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Έως τα τέλη Αυγούστου οι προτάσεις
των Επιμελητηρίων για την τεχνική εκπαίδευση
 Στην πρώτη συνεδρίαση της Θεματικής Επιτροπής για την
Τεχνική

Εκπαίδευση

και

την

Κατάρτιση

Τεχνικών

Επαγγελμάτων της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, με τη
συμμετοχή

του

Γ.Γ.

του

Υπουργείου

Παιδείας,

λήφθηκαν

αποφάσεις για άμεση συμπερίληψη προτάσεων της αγ οράς στο
σχέδιο νόμου που βρίσκεται υπό διαμόρφωση

Τα προβλήματα που προκύπτουν από τις ελλείψεις τεχνιτών και εξειδικευμένου
προσωπικού,
εκπαιδεύσεως

αλλά

και

εξέτασε

προτάσεις
η

αρμόδια

για

την

επιτροπή

αναβάθμιση
της

της

τεχνικής

Κεντρικής

Ένωσης

Επιμελητηρίων Ελλάδος υπό τον Πρόεδρο του ΒΕΠ κ. Ανδριανό Μιχάλαρο και
τη συμμετοχή του γ.γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Διά Βίου
Μάθησης κ. Γεωργίου Βούτσινου.
Με δύο μείζονα θέματα ατζέντας συνήλθε, μέσω τηλεδιασκέψεως, η πρώτη
συνεδρίαση της Θεματικής Επιτροπής «Τεχνικής Εκπαιδεύσεως & Καταρτίσεως Τεχνικών
Επαγγελμάτων», η οποία τελεί υπό την ΚΕΕΕ. Το πρώτο αφορά στην αναβάθμιση της
τεχνικής εκπαιδεύσεως και στο καθεστώς απονομής πιστοποιήσεων για τα τεχνικά
επαγγέλματα, οι εκδόσεις αδειών εξασκήσεως επαγγέλματος και οι δυνατότητες
εναλλακτικής μαθήσεως μετά το Γυμνάσιο. Το δεύτερο έγκειται στο πλαίσιο που αφορά στο
σχετικό νομοσχέδιο που εκπονείται από το Υπουργείο Παιδείας.
Στη συνεδρίαση αποφασίστηκε να αποσταλεί άμεσα υπόμνημα με τις προτάσεις της
Θεματικής Επιτροπής πριν από τις 25 Αυγούστου, οπότε το σχέδιο νόμου για την
επαγγελματική και την τεχνική κατάρτιση αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.
Συμμετείχαν ο συντονιστής της Επιτροπής και Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Πειραιώς κ. Ανδριανός Μιχάλαρος, ως εκπρόσωποι του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου

Αθηνών ο Γενικός Γραμματέας κ. Βασίλειος Λιαμέτης και ο Υπεύθυνος Συμβολευτικής
Επιχειρήσεων κ. Χρήστος Λούσης και από Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ο
Πρόεδρος κ. Αναστάσιος Καπνοπώλης. Τη συνεδρίαση τίμησε ο Γενικός Γραμματέας
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας
& Θρησκευμάτων κ. Γεώργιος Βούτσινος.

