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Πρόλογος  

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

«Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης», κατεύθυνση «Εκπαιδευτική 

Διοίκηση και Ηγεσία» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Κύριο μέλημα της έρευνας αποτελεί 

η εξέταση της αποτελεσματικότητας του θεσμού της μαθητείας στην Ελληνική Εκπαίδευση 

και Κατάρτιση και δη στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στόχος της η αποτίμηση της 

αποτελεσματικότητας του θεσμού, καθώς και η αποτύπωση και ανάδειξη των παραγόντων 

που συμβάλλουν θετικά σε αυτή είτε δρουν ανασταλτικά. Οι μελλοντικοί στόχοι του θεσμού 

και οι επερχόμενες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει, καθώς και τα απαιτούμενα κίνητρα 

και τρόποι ενίσχυσης της ελκυστικότητάς του αποτελούν επιμέρους στοιχεία διερεύνησης 

που συμβάλλουν στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την περαιτέρω βελτίωση της 

αποτελεσματικότητάς του.      

Βασικοί πρωταγωνιστές της εν λόγω έρευνας οι συμμετέχοντες στη διεξαγωγή των 

συνεντεύξεων που ανέδειξαν ο καθένας/καθεμία ενδιαφέρουσες και διαφορετικές πτυχές του 

υπό διερεύνηση θέματος συμβάλλοντας τα μέγιστα στην όσο το δυνατόν ολόπλευρη 

προσέγγιση του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. 

Σταμπουλή για την πολύτιμη βοήθεια του, καθώς και τους δικούς μου ανθρώπους για την 

υπομονή και τη στήριξη τους.    
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Περίληψη 

Στόχο της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του 

θεσμού της μαθητείας στην ελληνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Στο 

πλαίσιο αυτό εξετάστηκαν οι απόψεις στελεχών από φορείς εκπαίδευσης-κατάρτισης και 

επιχειρηματικότητας για τους παράγοντες που συμβάλουν στην αποτελεσματικότητα του 

θεσμού, ενώ επιχειρήθηκε και αποτίμηση της έως τώρα πορείας του. Παράλληλα, 

διερευνήθηκαν και αποτυπώθηκαν οι μελλοντικοί στόχοι του θεσμού, οι προκλήσεις που 

αναμένεται να αντιμετωπίσει, καθώς και είδη κινήτρων και τρόποι ενίσχυσης της 

ελκυστικότητάς του. Αφορά σε ποιοτική έρευνα, μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων, στην 

οποία συμμετείχαν συνολικά δεκαοκτώ άτομα και ειδικότερα εννέα στελέχη από δομές 

εκπαίδευσης – κατάρτισης και εννέα στελέχη από φορείς επιχειρηματικότητας της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν σχετική αποτελεσματικότητα του θεσμού, η 

οποία ωστόσο διαφέρει σημαντικά μεταξύ των τριών παρεχόμενων προγραμμάτων  

μαθητείας στη χώρα μας. Οι μελλοντικοί στόχοι του θεσμού αφορούν, μεταξύ άλλων σε 

ποσοτικούς αλλά και ποιοτικούς στόχους, ενώ η επιτυχής αντιμετώπιση των επερχόμενων 

προκλήσεων απαιτεί σειρά αλλαγών σε θεσμικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο εφαρμογής 

των προγραμμάτων. Απαιτούνται οικονομικά και μη κίνητρα τόσο σε επιχειρήσεις όσο και 

στους μαθητές για την ενίσχυση της ελκυστικότητας του θεσμού.   

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, μαθητεία, 

αποτελεσματικότητα 
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Abstract 

 
The aim of this study was to investigate the efficiency of the apprenticeship system into 

the framework of the Greek Vocational Education and Training system.  Therefore the 

opinion of executives from operators into education-training system and entrepreneurship 

was examined concerning the factors that contribute to the apprenticeship system’s 

effectiveness, while a valuation of its course was attempted to be made. The future goals and 

challenges that the institution of apprenticeship will face are examined, as well as the kind 

of motives and ways to boost its attractiveness. This is a qualitative survey, through semi-

structured interviews. There were eighteen participants, nine executives from operators 

into education- training system and nine from entrepreneurship operators in the region of 

Central Macedonia.   

 The research’s result has shown relavant efficiency of the apprenticeship system, which 

differs greatly among the three apprenticeship programmes in Greece. Future goals concern, 

among others, to quantitave and qualitative goals, while a successful approach of future 

challenges demands a series of changes into constitutional level and programmes 

implementation.  Economical and non economical motives are needed in order to boost the 

institution’s attractiveness. 

 

Key words:  Vocational Education and Training system, apprenticeship, effectiveness 
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Εισαγωγή   
 

Η βαθιά οικονομική κρίση που έπληξε την τελευταία δεκαετία την Ελλάδα και η 

συνεχιζόμενη οικονομική αβεβαιότητα, που επιτείνεται από την παγκόσμια υγειονομική 

κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν θα ήταν δυνατό να αφήσουν ανεπηρέαστο τον 

ευαίσθητο και σημαντικό χώρο της αγοράς εργασίας της χώρας.  Νέα δεδομένα, ραγδαίες 

αλλαγές, καθώς και ανάγκες για νέες ειδικότητες δημιουργούνται, η ικανοποίηση των 

οποίων επιτάσσει την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων σε επίπεδο ανθρώπινου κεφαλαίου, η 

βέλτιστη χρήση του οποίου αποτελεί μονόδρομο για επιτυχή αναδιαμόρφωση της αγοράς 

εργασίας, αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων και κατ΄επέκταση 

αποτελεσματικής αντιμετώπισης της πρόσφατης μακροχρόνιας οικονομικής ύφεσης. 

Παράλληλα, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρατηρείται συστηματικά τα τελευταία χρόνια η 

συνεχής αποτύπωση θέσεων και προτάσεων από τους ευρωπαϊκούς θεσμικούς φορείς για 

την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχολησιμότητας και ανταγωνιστικότητας 

των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της ανάπτυξης και αναβάθμισης των 

δεξιοτήτων των ευρωπαίων πολιτών.  

 

Στην κατεύθυνση αυτή αποτυπώνεται η αδίρρητη ανάγκη αναβάθμισης και αύξησης της 

ελκυστικότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

στην προσπάθεια ανάδειξης της συμβολής της στην απασχολησιμότητα, την οικονομική 

μεγέθυνση και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Σήμερα, όσο ποτέ, τόσο σε ευρωπαϊκό 

όσο και σε εθνικό επίπεδο, αναγνωρίζεται η σημασία και ο ρόλος του θεσμού της μαθητείας, 

ως στοιχείο της αναπτυξιακής στρατηγικής του ανθρωπίνου κεφαλαίου των χωρών, η 

αξιοποίηση του οποίου καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ανταγωνιστικότητα τους και 

αποτελεί καταλύτη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη τους.  

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2016 στην ανακοίνωσή της σχετικά με το «Νέο θεματολόγιο 

δεξιοτήτων για την Ευρώπη» επισημαίνει ότι η ΕΕΚ πρέπει να αποτελέσει «πρώτη επιλογή» 

για τους νέους και τις νέες αυξάνοντας την ελκυστικότητά της και αναδεικνύοντας τον 

διευκολυντικό ρόλο της για μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία, περιλαμβάνοντας 

ισχυρή διάσταση μάθησης στο χώρο εργασίας. Οι μορφές μάθησης με βάση την εργασία, 
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όπως η μαθητεία, αποτελούν εφαλτήριο για τη μετάβαση σε καλές θέσεις εργασίας και την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με την αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 

διαλειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, στις οποίες συνήθως βασικό ρόλο 

διαδραματίζουν οι κοινωνικοί εταίροι. Ωστόσο, ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να 

επωφεληθούν από αυτές τις μορφές μάθησης επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αυξηθεί, ενώ 

κρίσιμος παράγοντας είναι η συμμετοχή εξίσου των επιχειρήσεων και των κοινωνικών 

εταίρων στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή της ΕΕΚ και ιδίως της μαθητείας. 

 

Στην Ελλάδα ο θεσμός της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης βιώνει 

σημαντικές μεταβολές σε θεσμικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια, καθώς κατά την περίοδο 

2013-2016 εντάθηκαν οι δραστηριότητες για τη μεταρρύθμισή της και συνάμα του 

συστήματος της μαθητείας με τη θέσπιση σειράς νόμων (Νόμος 4186/2013 και 4386/20161) 

και διατάξεων αναφορικά με τη λειτουργία, τη δομή και τη διακυβέρνηση αυτού.  

Παράλληλα, στον παρόντα χρόνο είναι σε στάδιο διαβούλευσης νομοσχέδιο για το Εθνικό 

Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, που εμπεριέχει 

σημαντικές αλλαγές για το σύστημα της μαθητείας στη χώρα μας, ενώ το 2021 προβλέπεται 

συνολική επαναξιολόγηση του συστήματος.  

 

Η αντιμετώπιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στη χώρα μας μέχρι 

πρότινος, ήταν συχνά αποσπασματική, με αποτέλεσμα να τίθεται στο περιθώριο και να 

θεωρείται ακόμα και σήμερα από τους πολίτες ως επιλογή δεύτερης κατηγορίας. Η 

πλειοψηφία των νέων, περίπου το 70%, συνεχίζει να επιλέγει το γενικό λύκειο, με στόχο την 

πρόσβαση στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ η επαγγελματική εκπαίδευση προσελκύει 

μαθητές με χαμηλές επιδόσεις και από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα, 

δημιουργώντας φαύλο κύκλο εις βάρος αυτής της μορφής εκπαίδευσης (Cedefop 2014β, 

Ιωαννίδου & Σταύρου, 2013). Επίσης, διακρίνεται από σειρά σημαντικών διαθρωτικών 

αδυναμιών, η αντιμετώπιση των οποίων συνιστά υψηλή προτεραιότητα σύμφωνα και με το 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης και της Μαθητείας (2016). Ενδεικτικά, αναφέρονται α) η χαμηλή 

                                                        
1 Νόμος 4186/2013, ΦΕΚ193/Α/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 

διατάξεις» και Νόμος 4386/2016 - ΦΕΚ 83/Α/11-5-2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 

διατάξεις» 
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ελκυστικότητα της ΕΕΚ, β) η υψηλή μαθητική διαρροή, γ) η πολυνομία, δ) η ασυνέχεια και 

η έλλειψη εστίασης στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή πολιτικής, ε) το μεγάλο ποσοστό 

εκπαιδευτικών σε ματαίωση και τέλος στ) η χαλαρή/ασαφής διασύνδεση της ΕΕΚ με την 

αγορά εργασίας, καθώς και η μειωμένη αποτελεσματικότητα.  

Το χαμηλό βαθμό αποτελεσματικότητας του θεσμού της ΕΕΚ και της μαθητείας επιχειρεί 

να αντιμετωπίσει το προαναφερθέν νέο Εθνικό Πλαίσιο, όπου η συνολική αναβάθμιση τους 

και η ενίσχυση της ποιότητάς τους αποτελούν πλέον προτεραιότητα της σημερινής 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο του 2016 

περιλαμβάνει τη σταδιακή καθιέρωση νέων προγραμμάτων μαθητείας, παράλληλα με το 

υφιστάμενο πρόγραμμα που προσφέρεται από τον ΟΑΕΔ (δυϊκό σύστημα που εφαρμόζεται 

κυρίως στη Γερμανία, δηλαδή μάθηση στο χώρο εργασίας, μάθημα ειδικότητας και 

προπαρασκευαστικά μαθήματα πιστοποίησης στη σχολική μονάδα).  

Η δημιουργία ενός συνεκτικού και ποιοτικού συστήματος μαθητείας με τη συμμετοχή 

όλων των μερών, τα οποία μοιράζονται τους ίδιους στόχους και τις ίδιες διαδικασίες αποτελεί 

δύσκολο και απαιτητικό εγχείρημα. Παράλληλα, σε όρους αποτελεσματικότητας ένα 

σύστημα μαθητείας οφείλει να τροφοδοτεί έγκαιρα την εκάστοτε αγορά εργασίας με υψηλά 

καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό που ανταποκρίνεται στις εξειδικευμένες και συνεχώς 

μεταβαλλόμενες ανάγκες της, ενισχύοντας παράλληλα την απασχόληση και την οικονομική 

μεγέθυνση. Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στο θεσμό της μαθητείας στη χώρα μας παρότι 

αποτελούν ένα καλό σημείο εκκίνησης για την εφαρμογή ενός συστήματος στην πράξη από 

τους εθνικούς ενδιαφερόμενους φορείς, εξακολουθούν ωστόσο να υπάρχουν βασικές 

προκλήσεις (Cedefop 2018: 18).  

Η πρόσφατη σημαντική (2016) αλλά και η επικείμενη θεσμική «ανανέωση» της 

Μαθητείας στη χώρα μας, στο πλαίσιο της γενικότερης μεταρρύθμισης της Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αποτέλεσε και αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία με ιδιαίτερες 

απαιτήσεις και χαρακτηριστικά, η επιτυχή εφαρμογή της οποίας αποτελεί εξαιρετικά 

ενδιαφέρον πεδίο διερεύνησης. Στο πλαίσιο αυτό την εν λόγω ερευνητική εργασία θα 

απασχολήσει η εξέταση της αποτελεσματικότητας του θεσμού της μαθητείας στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στον παρόντα χρόνο, μέσω της διερεύνησης των 

απόψεων στελεχών διοίκησης φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και στελεχών 

φορέων επιχειρηματικότητας.  
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Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει δυο διακριτά μέρη το θεωρητικό και το 

ερευνητικό, όπου τα τρία πρώτα κεφάλαια αναφέρονται στο θεωρητικό, ενώ τα επόμενα τρία 

κεφάλαια απαρτίζουν το ερευνητικό πλαίσιο. To πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει 

εννοιολογική προσέγγιση βασικών όρων της εργασίας όπως Επαγγελματική Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση, μαθητεία, αποτελεσματικότητα, καθώς και παρουσίαση του συστήματος της 

Μαθητείας (δομή, χαρακτηριστικά, διακυβέρνηση-εμπλεκόμενοι φορείς), καθώς και του 

θεσμικού πλαισίου που το διέπει.    

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συστήματα μαθητείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

με αναφορά σε καλές πρακτικές άλλων χωρών, ενώ υφίσταται αναφορά του Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας και των πηγών χρηματοδότησης των συστημάτων. Το τρίτο 

κεφάλαιο περιλαμβάνει παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης της μαθητείας στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αποτυπώνοντας στοιχεία από την έως τώρα υλοποίηση 

των προγραμμάτων, ενώ ταυτόχρονα επιχειρείται καταγραφή των προβλημάτων που 

υφίστανται αλλά και των εν δυνάμει προκλήσεων που θα αντιμετωπίσει ο θεσμός 

μελλοντικά, ως αναπόσπαστο στοιχείο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η 

εξέλιξη της οποίας επιδρά σε αυτόν καταλυτικά.   

 

Το δεύτερο μέρος της εργασίας αφορά στο ερευνητικό πλαίσιο και περιλαμβάνει στο 

τέταρτο κεφάλαιο την παρουσίαση του σχεδιασμού της έρευνας και της ακολουθούμενης 

μεθοδολογίας. Ειδικότερα, αναλύεται ο σκοπός της έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήματα, 

το δείγμα και το μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε, ενώ αποτυπώνεται πέραν της 

διαδικασίας και η αξιοπιστία και οι περιορισμοί που υφίστανται για την παρούσα έρευνα. 

Ακολουθεί στο πέμπτο κεφάλαιο ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας με παρουσίαση 

των απαντήσεων στις συνεντεύξεις στελεχών τόσο από φορείς κατάρτισης- εκπαίδευσης όσο 

και από φορείς επιχειρηματικότητας. Η εργασία ολοκληρώνεται με το έκτο κεφάλαιο, όπου 

αποτυπώνονται συμπεράσματα από την ανάλυση των δεδομένων της ποιοτικής έρευνας και 

διατυπώνονται προτάσεις για μελλοντική διερεύνηση, αναφέροντας παράλληλα τους 

περιορισμούς και τυχόν αδυναμίες της παρούσας.  



 5 

Α’ ΜΕΡΟΣ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Κεφάλαιο 1o:  Το σύστημα της Μαθητείας  
 

1.1 Εννοιολογική Προσέγγιση βασικών όρων  

    

Της παρουσίασης του θεωρητικού μέρους κρίνεται σκόπιμο να προηγηθεί η αναφορά και 

αποσαφήνιση βασικών όρων που συνδέονται ευθέως με το υπό διερεύνηση θέμα, όπως Δια 

βίου Μάθηση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Μαθητεία, αποτελεσματικότητα 

στο πλαίσιο διευκόλυνσης του αναγνώστη. Αξίζει να επισημανθεί ότι για τις κάτωθι έννοιες, 

κατά το πέρασμα του χρόνου, έχει διατυπωθεί σειρά ορισμών από επίσημους φορείς 

(UNESCO, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κα.), δίχως να υφίσταται ένας κοινά αποδεκτός. Το 

γεγονός αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι υφίσταται αναντιστοιχία μεταξύ των διαφόρων 

ορισμών, καθώς η έννοια που αποδίδεται κάθε φορά διαφέρει ανάλογα το πρίσμα υπό το 

οποίο πραγματοποιείται η «τοποθέτηση», λειτουργώντας θα έλεγε κανείς και 

συμπληρωματικά πολλές φορές.   

