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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το συνδυασμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τη μαθητεία εντός εργασιακού χώρου
πρότεινε ως ουσιαστικό μέτρο για την αύξηση της απασχόλησης ο πρόεδρος της
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος
Μίχαλος.
Αναλυτικότερα, στο χαιρετισμό του σε ημερίδα του ΟΑΕΔ που πραγματοποιήθηκε στο
ΕΒΕΑ, ο Μίχαλος τόνισε:
«Η μόρφωση και η επαγγελματική κατάρτιση είναι η βάση της ευημερίας μας. Η τύχη
μιας χώρας καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο καλλιεργούνται,
ενισχύονται και αξιοποιούνται οι δεξιότητες των ανθρώπων τους και κυρίως των
μελών της νέας γενιάς. Γνωρίζουμε ότι στο θέμα αυτό η Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα
τεράστιο πρόβλημα. Σαφώς δεν είναι η μόνη, καθώς η ανεργία των νέων έχει
αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια σε πανευρωπαϊκή μάστιγα. Σίγουρα όμως η χώρα μας
βρίσκεται σε χειρότερη θέση, με ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων που αγγίζει το
60%.
Ο συνδυασμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις ευκαιρίες μάθησης εντός του
εργασιακού χώρου, ανήκει στις πολιτικές που μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικές
λύσεις στο πρόβλημα αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι χώρες οι οποίες εφαρμόζουν
συστηματικά το συγκεκριμένο θεσμό, όπως η Γερμανία, παρουσιάζουν σαφώς
θετικότερες επιδόσεις στο θέμα της απασχόλησης των νέων.
Είναι θετικό το γεγονός ότι και στην Ελλάδα υπάρχει ενεργοποίηση προς αυτή την
κατεύθυνση. Είναι επίσης θετικό το ότι υπάρχει διάθεση συνεργασίας μεταξύ των
εμπλεκόμενων φορέων. Αυτό θα έλεγα ότι είναι και ο καθοριστικός παράγοντας για
την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχει ο θεσμός. Και είναι βεβαίως ιδιαίτερα
σημαντικός ο ρόλος των επιχειρηματικών φορέων, οι οποίοι γνωρίζουν άμεσα τις
ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της αγοράς εργασίας, σε τοπικό ή σε κλαδικό επίπεδο.
Τα Επιμελητήρια μπορούν και οφείλουν να συμβάλουν ενεργά στην εφαρμογή του
συστήματος μαθητείας, αξιοποιώντας εμπειρία και καλές πρακτικές από αντίστοιχους
φορείς του εξωτερικού. Μπορούν να λειτουργήσουν ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της
επιχειρηματικής κοινότητας και του εκπαιδευτικού συστήματος. Να προτείνουν
ειδικότερες που ανταποκρίνονται σε τρέχουσες αλλά και μελλοντικές ανάγκες της
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αγοράς. Να λειτουργήσουν εποπτικά, ελέγχοντας την τήρηση των προδιαγραφών που
πρέπει να τηρούν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις και βεβαίως να συνεργάζονται με
τους αρμόδιους φορείς, με στόχο την αποτελεσματικότερη ένταξη των ασκούμενων
στην αγορά εργασίας.
Κυρίως, τα Επιμελητήρια μπορούν να συμβάλουν στο πλαίσιο της επικοινωνίας του
θεσμού και της κινητοποίησης, τόσο των επιχειρήσεων όσο και της κοινωνίας. Είναι
σημαντικό να δημιουργηθεί μια νέα κουλτούρα όσον αφορά τον επαγγελματικό
προσανατολισμό στη χώρα μας. Μια κουλτούρα η οποία θα ξεφεύγει από στερεότυπα
του παρελθόντος και θα αναδεικνύει νέες επιλογές και διεξόδους σταδιοδρομίας για
τους νέους ανθρώπους.
Η στενότερη διασύνδεση της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της τεχνικής, με τον
παραγωγικό τομέα της οικονομίας, είναι για μας ένα ζητούμενο κρίσιμης σημασίας –
όχι μόνο με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας, αλλά και γενικότερα την
οικοδόμηση ενός βιώσιμου, υγιούς μοντέλου ανάπτυξης στην Ελλάδα.
Ο θεσμός της μαθητείας μπορεί να αποτελέσει ένα αποφασιστικό βήμα προς αυτή την
κατεύθυνση. Γι’ αυτό και είμαστε αποφασισμένοι να τον στηρίξουμε με κάθε τρόπο,
σε συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς».
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