Οι τοποθετήσεις

Ο Πρόεδρος του ΒΕΠ άνοιξε τη συζήτηση κάνοντας ειδική αναφορά στην
αποκαλούμενη «δυαδική εκπαίδευση», από την οποία προέκυψαν πολλοί διακεκριμένοι
επιχειρηματίες μέσα από τα τεχνικά επαγγέλματα. Ο κ. Μιχάλαρος ζήτησε να ξαναγίνει η
μαθητεία ουσιώδης με την ταυτόχρονη πρόσληψη εμπειρίας και γνώσεως επί ενός τεχνικού
επαγγέλματος, ώστε να ενισχυθεί η εθνική οικονομία και να δημιουργηθούν μηχανισμοί και
δομές από τα οποία θα προκύψει το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας. Με αφορμή
πρόσφατη επίσκεψή του στη Στουτγάρδη, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Δυαδικής
Εκπαιδεύσεως που εφαρμόζεται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας
της Γερμανίας (BMBF) και μέσω αυτού υπάρχει διασύνδεση μεταξύ επιχειρήσεων και
επαγγελματικών σχολών.
Ο Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων χαρακτήρισε ευρωπαϊκή
πρωτοτυπία να μην υπάρχουν σχολές επιπέδου «3» (για τους αποφοίτους Γυμνασίου) και
εξήγησε ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου επιχειρεί να λύσει μια σειρά εκκρεμοτήτων
που έχουν διαπιστωθεί με το σχετικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή περί τα τέλη
Σεπτεμβρίου. Ζήτησε μάλιστα από τους εκπροσώπους των Επιμελητηρίων να καταθέσουν
τις προτάσεις τους όσο το σχέδιο νόμου θα βρίσκεται υπό διαμόρφωση και πριν από τα
τέλη Αυγούστου, οπότε θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. «Επιθυμούμε τη συνεργασία με
τους κοινωνικούς εταίρους διότι βασικός στόχος μας είναι η αναβάθμιση της τεχνικής
εκπαιδεύσεως», τόνισε ο κ. Βούτσινος.
Τη μεγάλη έλλειψη τεχνικών ειδικοτήτων επισήμανε ο Πρόεδρος του ΒΕΘ και
παρουσίασε με «μελανά χρώματα» την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά με
παραδείγματα, όπως την αποστολή ψυκτικών στην Κύπρο προκειμένου να πιστοποιηθούν!
Ο κ. Καπνοπώλης εξέφρασε το αίτημα να απονέμονται οι επαγγελματικές πιστοποιήσεις
από τα Επιμελητήρια, τα οποία συνεισφέρουν εμπράκτως στην Οικονομία από τη στιγμή
που τα μέλη τους παράγουν και δημιουργούν τον εθνικό πλούτο. «Παράγουμε πλούτο και
θέσεις εργασίας χωρίς να ζητούμε κάτι ιδιαίτερο. Θέλουμε να μας ακούει η Πολιτεία και να

σχεδιάσουμε πραγματική ανάπτυξη με καλές πρακτικές μέσα από την αγορά και τα διεθνή
πρότυπα», σημείωσε.
Οι βιοτεχνίες πληρώνουν τα υψηλότερα ημερομίσθια στην αγορά επειδή κάνουν τις
πιο δύσκολες και πιο αναγκαίες δουλειές υποστήριξε ο Υπεύθυνος Συμβουλευτικής
Υποστήριξης Επιχειρήσεων του ΒΕΑ κατά την τοποθέτησή του. Αφού σχολίασε ότι οι
παραγωγικές χώρες δεν χρεωκοπούν, ο κ. Λούσης τόνισε ότι επί πέντε χρόνια αναζητεί να
προσλάβει τεχνίτες! Υποστήριξε μάλιστα ότι το μέλλον μιας οικονομίας εξαρτάται από τη
βιοτεχνία, τη μεταποίηση και τους τεχνικούς κλάδους που κάνουν τις εφαρμογές.
Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Γ.Γ. του ΒΕΑ επισήμανε πως τα Επιμελητήρια έχουν
άποψη και προτάσεις για την τεχνική εκπαίδευση. Ο κ. Λιαμέτης, μάλιστα, πρότεινε στον
Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση μεταξύ των αρμοδίων
Υπουργείων για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση τεχνητών ηλεκτροκίνησης, θέμα το
οποίο δεσμεύθηκε να εξετάσει ο κ. Βούτσινος. Τέλος, ο Διευθυντής του ΒΕΠ και Πρόεδρος
των Εργαζομένων στα Επιμελητήρια κ. Μιχάλης Γιάγκας παρενέβη στη συζήτηση και
σημείωσε ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στα θέματα αδειών εξασκήσεως επαγγέλματος,
τεχνικής εκπαιδεύσεως και πιστοποιήσεων.
Στο τέλος της συνεδρίασης, ο Συντονιστής κ. Ανδριανός Μιχάλαρος δήλωσε ότι θα
ετοιμαστούν άμεσα και θα κατατεθούν οι προτάσεις για την τεχνική εκπαίδευση στην
επιτροπή που επεξεργάζεται το σχέδιο νόμου. Δεσμεύθηκε μάλιστα να πραγματοποιηθεί η
επόμενη συνεδρίαση της Θεματικής Επιτροπής μετά τη διαβούλευση.
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