 

Η Δια βίου μάθηση αφορά στη διαδικασία της μάθησης που αναπτύσσει το άτομο καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ζωής του (Σιπητάνου, 2005), ενώ αναφέρεται κυρίως σε δραστηριότητες 

μετά την υποχρεωτική εκπαίδευση και συνδέεται με την ανάγκη απόκτησης καινούριων 

γνώσεων και της διαρκούς ανανέωσης αυτών (Κόκκος, 2005). Στη σύγχρονη κοινωνία της 

γνώσης η έννοια της Δια Βίου Μάθησης μπορεί να ειπωθεί ότι αποτελεί μια συνεχής 

εκπαιδευτική δραστηριότητα, η οποία μεταβάλλεται σύμφωνα με τα κοινωνικοπολιτικά 

δεδομένα της εκάστοτε εποχής (Καραβάκου, 2011), ενώ σύμφωνα με την Επιτροπή των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ως Δια Βιου Μάθηση αναφέρονται οι «δραστηριότητες μάθησης 

που πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια της ζωής, με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων, 

των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων για την προσωπική, πολιτική, κοινωνική και/ή 

επαγγελματική προοπτική» (Commission of the European Communities, 2000, p. 9).  

 

 

Σύμφωνα με την ταξινόμηση των Ahmed και Coombs για τις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες, οι διαδικασίες εκπαίδευσης και μάθησης μπορούν να ενταχθούν στους 

ακόλουθους τύπους (Coombs 1968, Coombs & Ahmed, 1974 όπως αναφέρεται στο 

Καραλής, 2014): 
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• Τυπική εκπαίδευση: το ιεραρχικά δομημένο, χρονικά διαβαθμισμένο εκπαιδευτικό 

σύστημα, από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση έως το πανεπιστήμιο, που περιλαμβάνει, πέραν 

των γενικών ακαδημαϊκών σπουδών, τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και τα προγράμματα 

τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

• Μη-τυπική εκπαίδευση: κάθε οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα εκτός του 

καθιερωμένου εκπαιδευτικού συστήματος, που απευθύνεται σε προσδιορισμένο κοινό και 

βασίζεται σε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους. 

• Άτυπη εκπαίδευση:  περιλαμβάνει όλα τα πλαίσια, στα οποία τα άτομα αποκτούν 

γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες από την καθημερινή εμπειρία τους και την επίδραση 

του περιβάλλοντος, από την οικογένεια, τη γειτονιά, την εργασία, την ψυχαγωγία, την αγορά 

εργασίας, τις βιβλιοθήκες.   

 

Ως Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ορίζεται η παροχή γνώσεων, 

τεχνογνωσίας, δεξιοτήτων ή/και ικανοτήτων σε άτομα που εκπαιδεύονται και καταρτίζονται 

για να καλύψουν ανάγκες συγκεκριμένων επαγγελμάτων ή να ενταχθούν ευρύτερα στην 

αγορά εργασίας (Cedefop, 2014a:292). Επομένως, περιλαμβάνει όλες τις οργανωμένες 

δραστηριότητες, είτε οδηγούν στην απόκτηση αναγνωρισμένων είτε όχι, που παρέχουν στα 

άτομα δεξιότητες και ικανότητες αναγκαίες και επαρκείς για την εκτέλεση μιας ή ενός 

συνόλου εργασιών και συνδέεται άμεσα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.  

Η ΕΕΚ διακρίνεται σε Αρχική και Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση. Ο όρος της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης2 αναφέρεται 

στον πρώτο κύκλο κατάρτισης ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος και καλύπτει κυρίως τις 

ανάγκες των καταρτιζομένων μέσω της απόκτησης επαγγελματικών γνώσεων και 

δεξιοτήτων ευρύτερου χαρακτήρα για ένταξη στην αγορά εργασίας, ενώ η ΣΕΕΚ αφορά 

στην ανανέωση και στον εκσυγχρονισμό των προσόντων και των δεξιοτήτων των 

καταρτιζόμενων για διασφάλιση ή επανένταξη στην απασχόληση 3 

                                                        
2 «εκπαίδευση ή κατάρτιση για την απόκτηση βασικών επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

που πραγματοποιείται στις αρχικές δομές εκπαιδευτικού συστήματος, συνήθως πριν από την είσοδο 

στην αγορά εργασίας, στα πλαίσια ανάπτυξης της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής» 

(Cedefop,2014a, p. 117).   
3 «εκπαίδευση ή κατάρτιση που ακολουθεί την αρχική εκπαίδευση ή την ένταξη στην αγορά εργασίας 

και στοχεύει να βοηθήσει τα άτομα προκειμένου να βελτιώσουν ή να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και 

τις δεξιότητές τους, αποκτώντας νέες δεξιότητες ώστε να αλλάξουν επαγγελματική πορεία ή να 
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Αναφορικά με την έννοια της Μαθητείας σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Τα σχέδια τύπου Μαθητεία είναι οι μορφές εκείνες της 

προκαταρκτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που τυπικά συνδυάζουν και 

εναλλάσσουν την εταιρικά βασιζόμενη άσκηση με εκπαίδευση στηριζόμενη σε σχολείο, των 

οποίων η επιτυχημένη ολοκλήρωση, οδηγεί σε διεθνώς αναγνωρισμένα πτυχία 

IVETπιστοποίησης». (Comission, 2013, p 5).  Επομένως, η Μαθητεία αποτελεί ένα δυϊκό 

σύστημα όπου υφίσταται συνδυασμός τυπικής εκπαίδευσης και προγράμματος εξάσκησης, 

πραγματοποιείται στο ανώτερο δευτεροβάθμιο επίπεδο και παρέχει συστηματική και 

μακροχρόνια εκπαίδευση. Περιλαμβάνει το θεωρητικό σκέλος εκπαίδευσης που 

πραγματοποιείται από επίσημο κρατικό ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα και το πρακτικό 

σκέλος όπου ο εκπαιδευόμενος ασκείται πρακτικά σε χώρο επαγγελματικό, σε πραγματικές 

συνθήκες εργασίας. Επίσης, ο εργοδότης αναλαμβάνει την ευθύνη για το μέρος του 

προγράμματος εκπαίδευσης/κατάρτισης που πραγματοποιείται στον χώρο εργασίας και ο/η 

μαθητευόμενος/-η συνδέεται με τον εργοδότη μέσω σύμβασης και λαμβάνει αποζημίωση 

(μισθό).  Λαμβάνει χώρα σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με 

το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και 

δεξιοτήτων που απέκτησε ο μαθητευόμενος και οδηγεί σε συγκεκριμένη ειδικότητα.  

Η μάθηση σε εργασιακό χώρο εκτός από τη μαθητεία μπορεί να έχει και τη μορφή 

πρακτικής άσκησης.  Η διαφορά μεταξύ των δύο μορφών μάθησης στην εργασία έγκειται 

στον τρόπο διεξαγωγής της καθεμίας, καθώς ενώ στη μαθητεία η φοίτηση στο σχολείο και 

η εκπαίδευση στον εργασιακό χώρο πραγματοποιούνται παράλληλα, στην αμιγώς πρακτική 

άσκηση ο φοιτητής απέχει από το εκπαιδευτικό ίδρυμα όσο διαρκεί η μάθηση στην εργασία. 

Η Πρακτική άσκηση θεσμοθετήθηκε ως μια διαδικασία εμπέδωσης της θεωρητικής γνώσης 

με σκοπό την απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων που έχουν προσδιοριστεί κατά τη φάση 

διαμόρφωσης του αναλυτικού προγράμματος.  Η διενέργεια της πρακτικής άσκησης δίνει τη 

δυνατότητα στον ασκούμενο να έρθει σε επαφή με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας και 

να βιώσει αλλά συνάμα και να αντιμετωπίσει προβλήματα και περιπτώσεις που προκύπτουν 

στην εργασιακή καθημερινότητα (Καραλής, 2005). Επισημαίνεται ότι υφίστανται δυο 

μορφές πρακτικής άσκησης α) η άσκηση κατόπιν επιλογής ή ως υποχρεωτικό μέρος ενός 

                                                        
επανεκπαιδευτούν στην ίδια και να συνεχίσουν την προσωπική ή επαγγελματική τους ανάπτυξη» 

(Cedefop, 2014a,p.51).   
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αναλυτικού εκπαιδευτικού προγράμματος της ανώτερης δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και β) η άσκηση που συνδέεται με ενεργές πολιτικές της αγοράς εργασίας οι 

οποίες απευθύνονται σε νέους ανέργους και στοχεύουν να διευκολύνουν τη μετάβασή τους 

στην αγορά με την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (European Commission 2013 :6) 

 

Τέλος, η αποτελεσματικότητα αποτελεί δίχως άλλο εξίσου έννοια πολυσήμαντη και 

βαρύνουσα, όταν εξετάζουμε την λειτουργία ενός συστήματος ή και οργανισμού. Οι απόψεις 

σχετικά με το τι είναι αποτελεσματικότητα (effectiveness) διαφέρουν και έχουν διατυπωθεί 

αρκετοί ορισμοί, ενώ ως έννοια χαρακτηρίζεται ως ένα βαθμό από το στοιχείο της 

υποκειμενικότητας. Συχνά συγχέεται με την έννοια της αποδοτικότητας (efficiency)4 και ο 

διαχωρισμός μεταξύ των δυο εννοιών εξυπηρετεί βέλτιστα την οριοθέτηση της. Σύμφωνα με 

τον Levacic (1995), «αποτελεσματικότητα είναι να κάνεις τα σωστά πράγματα, ενώ 

αποδοτικότητα να κάνεις τα πράγματα σωστά», ενώ κατά άλλους αποτελεσματικότητα είναι 

«ο βαθμός στον οποίο ένας οργανισμός πετυχαίνει τους στόχους του” Θωμά Ρ (2010). Σε 

μια πρώτη ανάγνωση η έννοια της αποτελεσματικότητας συνδέεται με τη μέτρηση 

ποσοτικών στοιχείων, και εν προκειμένω για το θεσμό της μαθητείας, σύμφωνα και το 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της ΕΕΚ και της μαθητείας, αφορά στη 

συστηματική παρακολούθηση της μετάβασης των αποφοίτων της ΕΕΚ στην αγορά 

εργασίας. Η ως ένα βαθμό διαφορετικότητα που αποδίδεται στο περιεχόμενο των δυο 

τελευταίων προαναφερθεισών εννοιών, αποτελεσματικότητα και μαθητεία, οδήγησε στην 

αποτύπωση σχετικής ερώτησης προς τους συνεντευξιαζόμενους στην προσπάθεια 

αποτύπωσης των απόψεων τους επ’ αυτού.  

 

1.2 Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ελλάδα 

 

Η Ελλάδα είναι μια μικρή σε μέγεθος χώρα, στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, που αριθμεί 

10.816.2865 κατοίκους, εκ των οποίων 49% είναι άνδρες και 51% γυναίκες (ΕΛΣΤΑΤ 2020). 

Κύρια δημογραφικά της χαρακτηριστικά είναι η σταδιακή γήρανση του πληθυσμού, καθώς 

και η αλλαγή της σύστασης του λόγω της μεταναστευτικής εισροής. Η συρρίκνωση του 

                                                        
4 Ως αποτελεσματικότητα νοείται η ικανότητα του να επιφέρει κάποιος το αναμενόμενο αποτέλεσμα, 

ενώ αποδοτικότητα είναι η ιδιότητα να παράγει κάποιος αρκετό έργο, να αποφέρει κέρδος, οφέλη 

(Μπαμπινιώτης, 1998: 262).  
5  Τριμηνιαίο δημοσίευμα ΕΛΣΤΑΤ, Ελλάς με αριθμούς, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2020, 3ο τρίμηνο  
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εργατικού δυναμικού που συντελείται στη χώρα, οδήγησε τον ΟΟΣΑ να προβλέψει σε 

σχετική μελέτη (2011) ότι μέχρι το 2050 αυτό θα έχει μειωθεί κατά 12%, έναντι της 

πρόβλεψης 3% για το σύνολο των χωρών που ερευνήθηκαν (Cedefop, 2014β).  

Σε οικονομικό επίπεδο το πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας για το 

έτος 2019 σημείωσε αύξηση 1,9% (ΕΛΣΤΑΤ 2020), ενώ την τελευταία τριετία υφίσταται 

πολύ μικρή μεν αλλά άνοδο της οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη πτώση που 

σημείωσε από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης το 2009 και έπειτα (βλ. διάγραμμα 1)6. 

Παρά τη θετική εξέλιξη του πραγματικού ΑΕΠ για το έτος 2019, για το τρέχον έτος 2020 

δεν θα συνεχιστεί ο βραχυπρόθεσμος ρυθμός μεγέθυνσης, καθώς αναμένεται ύφεση για την 

οικονομία της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στο ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον 

και τις επιπτώσεις της εν εξελίξει πανδημίας του κορωνοϊό, το μέγεθος της οποίας ωστόσο 

δεν μπορεί ακόμα να προσδιοριστεί επακριβώς. 

Διάγραμμα 1 : ΑΕΠ, 2008-2019 (εκ. ευρώ και ετήσια μεταβολή σε %)   

 

 

 

Η βαθιά οικονομική κρίση που αντιμετώπισε η Ελλάδα μετά το 2009 είχε σοβαρό 

αντίκτυπο πέρα από την οικονομία και σε κοινωνικό επίπεδο, όπου σημειώθηκε σημαντική 

αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων θέτοντας σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή της 

ελληνικής κοινωνίας. Παράλληλα, η οικονομική κρίση συνέβαλλε και στην αύξηση του ήδη 

                                                        
6 Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, Εαρινή Έκθεση 2020 
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υψηλού δείκτη ανεργίας, ενώ έπληξε σοβαρά το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, 

μεγεθύνοντας το ποσοστό φτώχειας στη χώρα, η οποία κατεξοχήν πλήττει αρχικά τα άτομα 

με χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης. (Cedefop, 2014β).  

 

Η δεκαετής και πλέον οικονομική ύφεση που σημειώθηκε στην Ελλάδα όξυνε 

σημαντικά, όπως ήταν αναμενόμενο, και τα διαρθρωτικά προβλήματα που ταλανίζουν εδώ 

και δεκαετίες την αγορά εργασίας της χώρας, η οποία πλήττεται σημαντικά στον παρόντα 

χρόνο και από την παγκόσμια υγειονομική κρίση. Ο δείκτης ανεργίας στη χώρα, που ανήλθε 

σε ποσοστό 19.3% για το έτος 2018 σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, είναι ο ταχύτερα 

αυξανόμενος σε ολόκληρη την ΕΕ, παρά το γεγονός ότι το 2019 μειώθηκε κατά 2 

ποσοστιαίες μονάδες στο 17,3%7 (ΕΛΣΤΑΤ, βλ. διάγραμμα 2).  

 

Διάγραμμα 2 :  Εξέλιξη  δείκτη ανεργίας 2008- 2019 

 

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 η ελληνική αγορά εργασίας επηρεάστηκε μόνο μερικώς 

από τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, σύμφωνα 

με τα διαθέσιμα στοιχεία, αλλά σε κάθε περίπτωση η εξέλιξη της δεν μπορεί να προβλεφθεί.  

Ωστόσο, και πριν το ξέσπασμα της πανδημίας που η αγορά παρουσίαζε σημάδια ανάκαμψης, 

                                                        
7 Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, Εαρινή Έκθεση 2020 

https://www.cnn.gr/tag/koronoios
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τα στοιχεία της απέχουν κατά πολύ από τον εθνικό στόχο που είχε τεθεί στο πλαίσιο 

παρακολούθησης και προώθησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2010) για απασχόληση του 70% του πληθυσμού (20-64 ετών) έως το 2020.  

 

Στην κατηγορία των νέων 15-24 στην Ελλάδα, το ποσοστό αυτών που βρίσκονται εκτός 

απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, οι λεγόμενοι NEETs (No Employment, 

Education, Training-NEETs), είναι υψηλό, τόσο μεμονωμένα όσο και σε σύγκριση με τον 

ευρωπαϊκό μέσο όρο.  Η αποχή της εν λόγω ηλικιακής ομάδας από την οικονομική και 

κοινωνική ζωή της χώρας πέρα από το προφανές οικονομικό κόστος και την απώλεια 

παραγωγικού δυναμικού, έχει και κοινωνικό κόστος, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό, καθώς 

υπονομεύει την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη της εκάστοτε κοινωνίας. Σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 17 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 20-34 ετών, οι οποίοι 

δεν είναι στην απασχόληση ούτε στην εκπαίδευση και κατάρτιση, ενώ στην αντίστοιχη 

ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών, περίπου το 13% του συνόλου των νέων της ΕΕ, δηλαδή 7,5 

εκατομμύρια άτομα είναι είτε άνεργοι είτε άεργοι και μη εγγεγραμμένοι σε κάποιον φορέα 

τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης (Cedefop, 2020b).   

