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Έρευνα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης - Δ.ΥΠ.Α. (πρώην
ΟΑΕΔ) και του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου
Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α. - πρώην ΟΑΕΔ) έχει
υπογράψει με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
μνημόνιο τριετούς συνεργασίας με κοινό στόχο την αποτελεσματικότερη
σύζευξη προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας και συγκεκριμένα
των αναγκών των επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό με τις
δεξιότητες όσων αναζητούν εργασία.
Στις δράσεις που προβλέπονται στο μνημόνιο, περιλαμβάνεται και η
διερεύνηση της ζήτησης σε συγκεκριμένες επαγγελματικές και τεχνικές
δεξιότητες, ιδιαίτερα στη μετά-Covid εποχή, ώστε η Δ.ΥΠ.Α. να
προετοιμάσει τα κατάλληλα προγράμματα και δράσεις μέσω των 50
Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας και 30 Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που λειτουργούν πανελλαδικά, αλλά και
μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης για την αναβάθμιση δεξιοτήτων του
εργατικού δυναμικού που έχει ξεκινήσει να υλοποιεί με πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Σε πρώτη φάση, η Δ.ΥΠ.Α. θα σχεδιάσει δύο πιλοτικά προγράμματα στις
ΕΠΑΣ, τα οποία θα απαντήσουν στις σύγχρονες απαιτήσεις των
επιχειρήσεων, εξοπλίζοντας παράλληλα νέους υποψήφιους με τα
προσόντα που χρειάζονται για μια επιτυχημένη καριέρα. Από το 1952, η
Δ.ΥΠ.Α. υλοποιεί με επιτυχία το δυικό εκπαιδευτικό σύστημα, που
συνδυάζει την παράλληλη 2ετή θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση
στην τάξη με την αμειβόμενη μαθητεία σε επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο της νέας πιλοτικής δράσης, σχεδιάστηκε μία έρευνα που θα
απευθυνθεί σε επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου ή/και του Μητρώου

των ΕΠΑΣ της Δ.ΥΠ.Α. και θα αποτελείται από δύο μέρη, τη συλλογή
ποσοτικών στοιχείων μέσα από ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο και τη
συλλογή ποιοτικών στοιχείων μέσα από διαδικτυακές ή/και δια ζώσης
διαβουλεύσεις (focus groups).
Ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, Διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας
Απασχόλησης, επισημαίνει: «Η αντιμετώπιση της σημαντικής
αναντιστοιχίας δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας απαιτεί νέες
πρωτοβουλίες, νέες συνεργασίες και νέα εργαλεία. Σε αυτό το πλαίσιο, η
Δ.ΥΠ.Α. και το Επιμελητήριο ενώνουν τις δυνάμεις τους ώστε να
διασυνδέσουν τις δράσεις και τα προγράμματα επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων.
Στόχος μας είναι να δίνουμε στο ανθρώπινο δυναμικό και ιδιαίτερα στους
νέους τις απαραίτητες δεξιότητες για επαγγελματική επιτυχία και ανέλιξη και
ταυτόχρονα να στηρίζουμε τις επιχειρήσεις με το κατάλληλο προσωπικό. Η
Δ.ΥΠ.Α. επενδύει στην ποιοτική αναβάθμιση των δεξιοτήτων του
ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας για την αύξηση της απασχόλησης και τη
μείωση της ανεργίας».
Η Δρ Κούσια Βενετία, Πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης του
Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, δηλώνει: «Οι εξελίξεις
στην αγορά εργασίας είναι τόσο ραγδαίες και απαιτούν συνεχή
προσαρμογή των δεξιοτήτων του ενεργού πληθυσμού και ταυτόχρονα
αποτελεσματική διαχείριση από όλες τις εταιρίες. Στο πλαίσιο αυτό όλοι οι
εμπλεκόμενοι καλούμεθα να συμμετέχουμε ενεργά σε έναν ουσιαστικό
διάλογο για την κατανόηση και επίλυση των προκλήσεων. Οι συνεργασίες
αποτελούν ένα πολύ σημαντικότερο εργαλείο για την επίτευξη αυτού του
σκοπού. Εκεί αποσκοπεί και η έρευνα που διεξάγει το Ελληνο-Αμερικανικό
Εμπορικό Επιμελητήριο και η Δ.ΥΠ.Α. ως μέρος ενός συνολικότερου
προγράμματος δράσης του Μνημονίου Συνεργασίας που έχουν συνάψει οι
δύο οργανισμοί, με στόχο τη διερεύνηση και αποσαφήνιση των αναγκών
των επιχειρήσεων σε επαγγελματικές δεξιότητες. Πιστεύουμε ότι η
συγκεκριμένη προσπάθεια θα βρει ενεργό συμπαραστάτη όλες τις εταιρίες
που επιχειρούν στην Ελλάδα και θα είναι χρήσιμη για όλους τους
εμπλεκομένους, συμπληρώνοντας σημαντικά τον ήδη υπάρχοντα
μηχανισμό διερεύνησης αναγκών των εργοδοτών».

