
 

 

10 Σεπτεμβρίου 2021 

 

Επίσκεψη του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, 

του Αντιπροέδρου της Κομισιόν Μαργαρίτη Σχοινά  και του Επιτρόπου Εργασίας 

και Κοινωνικών Δικαιωμάτων Nicolas Schmit  στη 2η Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ) 

Μαθητείας του ΟΑΕΔ στη Θεσσαλονίκη 

 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:  

 

Την 2η Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ..) Μαθητείας του ΟΑΕΔ στη Θεσσαλονίκη, την 

μεγαλύτερη από τις 50 Σχολές του Οργανισμού που λειτουργούν πανελλαδικά, 

επισκέφθηκε σήμερα ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής 

Χατζηδάκης, o Aντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς και ο 

Επίτροπος Εργασίας και Κοινωνικών Δικαιωμάτων Nicolas Schmit (στο 

χαρτοφυλάκιο του οποίου βρίσκονται και τα θέματα δια βίου μάθησης), 

συνοδευόμενοι από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ Σπύρο Πρωτοψάλτη.  

Κατά την επίσκεψη τονίστηκε η σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης για την 

ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας και η προτεραιότητα που δίνει το Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ο ΟΑΕΔ για την αναβάθμισή της. Αυτό 

αποτελεί βασικό «πυλώνα» του σχεδιασμού για την αξιοποίηση  των πόρων του 

Ταμείου Ανάκαμψης. Ειδικά για τις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ, 

έχει προβλεφθεί ειδικό κονδύλι για την αναβάθμιση των κτιρίων όπου στεγάζονται 

σε όλη τη χώρα. 

Όπως  δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής  

Χατζηδάκης, «Στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας φαίνεται πώς μπορεί να 

παντρευτούν οι ανάγκες των νέων παιδιών για δουλειά με τις ανάγκες των 

επιχειρήσεων, με διαμεσολαβητή τον ΟΑΕΔ. Ο Οργανισμός εκσυγχρονίζεται, 

χρησιμοποιώντας πόρους από τις Βρυξέλλες, από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το 

Ταμείο Ανάκαμψης.  Ως  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

ενθαρρύνουμε τόσο τον ΟΑΕΔ όσο και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους στον 

τομέα της κατάρτισης να κάνουν μια ποιοτική δουλειά έτσι ώστε να μην «πετάμε» 

τα λεφτά που έρχονται από το ΕΣΠΑ στον αέρα και να τα αξιοποιούμε προς όφελος 

των εργαζόμενων και των ανέργων ιδιαίτερα των νέων με τον καλύτερο τρόπο». 



 

Ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς δήλωσε ότι: «Με την ευκαιρία 

της παρουσίας μας στην πόλη για την ΔΕΘ, ο συνάδελφός μου ο Επίτροπος Schmit κι 

εγώ με χαρά δεχθήκαμε την πρόσκληση του Υπουργού να επισκεφτούμε τις σχολές 

μαθητείας του ΟΑΕΔ.  Φεύγουμε εντυπωσιασμένοι καθώς είδαμε εδώ ένα κύτταρο 

αριστείας. Είναι ίσως ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορούν να γίνουν στη 

χώρα μας με τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Πολύ συχνά ο κόσμος λέει "μα πού 

πάνε τα λεφτά της Ευρώπης;". Σήμερα έχουμε μία πολύ συγκεκριμένη απάντηση. 

Πάνε εκεί που η νεολαία της χώρας μας χρειάζεται δεξιότητες, χρειάζεται να 

ετοιμαστεί για να μπει στην αγορά εργασίας !». 

Ο Επίτροπος Εργασίας και Κοινωνικών Δικαιωμάτων Nicolas Schmit δήλωσε ότι: 

«Είναι για μένα μεγάλη χαρά να επισκέπτομαι αυτή τη σχολή που έχει επωφεληθεί 

από την στήριξη της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Μεριμνούμε για τους νέους ανθρώπους 

και το μέλλον τους, παρέχοντάς τους τους τις καλύτερες δυνατές δεξιότητες, 

δίνοντάς τους τις κατάλληλες ευκαιρίες για να χτίσουν τις ζωές τους και την 

επαγγελματική τους πορεία. Και αυτό ακριβώς είναι που κάνει η Ευρώπη μαζί με τις 

αρχές, τα ιδρύματα και το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας. Δεσμευόμαστε ότι 

θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση». 

Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε ότι: «Ο ΟΑΕΔ αναβαθμίζει και 

ενισχύει την επαγγελματική εκπαίδευση έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

της οικονομίας. Οι 50 Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας δίνουν τη δυνατότητα σε 

χιλιάδες νέους να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και αμειβόμενη 

εργασιακή εμπειρία σε ειδικότητες αιχμής και υψηλής ζήτησης. Ήταν μεγάλη χαρά 

και τιμή για εμάς η σημερινή επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά, του Επιτρόπου Απασχόλησης κ. Nicolas Schmit και 

του Υπουργού Εργασίας κ. Κωστή Χατζηδάκη, καθώς δόθηκε η δυνατότητα στους 

εκπαιδευτικούς και μαθητές μας να παρουσιάσουν το έργο της 2ης ΕΠΑΣ 

Θεσσαλονίκης» 

Σημειώνεται ότι ο ΟΑΕΔ εφαρμόζει το σύστημα της Μαθητείας που συνδυάζει τη 

θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση με την πρακτική άσκηση 

σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Οι μαθητές των ΕΠΑΣ το πρωί πραγματοποιούν 

Μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα σε θέσεις συναφείς με 

την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και 

εργαστηριακά μαθήματα. Για τη μαθητεία αυτή λαμβάνουν σχετικό επίδομα. Στόχος 

είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι χρήσιμες επαγγελματικές και κοινωνικές 

δεξιότητες που τους βοηθούν να εισέρχονται με ασφάλεια στην αγορά εργασίας 

μετά την αποφοίτησή τους. 
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