 

Η Ελλάδα το 2019 παρουσίασε το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ηλικιακή ομάδα 

20-34 (16,7%) σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ αντίστοιχα το ποσοστό 

των μη ενεργών νέων κυμαίνεται σχεδόν στο μισό από αυτό της ανεργίας (8,4%) ( Eurostat, 

2019). Ωστόσο, αθροιστικά τα 2 εν λόγω ποσοστά κατατάσσουν την Ελλάδα 2η χώρα, μετά 

την Ιταλία (27,8%), με το πιο υψηλό ποσοστό νέων ηλικίας 20-34, που βρίσκονται εκτός 

απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (25,1%), δηλαδή το ένα τέταρτο της εν λόγω 

πληθυσμιακής ομάδας (Cedefop, 2020b). 

 

Το επίπεδο εκπαίδευσης στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από γενικά υψηλή συμμετοχή, 

ενώ και το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και κατάρτιση 

(ηλικίας 18- 24 ετών) έχει μειωθεί σημαντικά από το 2009 έως σήμερα, από 14,2% σε 4,7%, 

ποσοστό που κυμαίνεται πλέον και κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, που ανέρχεται σε 10,6% 

σύμφωνα με την Έκθεση Παρακολούθησης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης έτους 2019, 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2019). Παράλληλα, η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου έχει 

σημειώσει περαιτέρω μείωση, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές. Σύμφωνα με στοιχεία της 

εν λόγω Έκθεσης οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση είναι χαμηλότερες από τις 
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αντίστοιχες των περισσότερων χωρών της ΕΕ και αφορούν σε μεγάλο βαθμό τους μισθούς 

των εκπαιδευτικών. Σημαντικό στοιχείο της Έκθεσης αποτελεί η επισήμανση ότι σύμφωνα 

με προβλέψεις της Eurostat ο αριθμός των μαθητών σχολείου στην Ελλάδα ενδέχεται να 

μειωθεί σχεδόν κατά ένα πέμπτο εντός των επόμενων 20 ετών, γεγονός που δυνητικά θα 

μπορούσε να συμβάλει στην προσπάθεια της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του 

εκπαιδευτικού συστήματος, αν και αναδεικνύει ταυτόχρονα το πρόβλημα 

υπογεννητικότητας που αντιμετωπίζει η χώρα. Επιπλέον, η Ελλάδα θα πρέπει να επενδύσει 

στην παροχή ευκαιριών διά βίου μάθησης ώστε να αντιμετωπιστούν τα χαμηλά επίπεδα 

δεξιοτήτων σε ολόκληρο τον πληθυσμό.  

 

Στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης παρότι έχουν 

συντελεσθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις, η ελκυστικότητα του τομέα δεν έχει ενισχυθεί, 

όπως αποτυπώνεται και από τα ποσοτικά δεδομένα. Ειδικότερα το ποσοστό των μαθητών 

ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν στην ΕΕΚ, το οποίο παρουσιάζει 

σταθερή μείωση από το 2013, ανέρχεται σε 28,8% το 2017 έναντι του 48% περίπου που 

κυμαίνεται ο μέσος όρος της ΕΕ, ο οποίος παραμένει διαχρονικά σταθερός (Cedefop, 2020b).  

 

Επίσης, το ποσοστό απασχόλησης για τους αποφοίτους ΕΕΚ για το έτος 2018, 

εξακολουθεί να παραμένει χαμηλό, συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (50,5% έναντι 

79,5%), ωστόσο έχει αυξηθεί σημαντικά αν αναλογιστεί κανείς τρία χρόνια πριν, το 2015, 

ανερχόταν σε 37,5%. Η ζήτηση για μαθητευόμενους αυξάνεται αλλά, συνολικά, οι 

προσφορές θέσεων μαθητείας από τις επιχειρήσεις παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο, στο 48% 

του συνόλου των προσφορών. (Cedefop, 2020b). 

 

Σε μια χώρα λοιπόν που σημειώνει τις προαναφερόμενες επιδόσεις η Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) αποτελεί στρατηγικό εργαλείο για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση της διαρθρωτικής αλλά και μακροχρόνιας ανεργίας, καθώς και αυτής που 

πλήττει τους νέους. Η ΕΕΚ, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του εκπαιδευτικού 

συστήματος της Ελλάδας, τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζεται, τόσο σε εθνικό όσο και σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, ως κλειδί για την αντιμετώπιση των συνεχώς μεταβαλλόμενων 

κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει μια χώρα στο σύγχρονο 

παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.  
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Αποτελεί λοιπόν εθνική προτεραιότητα η προσπάθεια συνολικής αναβάθμισής της σε 

επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς διαδραματίζει διττό ρόλο, τόσο επαγγελματικό όσο 

και κοινωνικό, σύμφωνα και με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πλαίσιο για την Αναβάθμιση 

της Ε.Ε.Κ. και της Μαθητείας (2016) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και 

Θρησκευμάτων. Ο επαγγελματικός ρόλος αναφέρεται στην κατάλληλη προετοιμασία των 

αποφοίτων ώστε να εισέλθουν με επιτυχία και αξιώσεις στο επάγγελμα και παράλληλα να 

συμβάλουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού και εργασιακού περιβάλλοντος και συνδέεται 

άμεσα με την εθνική προσπάθεια για παραγωγική ανασυγκρότηση με επίκεντρο τη γνώση 

και την εργασία. Στον αντίποδα ο κοινωνικός ρόλος αφορά στην προετοιμασία των 

αποφοίτων για την ομαλή ένταξη τους στην ίδια την κοινωνία και τη ζωή. Ο δε κοινωνικός 

ρόλος συνδέεται ευθέως με τον επαγγελματικό, καθώς στοχεύει στην ενεργό δημιουργική 

συμμετοχή όλων των εκπαιδευομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, αναπτύσσοντας ένα 

ελκυστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.   

 

Στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης με την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ-Ν. 3191/2003) υφίστανται και διασυνδέονται 

τα παρακάτω επί μέρους Συστήματα, ορισμένα εκ των οποίων σημειώνεται ότι 

υπολειτουργούν ή δεν ενεργοποιήθηκαν πλήρως, και μέσω των οποίων υλοποιούνται οι 

βασικές λειτουργίες του Εθνικού Συστήματος:  

 Το Σύστημα Έρευνας των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας  

 Το Σύστημα Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  

 Το Σύστημα Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης  

 Το Σύστημα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης  

 Το Σύστημα Πιστοποίησης της Επαγγελματικής Κατάρτισης και των 

Επαγγελματικών Προσόντων  

 Το Σύστημα Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και 

Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας  

 

Η ΕΕΚ, όπως προαναφέρθηκε διαχωρίζεται σε αρχική και συνεχιζόμενη και 

παρέχεται σήμερα στη χώρα μας μέσω των εξής υποσυστημάτων:  

 

α) Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση 

Η αρχική επαγγελματική κατάρτιση προσφέρεται σε επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας 
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και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εντός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος στην 

ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση (τρία έτη φοίτησης), η επαγγελματική 

εκπαίδευση προσφέρεται σήμερα από τα Λύκεια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ), τις 

Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) του Υπουργείου Εργασίας-Ο.Α.Ε.Δ, και τις 

Επαγγελματικές Σχολές του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», που παρέχουν αγροτική επαγγελματική 

εκπαίδευση και εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

Σημειώνεται ότι οι σχολές επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ), που είχαν δημιουργηθεί με το 

νόμο 4186/2013, τρία χρόνια μετά με το νόμο Ν. 4386/2016 καταργήθηκαν εντός του 2019, 

ενώ κατ΄εξαίρεση οι δημόσιες ΣΕΚ που ανήκαν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, είχαν τη δυνατότητα να μετατραπούν σε ΔΙΕΚ ενηλίκων αποφοίτων 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, κατόπιν σχετικής απόφασης 

του Υπουργού́ Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

 

Σε επίπεδο μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της άτυπης 

εκπαίδευσης προσφέρεται από τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (IEK) που 

εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ που 

είναι διετούς φοίτησης, απευθύνονται σε κατόχους απολυτηρίου λυκείου και οδηγούν στην 

απόκτηση εθνικά αναγνωρισμένου πιστοποιητικού. 

 

β) Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση 

Η συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα και η γενική 

εκπαίδευση ενηλίκων καλύπτεται από τον γενικό όρο της δια βίου μάθησης και στο πλαίσιο 

της τυπικής εκπαίδευσης προσφέρεται από τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα οποία 

παρέχουν τη δυνατότητα σε ενήλικους να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο 

Γυμνασίου (Ν.2525/19978), δίνοντας έμφαση στην απόκτηση βασικών προσόντων και στην 

ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων. Σε επίπεδο μη τυπικής μάθησης παρέχεται από τα 

Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) επιπέδου 1 ή 2 που εποπτεύονται από το Υπουργείο 

Παιδείας το οποίο είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της λειτουργίας τους και την 

αξιολόγησή τους, μέσω του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Με το Νόμο 3879/2010 στην προσπάθεια 

                                                        
8 Νόμος 2525/1997: Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις. 



 15 

αποκέντρωσης, η κάθε Περιφέρεια δύναται να προβαίνει στην κατάρτιση προγραμμάτων Δια 

βίου Μάθησης, ενώ και οι Δήμοι είναι σε θέση να ιδρύσουν Κ.Δ.Β.Μ., ώστε να παρέχουν 

προγράμματα κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης που ανταποκρίνονται στις τοπικές 

ανάγκες της περιοχής. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια προγράμματα συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης προσφέρονται και από τα περισσότερα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα της χώρας.  

Αρμόδιο Υπουργείο για την ΑΕΕΚ είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ 

το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι υπεύθυνο για την ΣΕΕΚ και την 

κατάρτιση ανέργων. Τα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών είναι υπεύθυνα για το 

συντονισμό των διαδικασιών που αφορούν στη χρηματοδότηση (εθνική και κοινοτική) και 

τον οικονομικό έλεγχο, αντίστοιχα, των προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Παράλληλα, επιμέρους φορείς και οργανισµοί υπό την αιγίδα των δυο προαναφερθέντων 

Υπουργείων (Παιδείας και Εργασίας) εµπλέκονται σε επίπεδο σχεδιασµού, οργάνωσης, 

εφαρµογής και εποπτείας των προγραµµάτων και των δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης 

της ΕΕΚ, σύμφωνα και με το Εθνικό Δίκτυο ΔΒΜ (Ν. 3879/2010). Επίσης, και οι κοινωνικοί 

εταίροι έχουν δραστηριοποιηθεί ενεργά εδώ και πολλά χρόνια στον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων, όπως για παράδειγμα ο 

Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών και η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών 

Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας που υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης για εργοδότες, 

αυτοαπασχολούμενους και εργαζομένους και η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, 

αντίστοιχα για εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα και ανέργους. Σε ενδοεπιχειρησιακό 

επίπεδο υπάρχουν επιχειρήσεις που υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης του ανθρώπινου 

δυναμικού τους αν και κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, όπως ήταν αναμενόμενο, 

και αυτές αλλά και οι προαναφερθέντες κοινωνικοί εταίροι παρουσίασαν μειωμένη 

δραστηριότητα (Litsardakis et al.,2003). 

 

Το 2016, ακολουθώντας Σχέδιο Δράσης που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 

2015, θεσμοθετήθηκε (Νόμος 4368/2016,άρθρο 85) ο “Μηχανισμός Διάγνωσης των 

αναγκών της αγοράς εργασίας”, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

με τη σύμπραξη του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), 

το οποίο έχει την επιστημονική ευθύνη της παραγωγής αποτελεσμάτων, συντονίζει το δίκτυο 

και διαχειρίζεται το Πληροφοριακό Σύστημα του μηχανισμού. Ο εν λόγω μηχανισμός 

προβαίνει σε διάγνωση αναγκών της αγοράς εργασίας και επομένως προσδιορισμό της 
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προσφοράς και ζήτησης της εργασίας σε επαγγέλματα και σε δεξιότητες, ικανότητες, 

γνώσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο, εντοπίζοντας 

ενδεχόμενες αναντιστοιχίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό 

σκοπός του μηχανισμού είναι η παροχή έγκυρων στοιχείων και δεδομένων, που απαιτούνται 

κατά το σχεδιασμό των πολιτικών απασχόλησης, καταπολέμησης της ανεργίας, 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαίδευσης και εν γένει των πολιτικών 

ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Για τη λειτουργία του μηχανισμού υφίσταται 

“Επιτροπή Συντονισμού” με αρμοδιότητα το σχεδιασμό, την οργάνωση και την ανάπτυξη 

αυτού, καθώς και  “Επιχειρησιακό Δίκτυο Φορέων και Οργανισμών”, που τροφοδοτούν το 

μηχανισμό τα δεδομένα που συγκεντρώνουν.   

 

Μέχρι πρότινος όλες οι προσπάθειες στο πλαίσιο της διοίκησης της ΕΕΚ είχαν 

επικεντρωθεί στη δημιουργία δομών και συλλογικών οργάνων με συμμετοχή και των 

κοινωνικών εταίρων, κυρίως σε εθνικό και λιγότερο σε περιφερειακό επίπεδο, με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση που προαναφέρθηκε. Στην πράξη ωστόσο 

οι προσπάθειες αυτές δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα είτε γιατί τα 

θεσμοθετημένα συλλογικά όργανα δεν είχαν πλαισιωθεί με αποφασιστικές αρμοδιότητες 

(είχαν κυρίως συμβουλευτικό χαρακτήρα), είτε γιατί οι εισηγήσεις τους δεν κατάφεραν να 

¨διαχυθούν” στη διοικητική ιεραρχία της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, όσο και της 

Κατάρτισης. 

 

1.3 Η δομή του συστήματος της Μαθητείας 

 

Τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της ΕΕΚ έχει ενισχυθεί η μάθηση σε πραγματικό 

εργασιακό περιβάλλον, κυρίως με τη μορφή της μαθητείας. Τα προγράμματα μαθητείας, 

όπως και άλλες μορφές μάθησης στον χώρο εργασίας, θεωρούνται σήμερα ιδιαίτερα 

αποτελεσματική μέθοδος μάθησης, η οποία διευκολύνει τη μετάβαση από το σχολείο στην 

εργασία παρέχοντας στο άτομο τόσο οριζόντιες όσο και εξειδικευμένες δεξιότητες που 

ζητούν οι εργοδότες.  

Η μαθητεία, σύμφωνα με την UNESCO, αποτελεί “μοναδική” μορφή εργασιακής 

μάθησης που περιλαμβάνει την απόκτηση με συστηματικό τρόπο ολοκληρωμένων 

δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας για πλήρη ενασχόληση και υποστηρίζεται παράλληλα από 
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εκπαίδευση σε σχολικό περιβάλλον, οδηγώντας μετά από επιτυχή εξέταση σε μια έγκυρη 

πιστοποίηση. Κατ’ ουσία ο μαθητευόμενος θεωρείται εργαζόμενος που μαθαίνει ενώ 

εργάζεται. Ωστόσο δεν αποτελούν όλες οι μορφές μάθησης στην εργασία μαθητεία και 

επομένως η μαθητεία διαφέρει από την πρακτική άσκηση που συντελείται αποκλειστικά σε 

σχολικούς χώρους ή σε εργασιακούς χώρους κατόπιν συμφωνίας, (UNESCO, 2015 :6). 

Σύμφωνα με το Cedefop (2014α), αλλά και τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για τη Μαθητεία (Μάρτιος 2018) τα 

προγράμματα μαθητείας χαρακτηρίζονται από τα κάτωθι στοιχεία:  

 συνδυάζουν μάθηση στη δομή εκπαίδευσης/ κατάρτισης και στο χώρο εργασίας. 

 εντάσσονται στην τυπική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

 οδηγούν στην απόκτηση εθνικά πιστοποιημένων προσόντων  

 οι μαθητευόμενοι αμείβονται για την εργασία τους και αντιμετωπίζονται  

 υφίσταται σύμβαση/επίσημη συμφωνία μεταξύ εργοδότη και μαθητευόμενου ή 

ειδάλλως μεταξύ μαθητευόμενου και εκπαιδευτικής δομής 

 

Ο θεσμός της Μαθητείας στην Ελλάδα χρονολογείται από το 1952 με την ίδρυση των 

Σχολών Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εργασίας, ενώ κάποια χρόνια αργότερα, το 

1959, ξεκίνησε η εφαρμογή του λεγόμενου “δυικού συστήματος” επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, ο συνδυασμός δηλαδή επαγγελματικής εκπαίδευσης στο σχολείο και 

αμειβόμενης πρακτικής άσκησης (Cedefop, 2014β). To 19699 οι σχολές μαθητείας 

μεταφέρθηκαν στον νεοσυσταθέντα τότε Ο.Α.Ε.Δ. με την ίδια μορφή, ενώ στα μέσα της 

δεκαετίας του 1980 (Νόμος 1566/1985) εντάχθηκαν στη δημόσια δευτεροβάθμια 

επαγγελματική εκπαίδευση, ως σχολές μαθητείας παρέχοντας τίτλους σπουδών ισότιμους με 

τις Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές (Τ.Ε.Σ.) του Υπουργείου Παιδείας, με τριετή φοίτηση 

δυικού συστήματος μαθητείας για αποφοίτους Γυμνασίου. Η εν λόγω αλλαγή συνέβαλε στην 

αναβάθμιση της λειτουργίας του θεσμού, καθώς αποτέλεσε τη βάση για την πιστοποίηση 

των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων, ενώ κατοχυρώθηκε το εκπαιδευτικό 

λειτούργημα στις σχολές μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. Το 1998 οι σχολές μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. 

