχολοφνται με 

τα τεχνικά επαγγζλματα δεν είναι εξοικειωμζνοι με τουσ οριςμοφσ δεξιότθτεσ, 

γνϊςεισ, ικανότθτεσ κα πρζπει να πραγματοποιείται μία αρχικι ςυνεδρίαςθ ςτθν 

οποία αυτά τα κζματα να γίνονται κατανοθτά ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ. 

Επιπροςκζτωσ κα πρζπει να γίνεται ςαφζσ ότι οι επικυμθτζσ δεξιότθτεσ 

αναφζρονται ςε πρόςωπα και όχι ςε εταιρείεσ ςτισ οποίεσ μπορεί να υπάρχουν 

εργαηόμενοι με μεγαλφτερθ εξειδίκευςθ ςε κάποιεσ δεξιότθτεσ. 

Η δεξιότθτα «να εφαρμόηει τα ορκά μζτρα υγείασ και αςφάλειασ κατά τθ διάρκεια 

τθσ εργαςίασ» κα πρζπει να προςτεκεί ςτισ γενικζσ δεξιότθτεσ. 

Από τισ 28 υπάρχουςεσ δεξιότθτεσ (14 γενικζσ και 14 επαγγελματικζσ) οι 25 

κεωροφνται μεγάλθσ ςπουδαιότθτασ. 

Ππωσ παρουςιάηεται ςτο γράφθμα 1 το 79% των γενικϊν δεξιοτιτων κεωρείται 

μεγάλθσ ςπουδαιότθτασ, ενϊ το 21% μεςαίασ ςπουδαιότθτασ. 

 

Γράφθμα 1: Κατανομι κριςιμότθτασ γενικϊν δεξιοτιτων 
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Το 100% των επαγγελματικϊν δεξιοτιτων που ςυηθτικθκαν κεωρείται μεγάλθσ 

ςπουδαιότθτασ  

Από τισ 25 δεξιότθτεσ μεγάλθσ ςπουδαιότθτασ οι 21 εξ’ αυτϊν βρίςκονται ςε 

ζλλειψθ. Σε αυτζσ τισ δεξιότθτεσ κα πρζπει να εςτιάςουν τα προγράμματα 

εκπαίδευςθσ / κατάρτιςθσ, ζτςι ϊςτε να καλυφκεί το κενό που υπάρχει. Από τισ 21 

δεξιότθτεσ που βρίςκονται ςε ζλλειψθ οι 10 βρίςκονται ςε μεγάλθ ζλλειψθ και οι 11 

ςε μικρι ζλλειψθ όπωσ αυτζσ παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια. 

Δεξιότθτεσ μεγάλθσ ςπουδαιότθτασ που βρίςκονται ςε μεγάλθ ζλλειψθ 

1. Αρικμθτικι ικανότθτα (Γενικι Δεξιότθτα) 

2. Βαςικζσ ψθφιακζσ ικανότθτεσ (Γενικι Δεξιότθτα) 

3. Ανάλθψθ πρωτοβουλίασ (Γενικι Δεξιότθτα) 

4. Οργανωτικζσ Ικανότθτεσ (Γενικι Δεξιότθτα) 

5. Να χρθςιμοποιεί ςωςτά τισ προδιαγραφζσ των πρϊτων υλϊν για τθ ςφνκεςθ 

τθσ τεχνικισ λφςθσ, επιλζγοντασ τουσ κατάλλθλουσ ςυνδυαςμοφσ υλικϊν 

(Επαγγελματικι Δεξιότθτα) 

6. Να αντιλαμβάνεται  και να εφαρμόηει τισ κατάλλθλεσ Νομικζσ και 

Κανονιςτικζσ απαιτιςεισ για κάκε καταςκευι (ςιμανςθ CE, KENAK κ.α.) 

