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ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ
Σοποθέηηζη προέδροσ ΚΔΔ & ΔΒΔΑ, κ. Κωνζηανηίνοσ Μίταλοσ,
ζηην ημερίδα ηοσ ΟΑΔΓ για ηη μαθηηεία με ηίηλο:
«Ο θεσμόρ τηρ Μαθητείαρ ωρ μέσο επίτεςξηρ τος εςπωπαϊκού στόσος τηρ
Εγγύησηρ για τη Νεολαία: Ο πόλορ και το πλαίσιο σςνεπγασίαρ όλων των
εμπλεκόμενων υοπέων»
[ Εάππειον Μέγαρο, Αθήνα ]
«Με κεγάιε ραξά ζπκκεηέρω ζηε ζεκεξηλή εκεξίδα, κε ζέκα ην ζεζκό ηεο
Μαζεηείαο, πνπ δηνξγαλώλεηαη από ηνλ ΟΑΕΔ ζην πιαίζην ηεο Ειιεληθήο Πξνεδξίαο
ηνπ Επξωπαϊθνύ Σπκβνπιίνπ.
Τν ζέκα ηεο εκεξίδαο απηήο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο ζνβαξέο πξνθιήζεηο πνπ
αληηκεηωπίδεη ζήκεξα ε Ειιάδα, αιιά θαη επξύηεξα νη ρώξεο ηεο Επξώπεο.
Η κόξθωζε θαη ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε είλαη ε βάζε ηεο επεκεξίαο καο. Τν
κέιινλ ηεο Επξώπεο θαη ηεο θάζε ρώξαο μερωξηζηά, θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό
από ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν θαιιηεξγνύληαη, εληζρύνληαη θαη αμηνπνηνύληαη νη
δεμηόηεηεο ηωλ αλζξώπωλ ηνπο θαη θπξίωο ηωλ κειώλ ηεο λέαο γεληάο.
Σηνλ ηνκέα απηό ππάξρεη ζήκεξα κηα εκθαλήο αδπλακία ζε επξωπαϊθό επίπεδν.
Σύκθωλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ε Επξωπαϊθή Επηηξνπή ην Σεπηέκβξην ηνπ
2013, πεξηζζόηεξνη από πεληέκηζη εθαηνκκύξηα λένη άλζξωπνη ήηαλ άλεξγνη. Πεξίπνπ
7,5 εθαηνκκύξηα λένη, ειηθίαο 15 έωο 24 εηώλ βξίζθνληαη εθηόο απαζρόιεζεο,
εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο.
Οη ρώξεο ηνπ Επξωπαϊθνύ Νόηνπ βξίζθνληαη ζαθέζηαηα ζε ρεηξόηεξε ζέζε, ζε
ζύγθξηζε κε ηνπο εηαίξνπο ηνπο. Ελώ ν κέζνο όξνο ηεο αλεξγίαο ηωλ λέωλ ζην
ζύλνιν ηωλ θξαηώλ κειώλ είλαη 24,4%, ζηελ Ειιάδα ην αληίζηνηρν πνζνζηό αγγίδεη
ην 60% ελώ ζε αληίζηνηρα επίπεδα θηλείηαη θαη ε Ιζπαλία.
Ο ζεζκόο ηεο καζεηείαο – ν νπνίνο ζπλδπάδεη ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ
πξαθηηθή άζθεζε ζε εξγαζηαθό ρώξν – είλαη κεηαμύ ηωλ πνιηηηθώλ πνπ κπνξνύλ λα
πξνζθέξνπλ νπζηαζηηθέο ιύζεηο ζην πξόβιεκα απηό.
Δελ είλαη ηπραίν όηη ε καζεηεία απνηέιεζε αλαπόζπαζην κέξνο ηεο Σύζηαζεο ηνπ
Επξωπαϊθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ πεξαζκέλνπ Απξηιίνπ, κε ηελ νπνία θαζηεξώζεθε ε
Εγγύεζε γηα ηε Νενιαία. Επίζεο δελ είλαη ηπραίν όηη ρώξεο νη νπνίεο εθαξκόδνπλ
ζπζηεκαηηθά ην ζπγθεθξηκέλν ζεζκό, παξνπζηάδνπλ ζαθώο ζεηηθόηεξεο επηδόζεηο
ζην ζέκα ηεο απαζρόιεζεο ηωλ λέωλ. Είλαη ραξαθηεξηζηηθό ην παξάδεηγκα ηεο
Γεξκαλίαο, όπνπ ε αλεξγία ζηε ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα βξίζθεηαη ζην 7,7% είλαη δειαδή ηξεηο θνξέο κηθξόηεξε ζε ζύγθξηζε κε ην κέζν όξν ηεο Επξωπαϊθήο
Έλωζεο.
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Σηελ Ειιάδα ε αλάπηπμε ηνπ ζεζκνύ βξίζθεηαη ζα έιεγα ζε αξθεηά αξρηθό ζηάδην.
Τν ζύζηεκα ηεο καζεηείαο εθαξκόδεηαη κέρξη ηώξα από ηνλ ΟΑΕΔ, ελώ ζε
αληίζηνηρε ινγηθή θηλείηαη θαη ην πξόγξακκα πνπ εθαξκόδεη ην Υπνπξγείν Παηδείαο
γηα ηνπο απνθνίηνπο ηερληθήο εθπαίδεπζεο.