(Νόμος 264010) μετατράπηκαν σε Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε. Α΄ 

Κύκλου, με τριετή φοίτηση για αποφοίτους Γυμνασίου, όπου περιλαμβανόταν το 1ο έτος 

                                                        
9 Ν.Δ.212/1968: «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως του Ο.Α.Ε.Δ.» ΦΕΚ112/Α/14-6-1969 

10 Νόμος 2640/1998: Δευτεροβάθμια τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 
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θεωρητική εκπαίδευση και στη συνέχεια για 2 έτη δυικό σύστημα μαθητείας, ενώ το 2000 

εισήχθη και ο Β΄ Κύκλος που παρείχε τη δυνατότητα ισοτιμίας με το Λύκειο, καθώς και 

συμμετοχή των αποφοίτων του Β΄ Κύκλου σε εισαγωγικές εξετάσεις στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 

 

Η σημερινή δομή των Επαγγελματικών σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ, που προβλέπει 

διετή φοίτηση και παράλληλα πρακτική άσκηση για αποφοίτους Α΄ Λυκείου με όρια ηλικιών 

16-23 ετών θεσμοθετήθηκε το 2006 (Νόμος 3475 ΦΕΚ146/τΑ΄/2006), ενώ λειτουργεί σε 

καθεστώς παράτασης σύμφωνα με το Νόμο 4386//201611. Το 201612 εισήχθη στην 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ο θεσμός της Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ., ο οποίος 

ολοκληρώθηκε ένα χρόνο αργότερα με τον Νόμο 490/201713 για την εφαρμογή της Τάξης 

Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.. Το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» αποτελεί παρέμβαση 

για την αναβάθμιση του θεσμού των ΕΠΑΛ, καθώς στοχεύει στη στήριξη των αποφοίτων 

των ΕΠΑ.Λ μετά την απόκτηση του πτυχίου τους, δίνοντας βαρύτητα στην ενίσχυση της 

εργασιακής προοπτικής τους και στη σύζευξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την 

απασχόληση, μέσω της ομαλής και ασφαλούς εισόδου τους στην αγορά εργασίας. Το 2015 

(Φ.Ε.Κ.1953, 10/9/2015) η προαιρετική έως τότε πρακτική άσκηση στα ΙΕΚ έγινε 

υποχρεωτική, ενώ προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής της μαθητείας αντί της πρακτικής 

άσκησης.   

 

Oι ΕΠΑΣ – Μαθητείας, σύμφωνα και με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την ΕΕΚ, 

αποτέλεσαν το βασικό παράδειγμα καλής πρακτικής για την εφαρμογή του θεσμού της 

Μαθητείας στην Ελλάδα, πάνω στο οποίο βασίστηκε η επέκταση του θεσμού σε ευρεία 

κλίμακα. Ο προαναφερθείς Νόμος 490/2017 και ο Νόμος 491/2017 “Πλαίσιο Ποιότητας 

Μαθητείας” μαζί με τα Άρθρα 78,79, και 89 του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευτικών (Νόμος 4485/2017) αποτελούν το βασικό ρυθμιστικό 

πλαίσιο της Μαθητείας, η οποία παρέχεται πλέον παράλληλα από τρία διαφορετικά 

“προγράμματα μαθητείας” που αναλύονται ακολούθως:  

 

                                                        
11 άρθρο 66 παρ.17 ΦΕΚ83/τΑ΄/2016 

12 Νόμος 4186/2013, ΦΕΚ193/Α/2013 

13 ΦΕΚ2859/Β/2017 «Υλοποίηση Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας 
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(α) Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα μαθητείας των 

ΕΠΑΣ, προσφέρεται στο επίπεδο της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (νέοι και νέες 

16-23 ετών που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές της Α’ Λυκείου) και οδηγεί στην απόκτηση 

προσόντων επιπέδου 4 σύμφωνα με το εθνικό και το ευρωπαϊκό πλαίσιο μετά από 

ενδοσχολικές εξετάσεις, όπου ο μαθητής αποκτά Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, χωρίς 

ωστόσο να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η φοίτηση στις 

ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ περιλαμβάνει δύο έτη (4 εξάμηνα) εναλλασσόμενης μάθησης στο σχολείο και 

στον χώρο εργασίας, όπου οι μαθητές παρακολουθούν καθημερινό απογευματινό 

πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης (21-22 ώρες) την εβδομάδα στο σχολείο, ενώ 

παράλληλα το πρωί εργάζονται 6 ώρες ανά ημέρα 4 ή 5 ημέρες την εβδομάδα.  

 

Η μαθητεία διέπεται από σύμβαση μισθωτής εργασίας που υπογράφεται από την 

εκπαιδευτική δομή, τον μαθητευόμενο και την επιχείρηση και παρέχεται αμοιβή ίση με το 

75% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργαζόμενου για εργασία 6 ωρών, σε πλήρη 

αντίστοιχη με το ανώτατο όριο των 8 ωρών του ημερήσιου χρόνου εργασίας. Οι εργοδότες 

είναι είτε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα είτε φορείς του Δημοσίου (Δήμοι, ΔΕΚ κ.α.) Η 

σύνταξη των προγραμμάτων μάθησης στο χώρο εργασίας πραγματοποιείται σε συνεργασία 

και με τους κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι συμμετέχουν στη Διοίκηση του Ο.Α.Ε.Δ., αλλά 

και μέσω της επικοινωνίας των εκπαιδευτικών μονάδων με τις κατά τόπους εργοδοτικές 

οργανώσεις. Η σχολική μονάδα εκτός της ευθύνης τήρησης του αναλυτικού προγράμματος 

σπουδών, μεριμνά για την εύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης, για την τοποθέτηση των 

μαθητών σε επιχειρήσεις, καθώς και την παρακολούθηση του προγράμματος μάθησης σε 

αυτές, μέσω του επόπτη πρακτικής άσκησης (τήρηση όρων σύμβασης εργασίας, συνθήκες 

εργασίας, οικονομική διαχείριση του προγράμματος)14.  

 

Επίσης, υφίστανται Γραφεία Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την αγορά 

εργασίας που λειτουργούν σε 30 ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ με στόχο τόσο την εξεύρεση περισσότερων 

θέσεων πρακτικής άσκησης για τους μαθητές των Σχολών, όσο και την ενίσχυση της 

εξωστρέφειας του θεσμού (διοργάνωση ημερίδων, συναντήσεις με φορείς της Τοπικής και 

Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, διαβούλευση με τοπικά Επιμελητήρια και παραγωγικούς 

φορείς). Σε εθνικό επίπεδο λειτουργούν σήμερα 50 ΕΠΑ.Σ. που προσφέρουν 32 ειδικότητες 

                                                        
14 Στοιχεία από επίσημο site Ο.Α.Ε.Δ http://www.oaed.gr/epas 
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(ενδεικτικά υδραυλικός, κομμωτής, μάγειρας, αρτοποιός, κ.α.), ενώ σύμφωνα με στοιχεία 

του Οργανισμού κάθε χρόνο φοιτούν σε αυτές περίπου 8.000-9.000 μαθητές15. 

 

(β) Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ). Το πρόγραμμα μαθητείας των ΕΠΑΛ 

προσφέρεται στο επίπεδο της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οδηγεί στην απόκτηση 

προσόντων επιπέδου 5 σύμφωνα με το εθνικό και το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων. Πιο 

συγκεκριμένα πτυχιούχοι ΕΠ.ΑΛ (έχουν ολοκληρώσει τον δευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών 

του ΕΠΑΛ) και κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ανεξαρτήτως ηλικίας, έχουν τη 

δυνατότητα παρακολούθησης του προαιρετικού «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας», 

όπου προβλέπεται εναλλασσόμενη μάθηση στο σχολείο και στο χώρο εργασίας διάρκειας 

9 μηνών με εβδομαδιαίο πρόγραμμα 1 ημέρας με 7 ώρες διδασκαλίας εργαστηριακού 

μαθήματος ειδικότητας του μαθητή (Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας) 

στη σχολή και 4 ημέρες εργασίας με 7ωρη καθημερινή εργασία σε σύνολο 28 ώρες την 

εβδομάδα. Την ευθύνη υλοποίησης της “Τάξης Μαθητείας” και της τοποθέτησης σε χώρο 

εργασίας του φοιτούντα έχει το ΕΠΑΛ, ενώ χρηματοδοτείται από εθνικούς ή και κοινοτικούς 

πόρους. Υφίσταται αμοιβή του μαθητευόμενου με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά 

δικαιώματα, η οποία ανέρχεται στο 75% του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργαζόμενου 

και ασφάλιση σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ενώ υπογράφεται και 

σύμβαση μεταξύ εργοδότη, μαθητευόμενου και σχολικής δομής.  

Κατόπιν της ολοκλήρωσης του “μεταλυκειακού έτους Μαθητείας o μαθητευόμενος 

συμμετέχει σε εξετάσεις πιστοποίησης, ενώ δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να 

παρακολουθήσει Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας 35 

ωρών, το οποίο οργανώνεται και πραγματοποιείται από το ΕΠΑ.Λ. και τον Ο.Α.Ε.Δ. από 

κοινού. Το 2019 υπήρχαν 16 ειδικότητες που προσφέρθηκαν από 187 ΕΠΑ.Λ. με 406 

τμήματα και 3.452 μαθητευόμενους. 16 

 

(γ) Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ). Το πρόγραμμα μαθητείας 

των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), το οποίο προσφέρεται στο επίπεδο της 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι Λυκείου ή ΣΕΚ ανεξαρτήτου ηλικίας) οδηγεί 

                                                        
15  Ο.Α.Ε.Δ. (2020). Εξαμηνιαίο Ενημερωτικό e-MAGAZINE Ιανουάριος - Ιούνιος 2020, Τεύχος 1  

16 Στοιχεία από site Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων https://www.minedu.gov.gr/texniki-

ekpaideusi-2/mathiteia/thesmiko-plaisio-mathitias 
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στην απόκτηση προσόντων επιπέδου 5 σύμφωνα με το εθνικό και το ευρωπαϊκό πλαίσιο 

προσόντων, έπειτα από (4) τέσσερα εξάμηνα μάθησης και ένα (1) εξάμηνο πρακτικής 

άσκησης ή μαθητείας στον χώρο εργασίας. Η μαθητεία ή η πρακτική άσκηση είναι 

υποχρεωτική σε αντίθεση με το ΕΠΑΛ, ενώ και οι 2 μορφές μάθησης στην εργασία είναι 

συνολικής διάρκειας 960 ωρών και πραγματοποιούνται σε φορείς του Δημοσίου ή και του 

ιδιωτικού τομέα με ευθύνη του ΙΕΚ. Ωστόσο, ο εκπαιδευόμενος που επιλέγει τη πρακτική 

άσκηση δύναται να την πραγματοποιήσει μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων εξαμήνων 

φοίτησης, ενώ η συμμετοχή στη μαθητεία απαιτεί την ολοκλήρωση της θεωρητικής 

κατάρτισης και των τεσσάρων εξαμήνων και στη συνέχεια την υλοποίηση των 960 ωρών 

που επιμερίζονται σε 768 ώρες Μαθητεία στον χώρο εργασίας και 192 ώρες κατάρτιση (σε 

εβδομαδιαία βάση 1 ημέρα προσέλευση στο ΙΕΚ και 4 ημέρες στο χώρο εργασίας 6 - 8ωρης 

διάρκειας αντίστοιχα). Η αμοιβή των μαθητευομένων του «Προγράμματος Μαθητείας στο 

Ι.Ε.Κ.», οι οποίοι ασφαλίζονται ως μισθωτοί, ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό 

(75%) του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργαζόμενου. Οι απόφοιτοι των ΔΙΕΚ μετά από 

σχετικές εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποκτούν Δίπλωμα 

Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5. Το 2019 υπήρχαν 16 ειδικότητες που 

προσφέρθηκαν από 96 Δ.ΙΕΚ με 406 τμήματα και 3452 μαθητευόμενους.17 

 

Επισημαίνεται ότι υπάρχουν και τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, που λειτουργούν ομοίως με τα Δ.ΙΕΚ 

και τα οποία επίσης εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά το τρέχον έτος κατάρτισης 2020-2021 

προσφέρθηκαν 41 ειδικότητες από τα 29 ΙΕΚ του ΟΑΕΔ που λειτουργούν σε πανελλαδικό 

επίπεδο, σύμφωνα με σχετικό Δελτίο Τύπου του Οργανισμού.  

 

Το σύστημα Μαθητείας που αναλύθηκε ως άνω, υφίσταται ήδη μια πενταετία, ωστόσο έχει 

μεταβατικό χαρακτήρα, καθώς τα τρία παρεχόμενα προγράμματα μαθητείας (ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ 

και ΙΕΚ) θα συνυπάρχουν, έως ότου ολοκληρωθεί η επαναξιολόγηση ολόκληρου του 

συστήματος το ερχόμενο έτος (2021) και ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τη μελλοντική δομή 

του. Τα τρία προγράμματα μαθητείας, παρόλο που διέπονται από το ίδιο θεσμικό πλαίσιο, 

παρουσιάζουν ορισμένες σημαντικές διαφορές, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στον τρόπο 

                                                        
17 Στοιχεία από site της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια βιου 

μάθησης και Νεολαίας http://www.gsae.edu.gr/el/epaggelmatiki-katartisi/mathiteia-diek/perigrafi-

mathiteias 
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εφαρμογής της μαθητείας (μαθητεία στο χώρο εργασίας παράλληλα με θεωρητική εκπαίδευση 

ή όχι, χρονική διάρκεια προγράμματος, υποχρεωτική ή προαιρετική) ή και στο παραγόμενο 

αποτέλεσμα αναφορικά με το αποκτηθέν επίπεδο προσόντων σύμφωνα με Εθνικό Πλαίσιο 

Προσόντων. Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται βασικά στοιχεία και των τριών 

προγραμμάτων μαθητείας, όπου αναδεικνύονται οι διαφοροποιήσεις τους.  

 

Πίνακας 1 : Βασικά στοιχεία προσφερόμενων προγραμμάτων μαθητείας  

 ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ΕΠΑΛ ΔΙΕΚ 

Εποπτευόμενος 

Φορέας 

προγράμματος  

Υπουργείο Εργασίας 

& Κοινωνικών 

Υποθέσεων 

Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων 

 

Κριτήρια 

εισαγωγής  

Άτομα 16-23 ετών 

(που έχουν 

ολοκληρώσει τις 

σπουδές της Α’ 

Λυκείου 

Κάτοχοι 

απολυτηρίου 

Γενικού 

Λυκείου ή 

ΕΠΑΛ  

ανεξαρτήτως 

ηλικίας 

Απόφοιτοι 

Λυκείου ή 

ΣΕΚ 

ανεξαρτήτως 

ηλικίας 

Καθεστώς 

μαθητείας  

Υποχρεωτική  Προαιρετική  Επιλογή 

μεταξύ 

πρακτικής 

άσκησης  

Εφαρμογή 

μαθητείας  

Παράλληλα με 

θεωρητική 

εκπαίδευση 

Μετά το πέρας 

της θεωρητικής 

εκπαίδευσης 

Μετά το πέρας 

της 

θεωρητικής 

εκπαίδευσης 

Χρονική διάρκεια 

μαθητείας και ώρες  

2 έτη /6 ώρες ανα 

ημέρα  

9 μήνες/7 ώρες 

ανα ημέρα  

6 μήνες/6 έως 

8 ώρες ανα 

ημέρα 

Αριθμός 

προσφερόμενων 

ειδικοτήτων 

μαθητείας έτους 

2020  

32 16 9 

Επίπεδο 

αποκτούμενων 

προσόντων 

σύμφωνα με ΕΠΠ 

Επίπεδο 4 Επίπεδο 5 Επίπεδο 5 
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1.4 Διακυβέρνηση- εμπλεκόμενοι φορείς 

 

Η κρατική βούληση για αναβάθμιση και τη διεύρυνση του θεσμού της μαθητείας και σε 

άλλες εκπαιδευτικές δομές, πέραν των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, είχε ως αποτέλεσμα την συντέλεση 

σημαντικών αλλαγών σε θεσμικό επίπεδο, από το 2013 και έπειτα18, με τη δημιουργία και 

σύσταση νέων οργάνων διαχείρισης του συστήματος της Μαθητείας 

Σε επίπεδο λήψης αποφάσεων υπάρχουν δύο συναρμόδια Yπουργεία (Υπ. Παιδείας και 

Υπ. Εργασίας), που είναι επιφορτισμένα με τη συνολική λήψη αποφάσεων για τη στρατηγική 

της ΕΕΚ. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το Υπουργείο Οικονομικών 

εμπλέκονται σε επίπεδο υλοποίησης των προγραμμάτων, καθώς είναι αρμόδια για τη 

χρηματοδότηση και αποπληρωμή των μαθητευομένων και εκπαιδευτικών που συμμετέχουν 

στα προγράμματα μαθητείας.  

Το σύστημα διακυβέρνησης της μαθητείας προβλέπει μεταξύ άλλων και τη συμμετοχή 

των κοινωνικών εταίρων σε μια σειρά δραστηριοτήτων, ενώ με το πολυνομοσχέδιο του Υπ. 