(Επαγγελματικι Δεξιότθτα) 

7. Να χειρίηεται προγράμματα Η/Υ για τθ ςφνταξθ προςφοράσ, τεχνικισ 

περιγραφισ, υπολογιςμό κόςτουσ (Επαγγελματικι Δεξιότθτα) 

8. Να εφαρμόηει τα κριτιρια του κόςτουσ και των ιδιαιτεροτιτων του ζργου 

ςτθν κοςτολόγθςθ (Επαγγελματικι Δεξιότθτα) 

9. Να εφαρμόηει τα ορκά μζτρα υγείασ και αςφάλειασ κατά τθ διάρκεια τθσ 

εργαςίασ (Επαγγελματικι Δεξιότθτα)  

10. Να οργανϊνει το αρχείο κάκε ζργου που ολοκλθρϊκθκε (Επαγγελματικι 

Δεξιότθτα) 

 

Δεξιότθτεσ μεγάλθσ ςπουδαιότθτασ που βρίςκονται ςε μικρι ζλλειψθ 

1. Ικανότθτα να μακαίνει νζα πράγματα (Γενικι Δεξιότθτα) 

2. Ευελιξία και προςαρμοςτικότθτα (Γενικι Δεξιότθτα) 

3. Επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ (Γενικι Δεξιότθτα) 
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4. Επίλυςθ προβλθμάτων (Γενικι Δεξιότθτα) 

5. Δθμιουργικότθτα (Γενικι Δεξιότθτα) 

6. Εργαςία ςε ομάδα (Γενικι Δεξιότθτα) 

7. Επιχειρθματικό πνεφμα (Γενικι Δεξιότθτα) 

8. Να αντιλαμβάνεται και να επιλζγει τθν καταλλθλότερθ τεχνοοικονομικι 

λφςθ (Επαγγελματικι Δεξιότθτα) 

9. Να αναγνωρίηει και να εφαρμόηει τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν εγχειριδίων 

του παραγωγοφ του ςυςτιματοσ εκτελϊντασ του κατάλλθλουσ ελζγχουσ 

ποιότθτασ (Επαγγελματικι Δεξιότθτα) 

10. Να εφαρμόηει καλζσ πρακτικζσ κατά τθν εργαςία (χϊροσ, εξοπλιςμόσ, 

οδιγθςθ ςφμφωνα με ΚΟΚ, κατάλλθλο όχθμα & μζςα ςτιριξθσ, ςεβαςμόσ ςτο 

χϊρο του πελάτθ) (Επαγγελματικι Δεξιότθτα) 

11. Να ςχεδιάηει ςκαριφιματα και να αποτυπϊνει τεχνικζσ λεπτομζρειεσ, 

υπολογίηοντασ ςωςτά διαςτάςεισ από καταςκευαςτικά ςχζδια, ςκαριφιματα 

(Επαγγελματικι Δεξιότθτα) 

 

Πςον αφορά τισ γενικζσ δεξιότθτεσ, το 7% βρίςκεται ςε επάρκεια, το 50% ςε μικρι 

ζλλειψθ και το 43% ςε μεγάλθ ζλλειψθ όπωσ προκφπτει και από το γράφθμα 2. 

 

Γράφθμα 2: Κατανομι ζλλειψθσ γενικϊν δεξιοτιτων 
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Αντίςτοιχα ςτισ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ, το 28%βρίςκεται ςε επάρκεια, το 29% 

ςε μικρι ζλλειψθ και το 43% ςε μεγάλθ ζλλειψθ όπωσ προκφπτει και από το 

γράφθμα 3. 

 

Γράφθμα 3: Κατανομι ζλλειψθσ επαγγελματικϊν δεξιοτιτων 

Πςον αφορά τουσ παράγοντεσ που προκαλοφν τθν ζλλειψθ, για τισ γενικζσ 

δεξιότθτεσ το 78% οφείλεται ςτθν εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ και το 22% ςτθν 

ανάπτυξθ τθσ εγχϊριασ και τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ. 

Στο 100% των περιπτϊςεων που αναφζρεται ζλλειψθ επαγγελματικισ δεξιότθτασ 

εμπλζκεται ο παράγοντασ εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ, ςε 2 περιπτϊςεισ οφείλεται 

ςτθν τεχνολογία και καινοτομία ςε ςυνδυαςμό με τθν εκπαίδευςθ /κατάρτιςθ και 

ςε 1 περίπτωςθ οφείλεται ςτθ μθ εφαρμογι του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου ςε 

ςυνδυαςμό με τθν εκπαίδευςθ /κατάρτιςθ. 

