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Μαροφςι,  20 επτεμβρίου 2019 

ΔΕΛΣΙΟ   ΣΤΠΟΤ 

Θζμα: Ομιλία τησ Τπουργοφ Παιδείασ & Θρηςκευμάτων ςτη ςυνεδρίαςη του Γενικοφ 

υμβουλίου του ΕΒ  

Σα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ του υνδζςμου Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν (ΕΒ), 

αναφορικά με τισ νζεσ δεξιότθτεσ και τθ ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ, 

ςχολίαςε θ Τπουργόσ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, κα Νίκθ Κεραμζωσ, μιλϊντασ ςτθ 

ςυνεδρίαςθ του Γενικοφ υμβουλίου του υνδζςμου.  

Η Τπουργόσ ανζπτυξε τθν παρζμβαςι τθσ ςε τρεισ άξονεσ. Αρχικά, ςχολίαςε τα βαςικά 

ευριματα τθσ ζρευνασ. Επεςιμανε το γεγονόσ ότι ςχεδόν τζςςερισ ςτισ δζκα παραγωγικζσ 

επιχειριςεισ αντιμετωπίηουν ςοβαρζσ δυςκολίεσ ςτθν κάλυψθ κενϊν κζςεων εργαςίασ, 

ιεραρχϊντασ ωσ ςθμαντικότερο εμπόδιο τισ ελλείψεισ ςε δεξιότθτεσ και όχι τθ μθ 

διακεςιμότθτα τυπικϊν προςόντων. «Συνεπϊσ βριςκόμαςτε αντιμζτωποι με το ςοβαρότατο 

πρόβλημα τησ αναντιςτοιχίασ μεταξφ των γνϊςεων και δεξιοτήτων που απαιτοφνται για την 

κάλυψη των θζςεων εργαςίασ και αυτϊν που διαθζτει το ανθρϊπινο δυναμικό που 

αποφοιτά από το εκπαιδευτικό ςφςτημα», είπε χαρακτθριςτικά.  

Εν ςυνεχεία, θ Τπουργόσ παρουςίαςε, ενδεικτικά, παρεμβάςεισ ςε όλο το φάςμα τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ που απαντοφν ςτισ μεγάλεσ προκλιςεισ που αναδεικνφονται 
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ςτθν εν λόγω ζρευνα. Η καλλιζργεια ιπιων και ψθφιακϊν δεξιοτιτων, θ ενίςχυςθ του 

ςχολικοφ επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ και θ διαρκισ επιμόρφωςθ των 

εκπαιδευτικϊν περιλαμβάνονται ςτισ ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ που παρουςίαςε θ 

Τπουργόσ για τθν Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. τθν Επαγγελματικι 

Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ (ΕΕΚ), θ αναμόρφωςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν, θ 

δθμιουργία Πρότυπων Επαγγελματικϊν Λυκείων (ΕΠΑΛ) και θ πιο ενεργι εμπλοκι των 

κοινωνικϊν εταίρων ςτισ πολιτικζσ τθσ ΕΕΚ αναδείχκθκαν ωσ κομβικισ ςθμαςίασ. τθν 

Ανϊτατθ εκπαίδευςθ, θ Τπουργόσ επεςιμανε ιδιαιτζρωσ τθν επζκταςθ του κεςμοφ τθσ 

πρακτικισ άςκθςθσ φοιτθτϊν ςε δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ φορείσ, κακϊσ και τθν ενίςχυςθ 

του τεχνολογικοφ τομζα τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ. Κλείνοντασ, τόνιςε τθ ςθμαςία τθσ 

κεςμοκζτθςθσ τθσ διαδικαςίασ αναγνϊριςθσ μθ τυπικισ και άτυπθσ μάκθςθσ, αλλά και τθσ 

επανακατάρτιςθσ και τθσ αναβάκμιςθσ των δεξιοτιτων των ενθλίκων για τθ βζλτιςτθ 

ζνταξθ ι επανζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ και τθ μείωςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ.  

Σζλοσ, απευκυνόμενθ προσ τα μζλθ του Γενικοφ υμβουλίου του ΕΒ, θ Τπουργόσ 

αναφζρκθκε ςτον ρόλο που μποροφν να διαδραματίςουν οι επιχειριςεισ ςτθν 

αντιμετϊπιςθ των προκλιςεων που αναδεικνφονται ςτθν εν λόγω ζρευνα. Ενδετικικά, θ 

αρωγι των επιχειριςεων μζςω τθσ προςφοράσ ποιοτικϊν κζςεων μακθτείασ, πρακτικισ 

άςκθςθσ και απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ, αλλά και τθσ ςυμμετοχισ ειδικϊν από τον 

χϊρο των επιχειριςεων ςτον ςχολικό επαγγελματικό προςανατολιςμό κα μεγιςτοποιοφςαν 

τα οφζλθ των πολιτικϊν εκπαίδευςθσ και απαςχόλθςθσ. Περαιτζρω, ο ρόλοσ των 

επιχειριςεων μπορεί να αποδειχκεί κακοριςτικόσ και κατά τθ διαδικαςία αναβάκμιςθσ των 

δεξιοτιτων και τθ διαδικαςία επανακατάρτιςθσ.   

 

 