Παιδείας και Θρησκευμάτων το 2017 (Ν. 4485/2017) έχουν συσταθεί δυο όργανα 

διαχείρισης του συστήματος Μαθητείας στην Ελλάδα, η Εθνική Επιτροπή19 και η Τεχνική20 

Επιτροπή για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, τα οποία είναι υπό την 

εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας.  Ειδικότερα:   

- η Εθνική Επιτροπή, είναι υπεύθυνη για τη διακυβέρνηση της ΕΕΚ συνολικά 

καθώς και το συντονισμό και παρακολούθηση της εφαρμογής των δράσεων του 

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την ΕΕΚ και τη Μαθητεία. Επιπρόσθετα η 

Επιτροπή συνδέει το επίπεδο συντονισμού με το επίπεδο αποφάσεων, καθώς 

εισηγείται στα 2 συναρμόδια Υπουργεία (Παιδείας και Εργασίας) στους τομείς 

αρμοδιότητάς του καθενός. Η σύσταση της εν λόγω Επιτροπής περιλαμβάνει τον 

αρμόδιο Υφυπουργό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (πρόεδρος της 

Επιτροπής) και τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Παιδείας & 

Θρησκευμάτων, Εργασίας, Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, καθώς και Γ.Γ. 

Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς, ο Διοικητής του ΟΑΕΔ 

 

                                                        
18 Ν.4186/2013, Ν4485/2017, Ν 491/2017 

19 ΦΕΚ 566ΥΟΔΔ 08.11.2017«Συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.)» Κοινή Υπουργική Απόφαση 1608/Υ2 
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- η Τεχνική Επιτροπή, είναι αρμόδια για την υποστήριξη της προαναφερθείσας 

Εθνικής Επιτροπής και την παρακολούθηση της εφαρμογής του Εθνικού 

Στρατηγικού Πλαισίου για την ΕΕΚ και τη Μαθητεία. Η παροχή υποστήριξης προς 

την Εθνική Επιτροπή “μεταφράζεται” σε εισηγήσεις για ανάπτυξη και 

επικαιροποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων, εξορθολογισμό (χωροταξικός 

και ανά βαθμίδα σχεδιασμός) των ειδικοτήτων της ΕΕΚ, καθώς και συντονισμό 

επιμέρους δράσεων για την ανάπτυξη της Μαθητείας. Στην Τεχνική Επιτροπή 

συμμετέχουν ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του 

Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων (πρόεδρος της Επιτροπής, ο Προϊστάμενος 

της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο 

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας, δ) ο 

Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και τέλος ο Προϊστάμενος της 

Διεύθυνσης Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. 

 

Για την επίτευξη των παραπάνω η Τεχνική Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις αναπτυξιακές 

προτεραιότητες της χώρας, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, τις τρέχουσες 

ανάγκες της αγοράς εργασίας, τυχόν αιτήματα των δομών κατάρτισης, καθώς και την 

ανατροφοδότηση από τις Περιφερειακές Επιτροπές ΕΕΚ. Αναφορικά με το έργο της 

παρακολούθησης της εφαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την ΕΕΚ και τη 

Μαθητεία, αυτό περιλαμβάνει τη χρήση ολοκληρωμένου συστήματος δεικτών, οι οποίοι θα 

συμβάλλουν στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των στόχων που έχουν τεθεί, ενώ η 

ανάλυση τους θα υποστηρίζει τις διαδικασίες αναθεώρησης και επικαιροποίησης αυτών.    

 

Παράλληλα το 2017 (Νόμος 491/2017) με το Πλαίσιο Ποιότητας για τη Μαθητεία 

συστάθηκε το Εθνικό Συντονιστικό Όργανο, αρμόδιο για το Σχεδιασμό και την Υλοποίηση 

Προγραμμάτων Μαθητείας με τη συμμετοχή των συναρμόδιων Υπουργείων Εργασίας, και 

Παιδείας και Θρησκευμάτων,του ΟΑΕΔ, των κοινωνικών εταίρων, της Κεντρικής Ένωσης 

Επιμελητηρίων, της ΕΝΠΕ (Ένωση Περιφερειών), της ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων 

Ελλάδος). Το Εθνικό Συντονιστικό Όργανο διαβουλεύεται με επιστημονικά επιμελητήρια 

και επιστημονικούς φορείς και ακολούθως εισηγείται στους αρμόδιους Υπουργούς σχετικά 

με α) την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και β) θέματα τα οποία αφορούν στο σχεδιασμό, 

στην εφαρμογή και στον τρόπο αξιολόγησης των προγραμμάτων Μαθητείας.  
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Στο Πλαίσιο Ποιότητας για τη Μαθητεία προβλέπεται η συμμετοχή των κοινωνικών 

εταίρων και των Επιμελητηρίων, οι οποίοι: 

 Συνδράμουν στη διαδικασία ανάπτυξης των προγραμμάτων μάθησης στο χώρο 

εργασίας, σε συνάρτηση με το πρόγραμμα σπουδών των εκπαιδευτικών δομών 

 Υλοποιούν και υποστηρίζουν προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών στην 

επιχείρηση. 

 Συνεργάζονται με άλλους φορείς με στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων που 

συμμετέχουν στη μαθητεία και παράλληλα την εύρεση νέων θέσεων μαθητείας. 

 Ενημερώνουν και συμμετέχουν στη σύσταση τοπικών συμπράξεων μαθητείας, με 

στόχο την υποστήριξη και την ενίσχυση της συμμετοχής των επιχειρήσεων σε 

προγράμματα μαθητείας. 

 Συμμετέχουν από κοινού με τον ΟΑΕΔ στην εθελοντική πιστοποίηση των 

επιχειρήσεων με στόχο τη δημιουργία Μητρώου Πιστοποιημένων Επιχειρήσεων. 

 Συνεισφέρουν στην αξιολόγηση της μάθησης στο χώρο εργασίας, μέσω της 

συμμετοχής εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων και των επιμελητηρίων. 

 

Παράλληλα το Πλαίσιο Ποιότητας για τη Μαθητεία προβλέπει σειρά από προϋποθέσεις 

και υποχρεώσεις από πλευράς επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας. 

Πιο συγκεκριμένα:  

- Μεταξύ επιχείρησης και μαθητευόμενου συνάπτεται σύμβαση μαθητείας την οποία 

συνυπογράφει και ο διευθυντής της οικείας εκπαιδευτικής δομής, ενώ σε αυτή 

αποτυπώνονται και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα που θα πρέπει να επιτύχει 

ο μαθητευόμενος   

- Η επιχείρηση τηρεί ημερολόγιο μάθησης στο οποίο περιγράφεται η αξιολόγηση της 

προόδου του μαθητευόμενου. Επιπροσθέτως, αξιολογείται συνολικά η μάθηση στο χώρο 

εργασίας μετά την ολοκλήρωσή της με διαφόρους τρόπους (π.χ. εξετάσεις, επίδειξη 

δεξιοτήτων, παρουσίαση έργων) 

- Τα προγράμματα μάθησης στο χώρο εργασίας, πρέπει να είναι συμβατά με τα 

αναλυτικά προγράμματα σπουδών, ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα ένα μικρό μέρος τους να 

αφορά σε τοπικές, κλαδικές ή ακόμα και επιχειρησιακές ιδιαιτερότητες  
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-  Η επιχείρηση ορίζει υπεύθυνο εκπαιδευτή για τη μάθηση στο χώρο εργασίας, ο 

οποίος οφείλει να είναι πιστοποιημένος (προηγείται παρακολούθηση ολιγόωρου 

προγράμματος εκπαίδευσης παιδαγωγικού περιεχομένου). Η συγκεκριμένη προϋπόθεση έχει 

προαιρετικό χαρακτήρα για 3 χρόνια, ενώ οι επιχειρήσεις με πιστοποιημένους εκπαιδευτές 

προηγούνται στην επιλογή συμμετοχής στα προγράμματα μαθητείας και οι θέσεις που 

ζητάνε καλύπτονται κατά προτεραιότητα. 

- Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διατηρούν τον απαραίτητο εξοπλισμό και να τηρούν 

τις προβλεπόμενες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας 

- Ο προσφερόμενος αριθμός θέσεων μαθητείας είναι ανάλογος με τον αριθμό 

απασχολουμένων της επιχείρησης  

- Στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας παρέχονται 

συγκεκριμένα κίνητρα, όπως η θεσμοθέτηση βραβείων, αλλά και η αντιστοίχιση των 

αναγκών των επιχειρήσεων με τις δεξιότητες που διαθέτουν οι ίδιοι οι μαθητευόμενοι. 

- Οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να καλύψουν το πλήρες πρόγραμμα 

μάθησης, όπως προκύπτει από το πρόγραμμα σπουδών, μπορούν με τη βοήθεια διαφόρων 

φορέων (π.χ. κοινωνικών εταίρων, επαγγελματικών οργανώσεων) να προβούν σε 

συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες θα αναλαμβάνουν την υλοποίηση του 

υπόλοιπου προγράμματος σπουδών. 

- Η εκπαιδευτική δομή είναι υπεύθυνη να παρέχει στις επιχειρήσεις την 

απαραίτητη πληροφόρηση για το πρόγραμμα της μαθητείας και τις προδιαγραφές του (π.χ. 

εκπαίδευση εκπαιδευτή, υποχρεώσεις μαθητευόμενου) και παράλληλα συνεργάζεται με 

αυτές στο πλαίσιο παρακολούθησης της πορείας μάθησης του μαθητευόμενου. Επίσης, 

είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία του μαθητευομένου για το πρόγραμμα μάθησης στο 

χώρο εργασίας, ενώ φέρει την ευθύνη σε συνεργασία και συμφωνία με τους εργοδότες  να 

προβεί στην ορθή αντιστοίχιση των μαθητευομένων, με γνώμονα το προφίλ τους  και τις 

προσφερόμενες θέσεις μαθητείας,  

 

Παράλληλα, με το “Πλαίσιο Ποιότητας για τη Μαθητεία» συστάθηκε και δομή, η οποία 

διαχειρίζεται τα προγράμματα μαθητείας όλων των εκπαιδευτικών δομών (ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ, 

ΙΕΚ) οι Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ. Τον συντονισμό τους 

έχει ο εκπρόσωπος του ΟΑΕΔ, και συμμετέχουν εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΣ Μαθητείας 

ΟΑΕΔ ή του Γραφείου Διασύνδεσης των ΕΠΑΣ Μαθητείας και εκπαιδευτικοί του ΥΠΠΕΘ 

ή εκπαιδευτές των ΙΕΚ του ΥΠΠΕΘ. Τα ΚΠΑ2 υποστηρίζουν γραμματειακά, τεχνικά και 
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διοικητικά το έργο των Ομάδων Υποστήριξης της Μαθητείας και έχουν την ευθύνη 

διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος, καταχώρισης των θέσεων μαθητείας και 

τήρησης Μητρώου επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας (οι 

εργοδότες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αναγγέλλουν ηλεκτρονικά μέσω σχετικής 

διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ τις προσφερόμενες θέσεις.) 

Οι Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας είναι υπεύθυνες για την εν γένει διαχείριση και 

συντονισμό των ενεργειών για τον εντοπισμό θέσεων Μαθητείας και για την τοποθέτηση με 

γνώμονα το πρόγραμμα σπουδών και τη ζήτηση από τους εργοδότες, από κοινού με τις 

εκπαιδευτικές δομές, των μαθητευομένων σε θέσεις Μαθητείας, στη χωρική αρμοδιότητα 

του ΚΠΑ που λειτουργούν.  

Ακολουθεί διάγραμμα με το σύστημα διακυβέρνησης της ΕΕΚ σε επίπεδο α) λήψης 

αποφάσεων, β) συντονισμού και παρακολούθησης της εφαρμογής της Στρατηγικής για την 

αναβάθμιση της ΕΕΚ/ Mαθητείας και γ) υλοποίησης.  

Σχεδιάγραμμα 1: Σύστημα διακυβέρνησης ΕΕΚ 

Πηγή: ΥΠΠΕΘ (2016) Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας  
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Το τρέχον νομοθετικό πλαίσιο για την ΕΕΚ και τη μαθητεία, προβλέπει την ύπαρξη 

συγκεκριμένων οργάνων διακυβέρνησης, όπως παρουσιάστηκαν ως άνω, όπου 

διαπιστώνεται η ύπαρξη δύο παράλληλων τεχνικών οργάνων με παρόμοιες αρμοδιότητες, 

καθώς υφίσταται η Τεχνική Επιτροπή για την ΕΕΚ (πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Παιδείας 

Ν. 4485/2017) και παράλληλα το Εθνικό Συντονιστικό Όργανο η λειτουργία του οποίου 

θεσπίστηκε με το Πλαίσιο Ποιότητας για τη Μαθητεία. Το γεγονός αυτό θεωρείται από 

ορισμένους  ότι προκαλεί σύγχυση ρόλων, επιβαρύνει την ήδη όλη δυσκίνητη διαδικασία, 

συνιστώντας εν τέλει εμπόδιο στην εύρυθμη λειτουργία του θεσμού της Μαθητείας. 

Επιπρόσθετα, η απουσία συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και των Επιμελητηρίων από 

την Τεχνική Επιτροπή, κύριο όργανο διαχείρισης της μαθητείας, δεν συμβαδίζει με τις 

διεθνείς πρακτικές, όπου η συμμετοχή τους υφίσταται όχι μόνο σε επίπεδο διαχείρισης αλλά 

και λήψης αποφάσεων. 

 

Στον παρόντα χρόνο συγγραφής της εργασίας βρίσκεται σε στάδιο διαβούλευσης 

νομοσχέδιο για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου 

Μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται ακολούθως βασικά σημεία του νέου νομοσχεδίου, 

τα οποία ωστόσο δεν θα πρέπει να εκληφθούν ως οριστικά, λόγω της διαβούλευσης που 

προαναφέρθηκε. 

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει συνολική μεταρρύθμιση όλων των εκπαιδευτικών 

διαδρομών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Διά Βίου Μάθησης. 

Στην κατεύθυνση της καλύτερης λειτουργία της ΕΕΚ η διακυβέρνηση θα διαμορφώνεται σε 

κεντρικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς θα θεσμοθετηθεί Ειδική Γραμματεία και 

θα συσταθούν Κεντρικό Συμβούλιο αλλά και Περιφερειακά Συμβούλια, όπου θα 

εξειδικεύεται η πολιτική για κάθε Περιφέρεια με τη συμμετοχή και των κοινωνικών εταίρων 

και φορέων της αγοράς σε συνεργασία με την κατά τόπους Διεύθυνση των δομών 

κατάρτισης. Επίσης, με το επερχόμενο νομοσχέδιο αναμένεται να συσταθούν Πειραματικά 

και Θεματικά ΙΕΚ, ενώ επίκειται η δημιουργία σχολών επιπέδου 3, προκειμένου να καλυφθεί 

το κενό στην κατάρτιση αποφοίτων Γυμνασίου, οι οποίοι δεν μπορούν να καταρτιστούν σε 

ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ, καθώς απευθύνονται σε κατόχους απολυτηρίου λυκείου. 

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η καθιέρωση ενός Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.), το οποίο θα αναπτύσσεται στα επίπεδα 3, 4 και 

5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, κατ' αντιστοιχία με αυτά του Ευρωπαϊκού Πλαισίου 

Προσόντων. Σύμφωνα με το Γ.Γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου 
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Μάθησης21 το νέο νομοσχέδιο στηρίζεται στη σύνδεση της προσφοράς κατάρτισης με την 

αγορά εργασίας και θα προωθήσει ένα μοντέλο που θα αξιοποιεί εκλογικευμένα και στο 

πλαίσιο ενός συστήματος ανατροφοδότησης, τρεις βασικούς θεσμούς: τριμερισμό (κράτος, 

εργαζόμενοι, εργοδότες), μηχανισμό παρακολούθησης, στάθμιση και πιστοποίηση των 

προσόντων. Ειδικότερα για τις εκπαιδευτικές δομές, προβλέπονται τα εξής: 

* Ίδρυση Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) διετούς φοίτησης επιπέδου 

3 για αποφοίτους Γυμνασίου (υποχρεωτικής εκπαίδευσης), οι οποίες θα μπορούν να 

ιδρύονται και να λειτουργούν στα ενδιαφερόμενα υπουργεία, επιμελητήρια, οργανώσεις 

εργοδοτών ή εργαζομένων ή στον ιδιωτικό τομέα. 

* Ίδρυση Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων, τα οποία θα συνεργάζονται με 

επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. 

* Ίδρυση Πειραματικών Ι.Ε.Κ. και Θεματικών, τα οποία θα συνεργάζονται με 

επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. 

* Επαναπροσδιορισμός του ρόλου των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) τα 

οποία θα παρέχουν σε ενηλίκους: αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling) και επανακατάρτιση 

(reskilling), συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, γενική εκπαίδευση ενηλίκων, 

επαγγελματικό προσανατολισμό και επαγγελματική συμβουλευτική. 

