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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ 

 

Αξιότιμοι κ. Γενικοί Γραμματείς,  

Αξιότιμη Πρόεδρε  του ΕΟΠΠΕΠ,  

Αξιότιμη Διευθύνουσα Σύμβουλε του ΕΟΠΠΕΠ,  

Αξιότιμοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Δικτύου. 

Κυρίες και Κύριοι καλή σας μέρα, 

Χαιρετίζω εκ μέρους του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου 

Δυναμικού τη σημερινή Διεθνή Ημερίδα του ΕΟΠΠΕΠ, με την οποία 

ολοκληρώνεται ένα επιτυχημένο έργο του φορέα, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο 

του ευρωπαϊκού προγράμματος EQAVET και αφορά την παρακολούθηση της 

πορείας των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας. 

Η παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων ΙΕΚ στην αγορά εργασίας είναι 

επιτυχημένη  για δύο λόγους: 

 Καταρχάς, η ιχνηλάτηση της πορείας των αποφοίτων  προς τον εργασιακό 

βίο αποτελεί ευρωπαϊκή και εθνική προτεραιότητα και βρίσκεται στο 

επίκεντρο των σημερινών πολιτικών των δύο Υπουργείων, Παιδείας και 

Εργασίας. Το έργο αυτό μπορεί να αποτελέσει μια καλή πρακτική για την 

ανάπτυξη άλλων αντίστοιχων δράσεων 

 Ένας δεύτερος λόγος της επιτυχίας του έργου είναι  ότι  απετέλεσε τον 

προπομπό της υποδειγματικής συνεργασίας μεταξύ δύο φορέων από δυο 

διαφορετικά υπουργεία, του ΕΟΠΠΕΠ και του ΕΙΕΑΔ σε ένα κοινό στόχο:  

 στη μελέτη των μηχανισμών  της ομαλής μετάβασης από την 

εκπαίδευση  στην απασχόληση και  

 



2 
 

 στη διαμόρφωση των κατάλληλων προϋποθέσεων για να επιτευχθεί 

η καλύτερη σύνδεση των δύο αυτών πόλων, της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης με την εργασία.  

Το ΕΙΕΑΔ, τα τελευταία χρόνια, ως επιστημονικά υπεύθυνος φορέας του 

Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας εργάζεται 

συστηματικά και σταθερά  προκειμένου να παρέχει χρήσιμα στοιχεία στους 

αρμόδιους φορείς  

 για το σχεδιασμό πολιτικών απασχόλησης και κατάρτισης, αλλά και 

 για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη για την αγορά εργασίας, 

σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.  

Ειδικότερα όσον αφορά τη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, όπως 

προανέφερα ξεκίνησε με την εξαιρετική συνεργασία με τον ΕΟΠΠΕΠ και σήμερα 

αναπτύσσεται ακόμα περισσότερο με συνεργασίες  απ’ όλες  σχεδόν τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης  με στόχο την καλύτερη δυνατή χρήση των 

αποτελεσμάτων του Μηχανισμού  

 για την ανίχνευση των απαιτούμενων δεξιοτήτων από τη μεριά της αγοράς 

εργασίας και 

 για την παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων στην αγορά εργασίας 

Πρόκειται για μια προσπάθεια περίπλοκη και δύσκολη, ωστόσο τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα θεωρώ ότι αξίζουν το όλο εγχείρημα. 
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Κυρίες και Κύριοι,  

Σήμερα ένα χρόνο μετά την έναρξη της υγειονομικής κρίσης και πάνω από δέκα 

χρόνια οικονομικής ύφεσης, η διασύνδεση πολιτικών εκπαίδευσης και 

κατάρτισης με τις πολιτικές απασχόλησης αποτελεί κομβικό σημείο οικονομικής 

ανάπτυξης και ευημερίας των πολιτών. 

Θέλω να πιστεύω ότι  η συνεργασία που επιτεύχθηκε μεταξύ ΕΟΠΠΕΠ και ΕΙΕΑΔ 

καθώς και οι συνεργασίες που σχεδιάζονται για το άμεσο μέλλον αποτελούν ένα 

σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή.  

 

Ευχαριστώ, 

και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας. 


