
 

 

                   

Δελτίο Τύπου 

Μνημόνιο συνεργασίας ΔΥΠΑ - ΟΝΕΧ για τη διασύνδεση της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης με τη «γαλάζια οικονομία» 

Μνημόνιο συνεργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με τον Όμιλο 
ONEX Shipyards & Technologies για τη στενότερη διασύνδεση της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις νέες αυξημένες ανάγκες της «γαλάζιας 
οικονομίας», που προκύπτουν από την επαναλειτουργία των Ναυπηγείων 
Ελευσίνας, υπέγραψαν σήμερα ο Διοικητής της ΔΥΠΑ Σπύρος Πρωτοψάλτης και 
ο Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΝΕΧ Shipyards & 
Technologies Πάνος Ξενοκώστας, σε εκδήλωση, παρουσία του Υφυπουργού 
Δικαιοσύνης και βουλευτή Δυτικής Αττικής Γιώργου Κώτσηρα, του Αντιπροέδρου 
της Βουλής και βουλευτή Δυτικής Αττικής Θανάση Μπούρα, του Δημάρχου 
Ελευσίνας Αργύρη Οικονόμου και του Δημάρχου Μάνδρας-Ειδυλλίας Χρήστου 
Στάθη. 

Ξεκινώντας από το ερχόμενο σχολικό έτος, η Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) 
Μαθητείας Ελευσίνας της ΔΥΠΑ θα λειτουργήσει τις νέες ειδικότητες «Τεχνίτης 
Ναυπηγικής Βιομηχανίας» και «Τεχνίτης Υποστήριξης Ηλεκτρολογικών 
Συστημάτων». Στο πλαίσιο του μνημονίου, θα αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία της 
ΟΝΕΧ στην αναμόρφωση των σχετικών προγραμμάτων σπουδών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις του κλάδου, καθώς και στον 
εκσυγχρονισμό των εργαστηρίων και του απαραίτητου εξοπλισμού. 

Επιπλέον, μέσω της συνεργασίας, όλοι οι μαθητευόμενοι των σχετικών 
ειδικοτήτων της  ΕΠΑΣ εξασφαλίζουν θέσεις αμειβόμενης και ασφαλισμένης 
πρακτικής άσκησης στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, ώστε να αποκτήσουν εμπειρία σε 
πραγματικές συνθήκες εργασίας και εργασιακή κουλτούρα, με τη δυνατότητα 
απορρόφησής τους στην επιχείρηση, αμέσως μετά την αποφοίτησή τους. Για την 
προσέλκυση νέων στις παραπάνω ειδικότητες, ΔΥΠΑ και ΟΝΕΧ θα υλοποιήσουν 
κοινές επικοινωνιακές και ενημερωτικές δράσεις σχετικά με τα προσφερόμενα 
προγράμματα μαθητείας και τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρουν.  

Ταυτόχρονα, μέσω της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων 
Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ), η ΔΥΠΑ θα προσφέρει στην ΟΝΕΧ στοχευμένες 
υπηρεσίες ανεύρεσης προσωπικού για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης, διευρύνοντας 
τη συνεργασία που έχει ήδη ξεκινήσει με την πρόσφατη πρόσληψη ανέργων και τη 
συμμετοχή της ΟΝΕΧ στην «Ημέρα Καριέρας» στην Ελευσίνα το περασμένο 
Σάββατο. 
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Ο Διοικητής της ΔΥΠΑ Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε: «Το σημερινό μνημόνιο 

συνεργασίας ΔΥΠΑ-ΟΝΕΧ, αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα όπου 
ανταποκρινόμαστε με ταχύτητα και ευελιξία στις εξελίξεις στην αγορά εργασίας σε 
τοπικό επίπεδο, με στόχο να προσφέρουμε στους νέους και τις νέες της Ελευσίνας 
και της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής, ποιοτικές εκπαιδευτικές επιλογές 
που οδηγούν σε επαγγέλματα με αυξανόμενη ζήτηση, όπως η γαλάζια οικονομία. 
Με οδηγό την επιτυχημένη συνεργασία με την ΕΑΒ για μηχανοσυνθέτες 
αεροσκαφών στην Χαλκίδα, συνεχίζουμε να διασυνδέουμε την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση με εμβληματικές επενδύσεις που δημιουργούν νέες 
θέσεις εργασίας αλλά και νέες ανάγκες για εξειδικευμένο και κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό. Η ΔΥΠΑ πρέπει και μπορεί να διαδραματίσει κομβικό 
ρόλο στην κάλυψη των αναγκών της οικονομίας για καταρτισμένο εργατικό 
δυναμικό και με την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών από τη Μονάδα 
Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων στεκόμαστε δίπλα στα 
Ναυπηγεία Ελευσίνας και σε όλες τις επιχειρήσεις της περιοχής». 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος του Ομίλου ONEX Shipyards & 
Technologies Πάνος Ξενοκώστας, δήλωσε: «Προχωράμε με σταθερά βήματα 

προς την αναγέννηση των Ναυπηγείων Ελευσίνας δημιουργώντας ένα 
παραγωγικό πλέγμα συνεργασιών που θα λειτουργεί υποστηρικτικά στη νέα εποχή 
που διέρχονται, προσφέρει ευκαιρίες δουλειάς σε ανθρώπους της Δυτικής Αττικής, 
αλλά και ευρύτερα, ενώ επενδύει στη γνώση και την κατάρτιση της ψυχής των 
Ναυπηγείων, που δεν είναι άλλοι από τους εργαζόμενούς τους. Η συνεργασία με 
την ΔΥΠΑ αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για τον εκσυγχρονισμό της Τεχνικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και την «σύζευξή» της με τις υφιστάμενες και 
μελλοντικές ανάγκες του ναυπηγικού κλάδου. Η εξελισσόμενη ανάταση της 
Ναυπηγικής Βιομηχανίας αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη ζήτηση για 
εξειδικευμένους εργαζόμενους σε τεχνικά επαγγέλματα που εφάπτονται των 
Ναυπηγείων. Σήμερα, συμπράττουμε με την ΔΥΠΑ για τη δημιουργία νέων 
βιώσιμων θέσεων εργασίας και τη στήριξη του αναγκαίου μετασχηματισμού του 
παραγωγικού μοντέλου σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Μια νέα λαμπρή σελίδα 
ξεκινάει επιτέλους για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας». 