 

1.5 Η χρησιμότητα των προγραμμάτων Μαθητείας  

 

Στις μέρες μας αν και το επίπεδο προσόντων των νέων είναι υψηλότερο από ποτέ άλλοτε 

(μέχρι το 2025 μόλις το 14% του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης θα είναι χαμηλής 

ειδίκευσης ή ανειδίκευτο, έναντι 30% το 2000), οι εργοδότες συχνά διαπιστώνουν ότι οι 

απόφοιτοι που εισέρχονται στην αγορά δεν είναι έτοιμοι για εργασία Cedefop (2014α) δεν 

διαθέτουν οριζόντιες δεξιότητες, όπως η επικοινωνία με τους πελάτες και η ομαδική εργασία 

με συναδέλφους διαφορετικής ηλικίας και κατάρτισης σε συνδυασμό με τις τεχνικές 

δεξιότητες τις οποίες ζητούν σήμερα οι εργοδότες. Τα προγράμματα μαθητείας, όπως και 

άλλες μορφές μάθησης στον χώρο εργασίας, θεωρούνται ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδος 

μάθησης, τα οποία παρέχουν στους νέους αλλά και στους ενήλικες τόσο τις εξειδικευμένες 

όσο και τις γενικές δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες, διευκολύνοντας κατ' αυτόν τον 

τρόπο τη μετάβαση από το σχολείο (ή άλλο περιβάλλον μάθησης) στην εργασία. Ωστόσο, 

                                                        
21 “Μεταρρύθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης: Τι προβλέπει το νομοσχέδιο”, 2020 
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δεν απευθύνονται μόνο σε νέους, καθώς η μάθηση στον χώρο εργασίας αναβαθμίζει τις 

εργασιακές δεξιότητες ενηλίκων που είναι άνεργοι ή βιώνουν περίοδο απραξίας 

βελτιώνοντας τις επαγγελματικές τους προοπτικές.  

 

Για τους νέους που εισέρχονται στην αγορά εργασίας η έλλειψη εργασιακής εμπειρίας σε 

συνδυασμό με την αδυναμία εύρεσης εργασίας συνθέτουν φαύλο κύκλο. Σύμφωνα με 

σχετική μελέτη22 σημειώνεται σημαντική καθυστέρηση στην ένταξη των πτυχιούχων στην 

αγορά εργασίας, δηλαδή έχει επιμηκυνθεί ο χρόνος μετάβασης από την εκπαίδευση στην 

παραγωγική δραστηριότητα, η λεγόμενη «ανεργία μετάβασης» των νέων πτυχιούχων (ΙΟΒΕ 

2011). Σε μια περίοδο που η ανεργία, ειδικά στους νέους καταγράφει υψηλά ποσοστά, η 

μαθητεία επανέρχεται δυναμικά ως μία «λύση» στην αντιμετώπιση αυτής. Αποτελεί ένα 

τρόπο αντιμετώπισης της προαναφερθείσας κατάστασης, καθώς συνδυάζοντας τη σχολική 

μάθηση με τη μάθηση στο περιβάλλον της επιχείρησης, οι νέοι αποκτούν επαγγελματική 

πείρα, βελτιώνοντας τις επαγγελματικές τους προοπτικές, ενώ παράλληλα αμείβονται κατά 

την κατάρτισή τους (Cedefop 2014α).  

 

Τα προγράμματα μαθητείας δεν αποτελούν πανάκεια για την αντιμετώπιση της ανεργίας 

των νέων, ωστόσο όταν συμβαδίζουν με τις ανάγκες (οικονομικές ή μη) των επιχειρήσεων 

και διακρίνονται από υψηλό επίπεδο ποιότητας διευκολύνουν τη μετάβαση των νέων στην 

αγορά εργασίας. Μετριάζουν την αναντιστοιχία μεταξύ δεξιοτήτων και θέσης εργασίας, και 

μειώνουν τις ελλείψεις σε δεξιότητες, ευθυγραμμίζοντας την προσφορά και ζήτηση 

δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας.   

Επίσης, βασική είναι η συνεισφορά του θεσμού της Μαθητείας στη μείωση της πρόωρης 

εγκατάλειψης από το σχολείο, καθώς σύμφωνα και με ανάλυση του Cedefop (2015α) τα 

ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης τείνουν να εμφανίζονται μειωμένα σε 

χώρες με υψηλά ποσοστά θέσεων μαθητείας. Η μαθητεία δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές 

που προέρχονται από μειονεκτούσες ομάδες και δεν είναι σε θέση να πληρώσουν για τις 

σπουδές τους να συνδυάζουν την αμειβόμενη εργασία με τη μάθηση, ενώ επιπρόσθετα οι 

εποικοδομητικές εργασιακές σχέσεις που αναπτύσσουν συμβάλλει στην ενίσχυση της 

αυτοεκτίμησής τους.  

                                                        
22 “Μελέτη για την Απασχόληση των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Μορφωτική και 

Αναπτυξιακή Πρωτοβουλία” ΙΟΒΕ, (2ος 2006-5ος 2007) 
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Από την άλλη πλευρά η παροχή κατάρτισης υπό μορφή μαθητείας έχει οφέλη και για τις 

επιχειρήσεις, καθώς μπορεί να αυξήσει την ικανότητα μιας επιχείρησης για καινοτομία, 

ανάπτυξη και ανταγωνισμό. Σύμφωνα με έρευνα για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική 

κατάρτιση (2010), ο βασικός λόγος που οι επιχειρήσεις συμμετέχουν στο θεσμό της 

μαθητείας είναι πρωτίστως για να έχουν υπαλλήλους που ανταποκρίνονται στις 

εξειδικευμένες ανάγκες της επιχείρησης, καθώς έχουν ήδη μαθητεύσει σε αυτή, 

δευτερευόντως για να επιλέγουν καταλληλότερους υποψήφιους σε μελλοντικές προσλήψεις 

και τέλος για τη συμβολή των μαθητευομένων στην παραγωγικότητα της επιχείρησης 

(Cedefop 2014α).  

Επίσης, σύμφωνα με το εγχειρίδιο “Η Μαθητεία στην Ελλάδα και την Ευρώπη – Ώρα για 

δράση” 23 τα οφέλη για την επιχείρηση από την συμμετοχή της σε πρόγραμμα μαθητείας 

είναι τα κάτωθι: 

1. Δημιουργία ομάδας εξειδικευμένων εργαζομένων, αφού εξειδικεύονται στις 

ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης. Τα προγράμματα μαθητείας/πρακτικής άσκησης 

μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού, εκπαιδευμένου 

στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης, αναβαθμίζοντας όχι μόνο την επιχείρηση 

αλλά και τον κλάδο εν γένει. 

2. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς ενδυναμώνεται η επιχείρηση. 

3. Καινοτομία, λόγω της εισροής νέων ταλέντων και ιδεών στην επιχείρηση. 

4. Αύξηση παραγωγικότητας, καθώς οι μαθητευόμενοι προσφέρουν στην επιχείρηση. 

5. Μείωση κόστους, το οποίο προκύπτει από την αναζήτηση και προσαρμογή νέου 

προσωπικού. 

6. Αφοσίωση, καθώς ο μαθητευόμενος ταυτίζεται με την επιχείρηση 

7. Ενίσχυση ελκυστικότητας επιχείρησης, λόγω του ελκυστικού περιβάλλοντος 

εργασίας. 

 

Ωστόσο, όπως σημειώνει και η Παϊδούση (2014:56) δεν φαίνεται να υπάρχει γραμμική 

σχέση ανάμεσα στην επαγγελματική εκπαίδευση και την αύξηση της απασχόλησης των 

                                                        
23  Παραδοτέο που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του σχεδίου starting with apprenticeship: 

sustainable strategies for recruiting young people interested in-company training programs 

(StartApp), Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+  
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νέων. Αυτό σχετίζεται πολύ περισσότερο με την οικονομική ευρωστία της χώρας, παρά με 

τα ποσοστά των νέων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, το οποίο είναι μάλλον 

αναμενόμενο αφού η μαθητεία και πολύ περισσότερο η απασχόληση εξαρτάται από υγιές 

και αισιόδοξο επιχειρηματικό περιβάλλον. Επομένως σε ένα περιβάλλον με αρνητικούς 

δείκτες και οικονομική αβεβαιότητα, όπως στην Ελλάδα σήμερα αλλά και εν γένει στη διεθνή 

οικονομία λόγω της εν εξελίξει παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, οι επιχειρήσεις τείνουν να 

συρρικνώσουν, στην καλύτερη περίπτωση να διατηρήσουν, το ανθρώπινο δυναμικό τους και 

όχι να υποδέχονται νέο. Ως εκ τούτου προκύπτει εύλογα το ερώτημα του κατά πόσο είναι 

δυνατή η περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού κατά την τρέχουσα περίοδο στην Ελλάδα. 
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Κεφάλαιο 2ο : Η Μαθητεία στο Διεθνές Περιβάλλον- Καλές Πρακτικές  
 

2.1 Πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης – Χρηματοδότηση  

 

Η πολιτική για την εκπαίδευση και κατάρτιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει αναμφίβολα 

εξελιχθεί και συνάμα επηρεαστεί με το πέρασμα του χρόνου από την εκάστοτε κατεύθυνση 

και στόχευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διακρίνει κανείς ότι έχει κυρίως οικονομικό 

υπόβαθρο, όπως αναφέρει και η Dehmel (2005, σελ.15-16). Ωστόσο σήμερα η πολιτική 

εκπαίδευσης και κατάρτισης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την επίτευξη μιας έξυπνης, 

βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκαταλείποντας την 

επικέντρωση μόνο στην ενδυνάμωση του εργατικού δυναμικού για στήριξη της οικονομικής 

ολοκλήρωσης (European Commission/EACEA/Eurydice, 2015, σελ.148). Έχει μεγάλη 

σημασία για την μελλοντική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία με τη μορφή που 

έχει σήμερα, έχει θεσμοθετήσει ένα σχετικό πλαίσιο εκπαιδευτικής πολιτικής και κατάρτισης 

ενισχύοντας μέσα από ποικίλες δράσεις και προγράμματα την έννοια της εκπαίδευσης για 

όλους τους πολίτες της (Dehmel, 2005: 7-8).   

 

Ο τομέας της εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι κατά κύριο λόγο στην αρμοδιότητα των 

κρατών-μελών, ωστόσο με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ αρχικά το 1992 ελήφθησαν 

ισχυρότερα μέτρα στον τομέα της εκπαίδευσης στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της 

συνεργασίας των κρατών-μελών. Στη συνέχεια το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας 

(Μάρτιος 2000) εισήγαγε την ανοικτή μέθοδο συντονισμού, ένα εργαλείο πολιτικής, ως μέσο 

διάδοσης βέλτιστων πρακτικών και επίτευξης μεγαλύτερης σύγκλισης προς τους κύριους 

στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανοικτή μέθοδος συντονισμού, περιλαμβάνει 

κατευθυντήριες γραμμές και χρονοδιαγράμματα, δείκτες και σημεία αναφοράς, επιτήρηση 

και αμοιβαία μάθηση, λειτουργώντας ως μέσο διάδοσης βέλτιστων πρακτικών και επίτευξης 

μεγαλύτερης σύγκλισης προς τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιανουαρίου 2012, τα κράτη μέλη 

δεσμεύτηκαν να «αυξήσουν σημαντικά τον αριθμό θέσεων μαθητείας και πρακτικής 

άσκησης ώστε να διασφαλιστεί ότι οι θέσεις αυτές αποτελούν για τους νέους πραγματικές 

ευκαιρίες». Στο πλαίσιο νέων πρωτοβουλιών για το θεσμό της μαθητείας, η Ευρωπαϊκή 



 34 

Επιτροπή εγκαινίασε τον Ιούλιο του 2013 την Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας, 

με σκοπό εκτός από το να αλλάξει τη νοοτροπία σχετικά με τη συγκεκριμένη μορφή 

μάθησης, να βελτιώσει και την ποιότητα και την προσφορά των προγραμμάτων μαθητείας 

σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην ευρωπαϊκή συμμαχία, που αποτελεί ένα πλαίσιο ποιότητας 

για τα προγράμματα μαθητείας πέραν των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

συμμετέχουν οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι (ETUC, BusinessEurope, UEAPME και 

CEEP), η ένωση ευρωπαϊκών εμπορικών και βιομηχανικών Επιμελητηρίων (Eurochambres), 

διάφορες επιχειρήσεις, πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπρόσωποι 

των νέων και η Ευρωπαϊκή Στρογγυλή Τράπεζα Βιομηχάνων. Παράλληλα το Ευρωπαϊκό 

Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) έχει αναλάβει 

υποστηρικτικό ρόλο όσον αφορά στη παρακολούθηση και ανάλυση των δράσεων της 

συμμαχίας. Απώτερος στόχος είναι όλοι να αναλάβουν ρόλο για τον συντονισμό των 

πρωτοβουλιών και τη βελτίωση των προγραμμάτων (Cedefop 2014α:3). 

 

Αρκετές χώρες κράτη μέλη μια εκ των οποίων και η Ελλάδα (Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, 

Λετονία, Πορτογαλία, Σλοβακία) έλαβαν μέτρα για την ενίσχυση των προγραμμάτων 

μαθητείας, υπογράφοντας μνημόνιο συνεργασίας, ένα χρόνο νωρίτερα το 2012. Επίσης το 

2013, Γαλλία και Γερμανία προχώρησαν στην υπογραφή της “Νέας Συμφωνίας” (Νew Deal) 

όπου μεταξύ άλλων αφορούσε και στην παροχή τεχνογνωσίας από τη Γερμανία προς τη 

Γαλλία, σχετικά με το σύστημα της δυικής επαγγελματικής κατάρτισης, στο πλαίσιο 

υποστήριξης της μαθητείας στη δεύτερη χώρα.  

 

Με το Ανακοινωθέν της Μπριζ (2010), καθορίστηκε ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για 

τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, 

προκειμένου αυτά να συμβάλουν απευθείας στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020». Το αρχικό αυτό πλαίσιο εξειδικεύτηκε στη συνέχεια με τα Συμπεράσματα της Ρίγα 

(2015)24, όπου αποτυπώθηκαν τα «πέντε μεσοπρόθεσμα παραδοτέα για την Επαγγελματική 

Εκπαίδευση & Κατάρτιση» για την περίοδο 2015-2020, που αποτελούν τη βάση της ατζέντας 

για τον εκσυγχρονισμό της ΕΕΚ κατά την περίοδο 2015-2020: 

 

                                                        
24 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Τα συμπεράσματα της Ρίγας Ευρωπαϊκή συνεργασία στην επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση 2015-2020, 2016  
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1. Προώθηση της μάθησης στο χώρο εργασίας, σε όλες τις μορφές της, με έμφαση 

στα προγράμματα μαθητείας, με τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων, επιχειρήσεων, 

επιμελητηρίων και παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και με 

προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. 

2. Περαιτέρω ανάπτυξη των μηχανισμών διασφάλισης της ποιότητας στην ΕΕΚ, 

κατόπιν και σύστασης του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη Διασφάλιση της 

Ποιότητας (EQAVET) και, ως μέρος των συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας, 

καθιέρωση συνεχούς πληροφόρησης και ανάδρασης για τα συστήματα ΑΕΕΚ και ΣΕΕΚ με 

βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα. 

3. Πιο ευέλικτα και διαπερατά συστήματα, μέσω της παροχής αποτελεσματικών 

υπηρεσιών προσανατολισμού για βελτίωση της πρόσβασης όλων στην ΕΕΚ και στα 

επαγγελματικά προσόντα, αλλά και της δυνατότητας επικύρωσης της μη τυπικής και της 

άτυπης μάθησης. 

4. Περαιτέρω ενίσχυση των βασικών ικανοτήτων στα προγράμματα σπουδών της 

ΕΕΚ ώστε να αποκτώνται ή να αναπτύσσονται οι εν λόγω δεξιότητες μέσω της αρχικής και 

συνεχιζόμενης ΕΕΚ. 

5. Καθιέρωση συστηματικών προσεγγίσεων για την επαγγελματική εξέλιξη των 

εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών και μεντόρων της ΕΕΚ τόσο αρχικά όσο και συνεχώς, εντός 

σχολικών και εργασιακών χώρων 

 

Η πρόοδος που συντελείται για την επίτευξη των πέντε προαναφερθέντων 

μεσοπρόθεσμων παραδοτέων παρακολουθείται με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού 

Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), το οποίο αναλύει 

τις ευρωπαϊκές και εθνικές εξελίξεις στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και του 

Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF), το οποίο υποστηρίζει την 

ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου σε χώρες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο. Οι 

δυο αυτοί οργανισμοί έχουν συσταθεί για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για 

την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Το Cedefop παρέχει πληροφόρηση, 

τεκμηριωμένα στοιχεία και συγκριτικές αναλύσεις μέσω έρευνας και δικτύωσης σχετικά με 

τα συστήματα ΕΕΚ στην Ευρώπη και τις απαιτήσεις δεξιοτήτων, ενώ μεταξύ άλλων στηρίζει 

και προάγει κοινές ευρωπαϊκές προσεγγίσεις, αρχές και εργαλεία για τη βελτίωση της ΕΕΚ 

και αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με το ρόλο και τη σπουδαιότητα της ΕΕΚ.  Το 

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF), συμβάλλει, στο πλαίσιο της 
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πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, κυρίως στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων.  