Το ανωτζρω ςυμπζραςμα ενιςχφει ακόμθ περιςςότερο τθ διαπίςτωςθ ότι κα πρζπει 

να δθμιουργθκοφν κατάλλθλα προγράμματα εκπαίδευςθσ και ςυνεχιηόμενθσ 

κατάρτιςθσ τα οποία κα μπορζςουν να καλφψουν τισ ελλείψεισ ςε δεξιότθτεσ που 

παρουςιάηει το ανκρϊπινο δυναμικό του κλάδου. 

Πλεσ οι αναδυόμενεσ δεξιότθτεσ βρίςκονται ςε μεγάλθ ζλλειψθ, κάτι το οποίο είναι 

λογικό, αφοφ όπωσ ζχει αναφερκεί παρατθροφνται ςθμαντικζσ ελλείψεισ ςε 

υφιςτάμενεσ δεξιότθτεσ. Αυτό όμωσ δεν κα πρζπει να αποτελζςει άλλοκι και ο 

κλάδοσ κα πρζπει να προετοιμαςτεί κατάλλθλα για τισ μελλοντικζσ απαιτιςεισ ςε 
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δεξιότθτεσ. Η ανάδυςθ δεν μπορεί να εςτιαςτεί μόνο ςε ζνα ςθμαντικό παράγοντα 

όπωσ παρατθρικθκε με τα κζματα εκπαίδευςθσ για τισ υπάρχουςεσ δεξιότθτεσ.  

Συμπεραςματικά μποροφμε να αναφζρουμε ότι οι αναδυόμενεσ δεξιότθτεσ κα 

πρζπει να προςτίκενται ςτα επαγγελματικά περιγράμματα και ςτθ ςυνζχεια ςτα 

προγράμματα εκπαίδευςθσ. Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δίδεται ςτο βακμό 

κάλυψθσ των υφιςτάμενων δεξιοτιτων, ειδικά αυτϊν που βρίςκονται ςε ζλλειψθ, 

από τα υπάρχοντα ι ςχεδιαηόμενα προγράμματα εκπαίδευςθσ. Τα προγράμματα 

εκπαίδευςθσ κα πρζπει να ςχεδιάηονται κατάλλθλα ζτςι ϊςτε να καλφπτουν 

επαρκϊσ τισ δεξιότθτεσ που βρίςκονται ςε ζλλειψθ, ειςάγοντασ ταυτόχρονα και τισ 

αναδυόμενεσ δεξιότθτεσ ανάλογα με το βακμό ωρίμανςθσ αυτϊν. 

Θεωρείται απαραίτθτο θ ποιοτικι ζρευνα να επαναλαμβάνεται ςε τακτά χρονικά 

διαςτιματα (2-3 ζτθ) και ςφμφωνα με τα αποτελζςματα να επικαιροποιείται το 

επαγγελματικό περίγραμμα του Αλουμινοςιδθρακαταςκευςτι. Στθ ςυνζχεια κα 

πρζπει να εξαςφαλιςτεί ότι οι δεξιότθτεσ που προςδιορίηονται κα πρζπει να 

ειςζρχονται ςτα προγράμματα εκπαίδευςθσ. Τζλοσ κα πρζπει να αξιολογοφνται και 

τα προγράμματα εκπαίδευςθσ για τθν ικανότθτα που ζχουν ωσ προσ τθ μετάδοςθ 

των δεξιοτιτων ςτο ανκρϊπινο δυναμικό. Ρικανζσ επαναλαμβανόμενεσ ελλείψεισ 

ςε δεξιότθτεσ που κα εντοπίηονται μζςω αυτισ τθσ διαδικαςίασ κα δίνει τθ 

δυνατότθτα αξιολόγθςθσ των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ. 

Στθ διαδικαςία υλοποίθςθσ τθσ ποιοτικισ ζρευνασ είναι επιβεβλθμζνο να 

ςυμμετζχουν οι κοινωνικοί εταίροι (ΓΣΕΒΕΕ, ΡΟΒΑΣ, πρωτοβάκμια ςωματεία, 

εκπρόςωποι εργαηομζνων), εμπειρογνϊμονεσ, ςτελζχθ επιχειριςεων του κλάδου, 

πανεπιςτθμιακοί κ.α. 
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