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Η πξνώζεζε ηνπ ζεζκνύ ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο είλαη έλαο ηξόπνο λα 

δώζνπκε απάληεζε ζην θιέγνλ ζέκα ηεο αλεξγίαο. Δίλαη απαξαίηεην λα έρνπκε κηα 

ζηέξεα βάζε θαηάξηηζεο θαη εμεηδίθεπζεο κέζσ ηεο νπνίαο ζα νξγαλώλεηαη ε 

είζνδνο ελόο εξγαδόκελνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Χξεηάδεηαη ζνβαξόηεηα θαη 

πξνζεθηηθή κειέηε ησλ δεδνκέλσλ ηεο αγνξάο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ 

πεξηβάιινληνο, πξνζδηνξηζκόο ησλ αλεπαξθεηώλ ηόζν ζηηο επηρεηξήζεηο όζν θαη ζηα 

ζπζηήκαηα θαηάξηηζεο θαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην ηί είδνπο θαηεύζπλζε ζέινπκε λα 

δώζνπκε ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο. Γηα ην ειιεληθό εκπόξην ην δήηεκα ηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, όπσο θαη ηεο ζύλδεζεο ησλ δεμηνηήησλ κε ηηο αλάγθεο 

ηεο αγνξάο πξέπεη λα ιακβάλεη ππόςε ηα αθόινπζα ζεκεία: 

- Βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα λα γεθπξώζνπκε ηηο ππάξρνπζεο δεμηόηεηεο κε ηηο 

απαηηνύκελεο, είλαη λα γλσξίδνπκε πνηεο είλαη νη απαηηνύκελεο. Σε ζρέζε κε απηό, 

δελ ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή, δπζηπρώο, νινθιεξσκέλν ζύζηεκα δηάγλσζεο 

δεμηνηήησλ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο ζηελ Διιάδα. Έγηλαλ ην ηειεπηαίν έηνο 

νξηζκέλεο ελέξγεηεο, νη νπνίεο όκσο δελ αξθνύλ. Αλαγλσξίδνληαο ην ζπγθεθξηκέλν 

«θελό», νη ζεζκηθνί θνηλσληθνί εηαίξνη έρνπλ αξρίζεη από θνηλνύ ηελ πινπνίεζε 

ζπζηήκαηνο δηάγλσζεο δεμηνηήησλ, ζην πιαίζην θνηλήο δξάζεο. 

- Δπόκελν βήκα είλαη ε πξνζαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο (αθνξά 

πεξηζζόηεξν ηε κε ηππηθή θαη ηελ άηππε κάζεζε) ζηηο απαηηνύκελεο δεμηόηεηεο ε 

νπνία ζα πξέπεη λα έρεη ηελ απαξαίηεηε ακεζόηεηα θαη επειημία. 

- Δμίζνπ βαζηθό ζεκείν είλαη ε πεξηνδηθή αλαλέσζε/επηθαηξνπνίεζε ησλ 

Δπαγγεικαηηθώλ Πεξηγξακκάησλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα απνηεινύλ ζεκείν 

αλαθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο ΓΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗΣ. 

- Οη ιύζεηο νη νπνίεο πέηπραλ ζε άιιεο ρώξεο δελ ζεκαίλεη όηη απαξαίηεηα ζα 

πεηύρνπλ θαη ζηελ Διιάδα, ιόγσ νξηζκέλσλ εηδηθώλ γλσξηζκάησλ ηεο ειιεληθήο 

αγνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ Διιάδα  έρνπκε κεγαιύηεξν πνζνζηό (πνιύ) κηθξώλ 

επηρεηξήζεσλ. Η εηδνπνηόο δηαθνξά, όκσο, είλαη όηη από ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο ζηελ 

Διιάδα  εμαξηάηαη ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο απαζρόιεζεο (Small Bussiness Act 

2013), (54,5%) ζε ζρέζε κε ηνλ ΜΟ ηεο ΔΔ (28,7%). Καηά ζπλέπεηα, ε ειιεληθή 

αγνξά, έληνλα ρξσκαηηζκέλε από ηηο ΜκΔ, δελ απαηηεί ππεξ-εμεηδίθεπζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ αιιά ζθαηξηθόηεξεο δεμηόηεηεο θαη γλώζεηο, ιόγσ ηνπ όηη ην 

ζπλεζέζηεξν πξνθίι ηνπ εξγαδόκελνπ ραξαθηεξίδεηαη από γεληθόηεξεο 

αξκνδηόηεηεο.  

-  Σηελ πνιύ κηθξή επηρείξεζε είλαη πνιύ πην δύζθνιν λα εθπαηδεπηεί θάπνηνο λένο 

εξγαδόκελνο απνθιεηζηηθά κέζα ζηελ επηρείξεζε, παξόιν πνπ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθόο ν ελ ιόγσ ηξόπνο εθπαίδεπζεο. Σηνλ ηνκέα απηό ππάξρεη κεγάιν πεδίν 

γηα βειηησηηθέο παξεκβάζεηο. 

- Αλαθνξηθά κε ηνπο απαηηνύκελνπο ηύπνπο ζπλεξγαζίαο, απαηηείηαη ζπζηεκηθή θαη 

ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμύ θξάηνπο, θνηλσληθώλ εηαίξσλ θαη εθπαηδεπηηθνύ 

ζπζηήκαηνο, ώζηε λα απνθύγνπκε ην ρεηξόηεξν όισλ πνπ είλαη ε εκηκάζεηα. 

Η ΔΣΔΔ πηζηεύεη όηη ζηόρνο όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ πξέπεη λα γίλεη ε 

ζσζηή ζύλδεζε εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη εξγαζηαθήο εκπεηξίαο κε ηελ 

απαζρόιεζε.  