 

Σε επίπεδο εργαλείων για την ΕΕΚ, μεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει το 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακαδημαϊκών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση (ECVET), το οποίο διευκολύνει τους εκπαιδευόμενους στον τομέα της ΕΕΚ να 

επιτύχουν την επικύρωση και την αναγνώριση δεξιοτήτων και γνώσεων σχετικών με την 

εργασία που απέκτησαν σε διαφορετικά συστήματα και χώρες. Επίσης, υπάρχει το 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην ΕΕΚ (EQAVET), που 

αποτελεί εργαλείο αναφοράς, το οποίο στηρίζει τις χώρες της ΕΕ να προάγουν και να 

παρακολουθούν τη συνεχή βελτίωση των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης με βάση κοινούς συμφωνημένους όρους αναφοράς. Ειδικά για τη μαθητεία πέρα 

από την “Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας”, έχει δημιουργηθεί “Ευρωπαϊκό 

Δίκτυο Μαθητευομένων “ ώστε να διασφαλίζεται ότι η γνώμη των νεαρών μαθητευομένων 

θα λαμβάνεται υπόψη στις συζητήσεις σχετικά με την ΕΕΚ και τις θέσεις μαθητείας. 

 

Η σημαντικότητα που αποδίδεται από την ΕΕ στην ΕΕΚ διαφαίνεται, μεταξύ άλλων και 

από το γεγονός ότι έχει συσταθεί ομάδα εργασίας «ΕΚ2020» για την ΕΕΚ με στόχο να 

υποστηρίξει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη στο 

σχεδιασμό πολιτικών και πρακτικών. Στον παρόντα χρόνο η ομάδα εργασίας επικεντρώνεται 

στην καινοτομία και την ψηφιοποίηση στον τομέα της ΕΕΚ και της ανώτερης ΕΕΚ σε 

επίπεδο συστήματος. Σημειώνεται ότι σε διεθνές επίπεδο από το 2008 η UNESCO, έχει 

προχωρήσει στη δημιουργία διυπηρεσιακής ομάδας για την τεχνική και επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση (IAG-TVET), η οποία διασφαλίζει τον συντονισμό των 

δραστηριοτήτων μεταξύ των βασικών διεθνών οργανισμών, μεταξύ άλλων της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, που συμμετέχουν σε πολιτικές, προγράμματα και έρευνες σχετικά με την τεχνική 

και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΤΕΕΚ). 

 

Το πλαίσιο πολιτικής που θα διαδεχθεί την ευρωπαϊκή στρατηγική για την «Εκπαίδευση 

και Κατάρτιση 2020» είναι υπό συζήτηση, εν μέσω των επιπτώσεων της εξελισσόμενης 

παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης.  Την 1η Ιουλίου 2020 η Επιτροπή πρότεινε μια φιλόδοξη 

ατζέντα για την καθοδήγηση των προσπαθειών με στόχο την ανάκαμψη από την κρίση της 

COVID-19 στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής με την ατζέντα να 
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επικεντρώνεται στις δεξιότητες και την ΕΕΚ.  Οι προτάσεις περιλαμβάνουν: 

- 12 δράσεις με στόχο να στηρίξουν τις συμπράξεις για τις δεξιότητες, την αναβάθμιση των 

δεξιοτήτων και την επανειδίκευση, καθώς και την ενίσχυση της διά βίου μάθησης.  Τον 

Νοέμβριο του 2020 θα δρομολογηθεί νέο Σύμφωνο για Δεξιότητες, ενώ έχουν καθοριστεί 

ποσοτικοί στόχοι σε επίπεδο ΕΕ και ο τρόπος χρηματοδοτικής στήριξης των επενδύσεων σε 

δεξιότητες  

- σχετικά με την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης υφίσταται ανακοίνωση 

που συνοδεύεται από έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την 

αξιολόγηση της σύστασης του Συμβουλίου του 2012  

- σύσταση Συμβουλίου σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) 

για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη, ψηφιακή μετάβαση και 

ανθεκτικότητα, καθώς και ανάκαμψη από την υγειονομική κρίση της COVID-19. Η πρόταση 

αυτή παρουσιάζει δράσεις σε ενωσιακό επίπεδο για την υποστήριξη της μεταρρύθμισης της 

ΕΕΚ με σαφείς ποσοτικούς στόχους, ενώ συνοδεύεται από έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών 

της Επιτροπής. 

 

Επίσης, τον Ιούλιο του 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποίησε Πακέτο μέτρων ειδικά 

για τους νέους, που αποτελεί γέφυρα στην απασχόληση για την επόμενη γενιά (Youth 

Employment Support: A Bridge to Jobs for the Next Generation). Βασικός πυλώνας της νέας 

αυτής δέσμης μέτρων αποτελεί η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, στο πλαίσιο 

μετάβασης στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία και αντιμετώπισης των νέων προκλήσεων.  

 

Αναφορικά με τη χρηματοδότηση της πολιτικής για την ΕΕΚ, αυτή στηρίζεται σε 2 

χρηματοδοτικά μέσα: 

 Το πρόγραμμα Erasmus +, μέρος των κονδυλίων του οποίου προορίζονται για 

την ΕΕΚ (3 δισεκατομμύρια από σύνολο 14,7 δισεκατομμυρίων για τη περίοδο 2014-

2020. Κάθε χρόνο, περίπου 130.000 εκπαιδευόμενοι και 20.000 εργαζόμενοι στον 

τομέα της ΕΕΚ επωφελούνται από τις ευκαιρίες κινητικότητας που προσφέρει το 

πρόγραμμα Erasmus+, ενώ σχεδόν 500 έργα στον τομέα της ΕΕΚ χρηματοδοτούνται 

σε ετήσια βάση στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος.  

 Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Σημαντικό τμήμα του 

προϋπολογισμού του διατίθεται σε δράσεις που στηρίζουν την ΕΕΚ, καθώς από το 

2014 έως το 2020 περίπου 15 δισ. Ευρώ έχουν διατεθεί, μεταξύ άλλων στόχων, για 
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την ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση, την προώθηση 

ευέλικτων οδών πρόσβασης, καθώς και για τη βελτίωση της συνάφειας των 

συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας  

 

2.2 Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας  

 

Σε συνέχεια της «Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για Θέσεις Μαθητείας», πέντε χρόνια αργότερα το 

2018 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέδωσε σύσταση για το ευρωπαϊκό πλαίσιο 

ποιότητας της Μαθητείας όπου προσδιορίζονται κριτήρια για ποιοτικά αποτελέσματα της 

εφαρμογής του θεσμού της Μαθητείας, τα οποία τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν 

(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018). Η σύσταση, πέραν των κριτηρίων, περιλαμβάνει αρχικά, με 

την επιφύλαξη της εκάστοτε εθνικής ορολογίας, οριοθέτηση της έννοιας «μαθητεία»25. Πιο 

συγκεκριμένα τα κριτήρια είναι τα ακόλουθα:  

 

Κριτήρια για τους όρους μάθησης και εργασίας  

Προσδιορίζουν την ύπαρξη γραπτής συμφωνίας με δικαιώματα και υποχρεώσεις για 

όλους τους εμπλεκόμενους, μαθησιακά αποτελέσματα που στοχεύουν στην απόκτηση 

δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων και στοιχεία που συμβάλλουν στην προσωπική τους 

ανάπτυξη. Οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές θα υποστηρίζονται ώστε να επικαιροποιούν 

γνώσεις και δεξιότητες, σημαντικό μέρος της μαθητείας θα πραγματοποιείται στο χώρο 

εργασίας, οι μαθητευόμενοι θα αμείβονται και θα έχουν ασφάλιση και κοινωνική προστασία, 

ενώ οι χώροι εργασίας θα πληρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.  

 

Κριτήρια για το πλαίσιο όρων Μαθητείας. 

Ύπαρξη σαφούς κανονιστικού πλαισίου και συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε 

τομεακό και εθνικό επίπεδο, στο σχεδιασμό, στη διακυβέρνηση και στην εφαρμογή 

                                                        
25 προγράμματα τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που συνδυάζουν μάθηση σε 

σχολική δομή και περιβάλλον εργασίας, οδηγούν σε εθνικώς αναγνωρισμένα επαγγελματικά 

προσόντα,  υφίσταται σύμβασης εργασίας με δικαιώματα και υποχρεώσεις  εκπαιδευομένων,  

εργοδοτών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, και τέλος υφίσταταται αμοιβή του μαθητευόμενου.  
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προγραμμάτων μαθητείας. Πρόβλεψη για χρηματοδοτική στήριξη των επιχειρήσεων, 

λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ρυθμίσεις επιμερισμού μεταξύ εργοδοτών και δημόσιων αρχών.  

 

Κινητικότητα – Προσανατολισμός – Διαφάνεια – Διασφάλιση της ποιότητας και 

παρακολούθηση των μαθητευομένων 

Τα προγράμματα μαθητείας πρέπει να οδηγούν στην απόκτηση εθνικά αναγνωρισμένων 

επαγγελματικών προσόντων (ενταγμένα και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών 

προσόντων), να επιτρέπουν πρόσβαση σε άλλες βαθμίδες μάθησης και να ενισχύουν την 

κινητικότητα των μαθητευομένων, και δη την διακρατική. Ο επαγγελματικός 

προσανατολισμός πρέπει να παρέχεται πριν και κατά τη διάρκεια της μαθητείας, ενώ η 

πρόσβαση σε θέσεις μαθητείας πρέπει να ακολουθεί διαδικασίες διαφάνειας με τη στήριξη 

των δημόσιων αρχών απασχόλησης και του προγράμματος για την επαγγελματική 

κινητικότητα «EURES», που υποστηρίζει την ελεύθερη μετακίνηση εργαζομένων.  Είναι 

αναγκαίο οι ενέργειες-διαδικασίες που υιοθετούνται στο πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας 

να ακολουθούν το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς EQAVET, να προβλέπεται έγκυρη και 

αξιόπιστη αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και να επιδιωχθεί η 

παρακολούθηση της μετέπειτα επαγγελματικής διαδρομής των μαθητευομένων. 

 

Εφαρμογή της Μαθητείας σε εθνικό επίπεδο 

Τα κράτη μέλη οφείλουν να αναπτύξουν μορφές συνεργασίας και συμμετοχής των 

κοινωνικών εταίρων, των επιμελητηρίων στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των 

προγραμμάτων μαθητείας 

 

 Υπηρεσίες Υποστήριξης – Ευαισθητοποίηση- Χρηματοδότηση- Παρακολούθηση 

Ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης για ανταλλαγή γνώσεων, δικτύωση και αμοιβαία 

μάθηση μεταξύ των κρατών-μελών, επανεκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευομένων 

και των εκπαιδευτών στις επιχειρήσεις σε ψηφιακές καινοτομίες, ενέργειες 

ευαισθητοποίησης και προώθησης όπως η ευρωπαϊκή εβδομάδα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης. Χρηματοδότηση των προγραμμάτων μαθητείας σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορισμός τριμερούς συμβουλευτικής επιτροπής για την 

παρακολούθηση της εν λόγω σύστασης του Συμβουλίου, η οποία  εντός 3 ετών θα υποβάλλει 

σχετική έκθεση υλοποίησης.  
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2.3 Σχήματα μαθητείας στην Ευρώπη 

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνυπάρχουν διαφορετικά συστήματα μαθητείας, τα περισσότερα εκ 

των οποίων τα τελευταία χρόνια διάγουν περίοδο αλλαγών και μετασχηματισμού, ώστε να 

προσαρμοστούν στις προκλήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου κοινωνικοοικονομικού 

περιβάλλοντος.  Ωστόσο, παρόλες τις όποιες διαφορές από χώρα σε χώρα υφίσταται σειρά 6 

“ουδέτερων” χαρακτηριστικών που απαντώνται σε όλα τα συστήματα μαθητείας (Cedefop, 

2020) όπως:  

- υποστηρίζονται από θεσμικό πλαίσιο  

- οδηγούν σε  πιστοποίηση προσόντων 

- βασίζονται στην εναλλαγή μάθησης στο  χώρο εργασίας και στο σχολείο  

- υφίσταται δέσμευση 2 ή 4 ετών  

- υπάρχει σύμβαση μεταξύ εργοδότη και μαθητευόμενου  

- οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν αμοιβή  

Παρόλο τις ως άνω ομοιότητες η εθνική πολιτική για τη μαθητεία διαφέρει σημαντικά 

από χώρα σε χώρα κράτος μέλος της Ε.Ε, οι οποίες με γνώμονα την προσέγγιση που έχουν 

δύναται να διαχωριστούν σε δυο ομάδες. Στη μια ομάδα που περιλαμβάνει τη Δανία, τη 

Γερμανία, την Ιρλανδία και την Αυστρία το σύστημα μαθητείας είναι διακριτό από την 

επαγγελματική κατάρτιση που παρέχεται σε επίπεδο σχολείου. Η μαθητεία είναι το κυρίαρχο 

μοντέλο της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή υφίσταται συνάμα με 

την επαγγελματική εκπαίδευση που παρέχεται σε σχολικό επίπεδο. Στη περίπτωση που 

παρέχεται εντός της επαγγελματικής εκπαίδευσης διαφέρει το σύστημα διακυβέρνησης, το 

αντικείμενο μάθησης (εναρμόνιση με εθνικά αναγνωρισμένα επαγγέλματα, τα 

αποτελέσματα (πιστοποίηση προσόντων) και το περιεχόμενο. Η πιστοποίηση των 

προσόντων συνηγορεί στην επιτυχή ολοκλήρωση της μαθητείας, ενώ έχει αναγνωρισμένη 

αξία στην αγορά εργασίας,, καθώς ο μαθητευόμενος έχει ολοκληρώσει ένα καλά δομημένο 

πρόγραμμα, που δεν αποκλείει ωστόσο τις μαθησιακές του ανάγκες. Στη δεύτερη ομάδα η 

πρόσβαση του ενήλικα σε πρόγραμμα μαθητείας καθορίζεται από το σύστημα ΕΕΚ της 

χώρας. Ακολουθεί σύντομη περιγραφή του συστήματος μαθητείας σε διάφορες ευρωπαϊκές 

χώρες26.  

                                                        
26 Πηγή:https://www.serfa-project.eu/el/o-thesmos-tis-mathiteias-stin-eyropi/orismoi-se-kathe-hora-

etairo 
 

https://www.serfa-project.eu/el/o-thesmos-tis-mathiteias-stin-eyropi/orismoi-se-kathe-hora-etairo
https://www.serfa-project.eu/el/o-thesmos-tis-mathiteias-stin-eyropi/orismoi-se-kathe-hora-etairo
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Στην Αυστρία, η μαθητεία αποτελεί μέρος της μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

αποτελείται από επαγγελματική εκπαίδευση σε αντίστοιχους φορείς αλλά και πρακτική 

άσκηση εντός της επιχείρησης. Οι νέοι μπορούν να ενταχθούν σε προγράμματα μαθητείας 

από την ηλικία των 15 ετών, ενώ το πλαίσιο της μαθητείας και το εκπαιδευτικό σχέδιο για 

κάθε επάγγελμα ορίζεται από σχετικό νόμο.  

 

Στη Γαλλία, η μαθητεία συμβαδίζει με τον ορισμό που της έχει δοθεί από το Cedefop. 

Υπάρχει σε κάθε περίπτωση συμβατική σχέση μεταξύ εργοδότη και μαθητευόμενου, 

υπάρχουν κριτήρια ηλικίας (16-30 χρονών) και επαγγελματικής εμπειρίας, ενώ η διάρκεια 

του συμβολαίου μαθητείας μπορεί να είναι από 1 έως 3 χρόνια. 

 

Στην Πολωνία υπάρχουν δυο μορφές κατάρτισης μαθητείας, επαγγελματική και 

κατάρτιση για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας, ενώ το σύστημα μαθητείας είναι 

διπλό. Οι μαθητευόμενοι κατά βάση περνούν την πλειοψηφία του χρόνου τους αποκτώντας 

δεξιότητες στην εργασία (κυρίως τεχνίτες), ενώ υφίσταται και συμβόλαιο μεταξύ του 

εργοδότη και του μαθητευόμενου (ανήλικος εργαζόμενος 16-18 χρονών). Η θεωρητική 

μάθηση στο σχολείο, γενική και επαγγελματική γνώση, πραγματοποιείται δύο φορές την 

εβδομάδα. Αυτός ο τύπος διπλού συστήματος είναι σχεδιασμένος για μαθητές από βασικά 

επιχειρηματικά σχολεία (περίπου 61% από αυτούς είναι μαθητευόμενοι/ανήλικοι 

εργαζόμενοι).  

 

Στη Σλοβενία ο νόμος για τη μαθητεία από το 2017 περιλαμβάνει την πιλοτική εφαρμογή 

προγραμμάτων μαθητείας διάρκειας τριών χρόνων, όπου τουλάχιστον το 50% του 

προγράμματος υλοποιείται με την μορφή πρακτικής άσκησης εντός επιχειρήσεων.  

Υφίσταται συμβόλαιο μαθητείας, το οποίο διαφέρει από συμβόλαιο εργασίας, η διάρκεια της 

πρακτικής άσκησης εξαρτάται από τον τύπο του εκπαιδευτικού προγράμματος και του 

επαγγέλματος. 