Υπάξρνπλ παξ’ όια απηά κεγάια πεξηζώξηα – αιιά θαη αλάγθε – γηα πεξαηηέξω
ελίζρπζε ηνπ ζεζκνύ. Σε απηή ηελ θαηεύζπλζε, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά θαη ε
ελεξγνπνίεζε ηωλ θνξέωλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλόηεηαο, κε επίθεληξν ηα
Επηκειεηήξηα.
Σε άιιεο επξωπαϊθέο ρώξεο, όπωο ε Γεξκαλία, ν επηκειεηεξηαθόο ζεζκόο έρεη ελεξγό
θαη νπζηαζηηθό ξόιν ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο καζεηείαο, κε εμαηξεηηθά
απνηειέζκαηα. Απηή ηελ εκπεηξία επηδηώθνπκε λα αμηνπνηήζνπκε θαη ζηελ Ειιάδα,
πηνζεηώληαο θαη πξνζαξκόδνληαο πξαθηηθέο θαη κνληέια πνπ έρνπλ ιεηηνπξγήζεη κε
επηηπρία ζην εμωηεξηθό.
Τν Επηκειεηήξην, ωο θνξέαο εθπξνζώπεζεο ηνπ ζπλόινπ ηωλ επηρεηξεκαηηθώλ
θιάδωλ – έλαο θνξέαο πνπ έρεη ην πξνλόκην λα ζπλδπάδεη ηε βαζηά γλώζε ηωλ
ηνπηθώλ ηδηαηηεξνηήηωλ κε ηε ζπλνιηθή εηθόλα ηεο αγνξάο – κπνξεί λα επηηειέζεη
έλαλ πνιύπιεπξν ξόιν.
Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ωο ζπλδεηηθόο θξίθνο κεηαμύ ηεο επηρεηξεκαηηθήο
θνηλόηεηαο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. Μπνξεί λα πξνηείλεη εηδηθόηεηεο πνπ
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηεο αγνξάο, αιιά ηαπηόρξνλα ππεξεηνύλ
ηνλ επξύηεξν ζηόρν ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο ελίζρπζε ηεο αληαγωληζηηθόηεηαο ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
Τν Επηκειεηήξην κπνξεί επίζεο λα αζθεί επνπηηθό ξόιν, ειέγρνληαο ηελ ηήξεζε
ζπγθεθξηκέλωλ πξνδηαγξαθώλ πνπ ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη από ηηο ζπκκεηέρνπζεο
επηρεηξήζεηο. Μπνξεί λα νξγαλώλεη ηε δηεμαγωγή εμεηάζεωλ, κε ζηόρν ηελ
πηζηνπνίεζε ηωλ δεμηνηήηωλ πνπ απνθηώληαη ζην πιαίζην ηεο καζεηείαο. Καη
βεβαίωο, λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο αξκόδηνπο θνξείο, κε ζηόρν ηελ
απνηειεζκαηηθόηεξε έληαμε ηωλ αζθνύκελωλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Τέινο, ην Επηκειεηήξην κπνξεί λα ζπκβάιεη ζην πιαίζην ηεο επηθνηλωλίαο ηνπ
ζεζκνύ θαη ηεο θηλεηνπνίεζεο, ηόζν ηωλ επηρεηξήζεωλ όζν θαη ηεο θνηλωλίαο. Είλαη
ζεκαληηθό λα δεκηνπξγεζεί κηα λέα θνπιηνύξα όζνλ αθνξά ηνλ επαγγεικαηηθό
πξνζαλαηνιηζκό ζηε ρώξα καο. Μηα θνπιηνύξα ε νπνία ζα μεθεύγεη από ζηεξεόηππα
ηνπ παξειζόληνο θαη ζα αλαδεηθλύεη λέεο επηινγέο θαη δηεμόδνπο ζηαδηνδξνκίαο γηα
ηνπο λένπο αλζξώπνπο.
Η ζηελόηεξε δηαζύλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηδηαίηεξα ηεο ηερληθήο, κε ηνλ
παξαγωγηθό ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, είλαη γηα καο έλα δεηνύκελν θξίζηκεο ζεκαζίαο –
όρη κόλν κε ζηόρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, αιιά θαη γεληθόηεξα ηελ
νηθνδόκεζε ελόο βηώζηκνπ, πγηνύο κνληέινπ αλάπηπμεο ζηελ Ειιάδα.
Ο ζεζκόο ηεο καζεηείαο κπνξεί λα απνηειέζεη έλα απνθαζηζηηθό βήκα πξνο απηή ηελ
θαηεύζπλζε. Γη’ απηό θαη είκαζηε απνθαζηζκέλνη λα ηνλ ζηεξίμνπκε κε θάζε ηξόπν,
ζε ζπλεξγαζία κε όινπο ηνπο ζπλαξκόδηνπο θνξείο.
Σαο επραξηζηώ θαη εύρνκαη θάζε επηηπρία ζηελ εκεξίδα».
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