  

Στην Ισπανία η μαθητεία ορίζεται ως ένα εργαλείο για την προώθηση της απασχόλησης 

και εκπαίδευσης των νέων, συνδυάζοντας την θεωρητική κατάρτιση με την επί πληρωμή 

πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις. Οι μαθητείες, για κάθε άτομο άνω των 16ετών, ορίζονται 

ως θέσεις πλήρους απασχόλησης που πληρώνονται (αμοιβή με ποσοστό επι του κατώτατου 
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μισθού και ενσωματώνονται εντός και εκτός της εκπαίδευσης εργασίας.  Συνδυάζουν 

εργασία με διάβασμα για ένα επαγγελματικό προσόν – από Γενικό Πιστοποιητικό 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (GCSEs) ή ισοδύναμο στο βαθμό πτυχίου. Οι μαθητείες 

μπορούν να διαρκέσουν από 1 έως τέσσερα χρόνια, και ο   μαθητευόμενος που την 

ολοκληρώνει επιτυχώς θα αποκτήσει εθνικό αναγνωρισμένο προσόν μετά την ολοκλήρωση 

της σύμβασής του. Επίσης, έχουν θεσπιστεί τομεακές συμφωνίες οι οποίες ενθαρρύνουν τη 

συμμετοχή των εμπορικών επιμελητηρίων και των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη και στην 

υλοποίηση προγραμμάτων μαθητείας 

Στα ουγγρικά τριετή προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης, αυξήθηκε από το 2013 

το ποσοστό μάθησης στον χώρο εργασίας, ενώ τα εμπορικά επιμελητήρια διαδραματίζουν 

πλέον ενεργό ρόλο στην παρακολούθηση των συμβάσεων, ενώ παράλληλα βοηθούν τους 

μαθητευόμενους να βρουν θέσεις κατάρτισης.  

 

2.4  Καλές πρακτικές  

 

Το γεγονός, ότι τα ποσοστά νεανικής ανεργίας είναι από τα χαμηλότερα σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο στις χώρες όπου η σχέση εκπαίδευσης-εργασίας θεωρείται εξαιρετικά επιτυχημένη, 

όπως η Γερμανία και η Αυστρία, ενισχύει ακόμα περισσότερο αυτή την αντίληψη και οδηγεί 

πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα, στην υιοθέτηση επιτυχημένων μοντέλων 

για την αντιμετώπιση της κρίσης στην εσωτερική αγορά εργασίας.  

Στη Γερμανία, το «δυικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης/ κατάρτισης», αποτελεί 

ένα από τα τρία βασικά μέρη που συνθέτουν τη δομή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης σε επίπεδο τυπικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα άλλα δύο είναι «το πλήρες 

σχολικού ωραρίου» και το «σύστημα μετάβασης». Η «σχολειοκεντρική» εκπαίδευση 

λαμβάνει χώρα εξ’ ολοκλήρου στο σχολείο και εφόσον ζητηθεί πραγματοποιείται και 

πρακτική άσκηση σε επιχείρηση, ενώ το «σύστημα μετάβασης» απευθύνεται σε μαθητές που 

προετοιμάζονται για την εισαγωγή τους σε ένα από τα δύο προηγούμενα συστήματα.  

Το δυικό σύστημα εδραιώθηκε το 1969, με σχετικό νομοθετικό πλαίσιο (Vocational 

Training Act of 1969), όπου προβλέπεται υποχρεωτικά η παροχή για κάθε πρόγραμμα 

επαγγελματικής κατάρτισης και βασικής πρακτική άσκησης, η οποία οδηγεί σε σχετικά 

επαγγέλματα. Το εν λόγω πλαίσιο που αφορά μόνο στο «δυικό σύστημα», διέπει μεγάλο 

αριθμό προγραμμάτων μαθητείας για επαγγέλματα στη βιομηχανία, το εμπόριο, στη 

διοικητική υποστήριξη, στην υγεία, στον αγροτικό τομέα, καλύπτοντας συνολικά σήμερα, 
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340-344 διαφορετικές επαγγελματικές ειδικότητες/πρότυπα, γεγονός που καθιστά, σύμφωνα 

με τη Παιδούση (2014) το σύστημα αυτό μοναδικό στην Ευρώπη. 

Η διττή εκπαίδευση που αποτελεί το πιο σύνηθες σύστημα μαθητείας στη Γερμανία 

υλοποιείται από τρεις φορείς: α) ένα κρατικό φορέα παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης 

ο οποίος δίνει έμφαση στην θεωρητική κατάρτιση, β) ιδιωτικές επιχειρήσεις που υλοποιούν 

την πρακτική άσκηση και γ) ένα επιμελητήριο που αναλαμβάνει τον έλεγχο και αξιολόγηση 

της διαδικασίας. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις από τον νόμο σχετικά με την 

ένταξη νέων στην μαθητεία., ενώ υπάρχουν διαθέσιμα μέτρα προ-επαγγελματικής 

εκπαίδευσης για τους νέους που δε κατάφεραν να βρουν μια θέση μαθητείας ή έχουν την 

ανάγκη να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Οι μαθητευόμενοι συνάπτουν 

συμβόλαιο με την επιχείρηση και λαμβάνουν μηνιαίο μισθό.  

Στη Δανία, ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί μέρος όλων των επιπέδων διαχείρισης των 

προγραμμάτων μαθητείας.  Το εθνικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο 

απαρτίζεται από εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, διοικητικά στελέχη, διδάσκοντες, 

διδασκόμενους και εμπειρογνώμονες, γνωμοδοτεί σχετικά με τη δομή του συστήματος 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τη διαπίστευση των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων, το περιεχόμενο και το πλαίσιο αξιολόγησης. Περίπου 50 επιτροπές 

επαγγελματιών καθορίζουν το αναλυτικό περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 

συγκεκριμένα τη διάρκεια και τη δομή, τους στόχους και την αξιολόγησή τους, καθώς και 

τον διαχωρισμό μεταξύ πρακτικής κατάρτισης και θεωρητικής εκπαίδευσης. Σε νέους 

επαγγελματικούς τομείς, στους οποίους δεν υπάρχουν επιτροπές επαγγελματιών, το 

Υπουργείο Παιδείας μπορεί να ορίσει επιτροπές για την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανάλογα με την περίπτωση. 

Για κάθε πρόγραμμα που παρέχεται από το εκάστοτε εκπαιδευτικό ίδρυμα οι επιτροπές 

επαγγελματιών ορίζουν τοπικές επιτροπές εκπαίδευσης που παρέχουν στα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα συμβουλές σχετικά με τον σχεδιασμό των προγραμμάτων και αναπτύσσουν 

συνεργασίες με τους τοπικούς επαγγελματίες. 

Η αξία και η σημαντικότητα της ενσωμάτωσης καλών πρακτικών μιας χώρας από άλλες 

χώρες είναι αδιαμφισβήτητη, ωστόσο η “πιστή εισαγωγή¨ ενός πετυχημένου συστήματος 

μαθητείας σε μια χώρα που θέλει να αναβαθμίσει το δικό της σύστημα έχει αποδειχθεί ότι 

συχνά, αν όχι πάντα, αποτυγχάνει. Τα συστήματα μαθητείας θα πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάθε περίπτωση στα διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά κάθε χώρας, 

γεγονός που επιτάσσει την αποφυγή της άκριτης υιοθέτησης κάθε καλής πρακτικής. 
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Κεφάλαιο 3ο Παράγοντες αποτελεσματικότητας, Προκλήσεις και Εξέλιξη 

 

3.1 Υφιστάμενη κατάσταση μαθητείας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας   

 

Στην παρούσα υποενότητα ακολουθεί καταγραφή των διαθέσιμων ποσοτικών στοιχείων για 

τη μαθητεία σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τα οποία 

συμβάλλουν εξίσου στο πρωταρχικό σκοπό της διερεύνησης της αποτελεσματικότητάς του 

θεσμού. Παρά την αυξανόμενη σημαντικότητα του θεσμού της μαθητείας δεν υφίσταται 

ολοκληρωμένη και συστηματική καταγραφή στοιχείων από τους εμπλεκόμενους φορείς της 

ΕΕΚ, και ως εκ τούτου, παρότι αναζητήθηκαν, δεν υφίστανται στοιχεία αναφορικά με την 

επαγγελματική αποκατάσταση ή όχι των μαθητευομένων μετά το πέρας της μαθητείας, του 

χρόνου εύρεσης εργασίας μετά το πέρας της μαθητείας, το βαθμό συνάφειας εργασίας με 

ειδικότητα μαθητείας μαθητευόμενου.  

Η έλλειψη διαθέσιμων ποσοτικών στοιχείων δεν αφήνει ανεπηρέαστο το βάθος της 

ανάλυσης που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί για το πραγματεύων θέμα της εργασίας, 

συνδυαστικά με την ποιοτική έρευνα. Η εκπόνηση μελέτης για τη συστηματική 

παρακολούθηση της μετάβασης των αποφοίτων της ΕΕΚ στην αγορά εργασίας αποτέλεσε 

και αντικείμενο συζήτησης στην 1η συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής για την ΕΕΚ, δίχως 

ωστόσο να έχει μεταβεί στο στάδιο της υλοποίησης. Η συνεχής και συστηματική αποτύπωση 

των προαναφερθέντων στοιχείων όταν πραγματοποιηθεί θα αποτελέσει πρωτεύον εργαλείο 

αποτίμησης της αποτελεσματικότητας του θεσμού, καθώς και οδηγό για 

διορθωτικές/συμπληρωματικές ενέργειες. 

Κατά το σχολικό έτος 2018-2019 καθορίστηκαν, μέσω σχετικής Υπουργικής Απόφασης, 

πανελλαδικά 9.830 θέσεις μαθητείας27 (έναντι 8.819 θέσεων το σχολικό έτος 2017-201828) 

σε φορείς του Δημοσίου Τομέα για το σύνολο των μαθητών της Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, δηλαδή ΕΠΑ.Σ- ΟΑΕΔ., Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη 

Μαθητείας αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ. και ΙΕΚ.  Ωστόσο ο εν λόγω αριθμός μειώθηκε σχεδόν 

στο μισό για το σχολικό έτος 2020-2021, καθώς ανέρχεται σε 4.808. (ΦΕΚ 5139/τ.Β’/19-11-

2020). 

 

                                                        
27 Κοινή Υπουργική Απόφαση 44530/1002 ΦΕΚ 3671Β 28.08.2018 
28 Κοινή Υπουργική Απόφαση 45299/751 ΦΕΚ 3476Β 04.10.2017 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8F2h0Gb4q_jZp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTs2yva9oWZOMunX9VhXnOcqjALmChICm5zXzyCdaSGlAg.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8F2h0Gb4q_jZp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTs2yva9oWZOMunX9VhXnOcqjALmChICm5zXzyCdaSGlAg.
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Λόγω της μη διαθεσιμότητας στοιχείων για το σύνολο των θέσεων μαθητείας όλων 

των προγραμμάτων μαθητείας (ΟΑΕΔ, ΕΠΑ.Λ και ΙΕΚ) δεν είναι εφικτή η διερεύνηση και 

αποτύπωση της κατανομής των θέσεων μαθητείας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο 

ενδεικτικά της τάσης που επικρατεί στο είδος των φορέων απασχόλησης που προσφέρουν 

τις θέσεις μαθητείας μπορεί να θεωρηθούν τα στοιχεία από την Έκθεση αποτίμησης του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για την Α’ φάση του Μεταλυκειακού έτους-

τάξης μαθητείας για το έτος 2017.  Στην εν λόγω έρευνα αποτυπώθηκε ότι σε σύνολο 1175 

μαθητών, ποσοστό 51% απασχολήθηκαν σε δημόσιους φορείς, 28% σε ιδιωτικούς, 14% σε 

φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, 6% σε ελεύθερους επαγγελματίες και 1% σε άλλο φορέα. 

Επομένως για την επιζητούμενη μείωση της ανεργίας και απορρόφηση των νέων στην αγορά 

εργασίας, τα προαναφερθέντα ποσοστά είναι αναγκαίο να αναστραφούν σημαντικά.  Η 

εισαγωγή της μαθητείας στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή στις μικρομεσαίες επιχείρησης, που 

αποτελούν το 99% του συνόλου των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και καλύπτουν το 67% της 

απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί στόχο και της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής 

πολιτικής, σύμφωνα με το Cedefop. 

 

Οι προσφερόμενες ειδικότητες σε εθνικό επίπεδο ανά εκπαιδευτική δομή για το έτος 

2019-2020 είναι 32 για τις ΕΠΑΣ- ΟΑΕΔ και 29 για τα ΕΠΑΛ- Μεταλυκειακό έτος 

μαθητείας (αρκετές εκ των οποίων είναι παρεμφερείς), 9 ειδικότητες για Δ.ΙΕΚ εποπτείας 

Υπουργείου Παιδείας και 3 ειδικότητες για τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ.   

 

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΟΑΕΔ (Δελτίο τύπου ΟΑΕΔ 9ος 

2020), το 57% του συνόλου των αποφοίτων του (ΕΠΑΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ) βρίσκουν εργασία στο 

αντικείμενό τους σε χρονικό διάστημα έως και 12 μήνες. Σε πολλές περιπτώσεις οι απόφοιτοι 

παραμένουν στις επιχειρήσεις στις οποίες ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση, ενώ, 

όσοι βρίσκουν εργασία, συνεχίζουν να απασχολούνται στο ίδιο αντικείμενο τα επόμενα 

χρόνια σε ποσοστό που κυμαίνεται από 65% έως 70%. Δεν υφίσταται συγκεκριμενοποίηση 

των προαναφερθέντων στοιχείων σε επίπεδο περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς δεν 

πραγματοποιείται συστηματική καταγραφή από τα κατά τόπους Γραφεία Διασύνδεσης του 

ΟΑΕΔ για την επαγγελματική πορεία των αποφοίτων. Ωστόσο, η αύξηση συμμετοχής στα 

προγράμματα μαθητείας των ΕΠΑΣ κατά τα τελευταία 2 έτη πανελλαδικά αλλά και στην 

ΠΚΜ, υποδηλώνει βελτίωση της ελκυστικότητας των προγραμμάτων μαθητείας του ΟΑΕΔ, 



 46 

η οποία ενδεχόμενα να ενισχύεται από την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων 

του εν λόγω προγράμματος 

 

 

Πίνακας 2: Στοιχεία προγράμματος «Μεταλυκειακό έτος μαθητείας ΕΠΑΛ» σε  ΠΚΜ 

 

Αναφορικά με τα ΕΠΑΛ στην ΠΚΜ λειτουργούν 9 δομές, όπου σύμφωνα με 

στατιστικά στοιχεία της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας για τα 3 πρώτα χρόνια λειτουργίας 

του θεσμού του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ (σχολικό έτος 2016-2017 

– Α’ φάση, 2017-2018- Β’ φάση και 2018-2019- Γ΄φάση,) ο συνολικός αριθμός 

εγγεγραμμένων μαθητευομένων που συμμετείχαν στο θεσμό της Μαθητείας  αποτυπώνεται 

στον πίνακα που ακολουθεί. Από την ανάγνωση του πίνακα προκύπτει αλματώδης αύξηση 

του αριθμού των συμμετεχόντων (σχεδόν 5πλασιος από Α’ σε Γ’ φάση), αναμενόμενη εν 

μέρει, καθώς πρόκειται για νεοσύστατο θεσμό, η αποδοχή και η δυναμική του οποίου 

ωστόσο μένει να αποδειχθεί μελλοντικά. Αναφορικά με τις ειδικότητες που συγκεντρώνουν 

τη μεγαλύτερη προτίμηση των μαθητευομένων σε περιφερειακό επίπεδο είναι οι εξής: 

“Τεχνικός οχημάτων”, “Βοηθός νοσηλευτή” και “Βοηθός βρεφονηπιοκόμου” , όπως 

παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα.   

ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                                                                      

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑΛ 

  
ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 

Δ.Δ.Ε  Α΄ΦΑΣΗ Β΄ ΦΑΣΗ Γ΄ ΦΑΣΗ Α΄ ΦΑΣΗ Β΄ΦΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗ 

ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
8 214 351 1 22 26 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
46 174 243 7 19 22 

ΣΕΡΡΩΝ 66 107 106 12 16 11 

ΠΕΛΛΑΣ 29 73 87 4 11 10 

ΗΜΑΘΙΑΣ 34 55 92 5 8 11 

ΠΙΕΡΙΑΣ 20 48 69 2 6 7 

ΚΙΛΚΙΣ 0 42 39 0 7 5 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 0 32 29 0 4 5 

ΣΥΝΟΛΟ 203 745 1016 31 93 97 
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Πίνακας 3 : Κατανομή ειδικοτήτων ΕΠΑΛ σε ΠΚΜ 

 

Πηγή : Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας  

 

 

Στον αντίποδα ο θεσμός της Μαθητείας στα ΔΙΕΚ στερείται αποδοχής, γεγονός που 

αποτυπώνεται και σε επίπεδο ποσοτικών στοιχείων, καθώς ο αριθμός των ΔΙΕΚ 

πανελλαδικά, αλλά και σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που υλοποίησαν  

πρόγραμμα μαθητείας είναι μονοψήφιος. Πιο συγκεκριμένα στην ΠΚΜ από το σύνολο των 

είκοσι ΔΙΕΚ που λειτουργούν είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο ένα εξ΄αυτών υλοποίησε 

πρόγραμμα μαθητείας κατά το σχολικό έτος 2018-2019 για 11 θέσεις. Επισημαίνεται ότι ο 

το σύνολο των θέσεων που καλύφθηκαν το εν λόγω έτος αφορούσαν αποκλειστικά σε θέσεις 

μαθητείας σε Νοσοκομεία του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, τα οποία δεν 

θεωρούνται αμιγώς ιδιωτικοί φορείς.  
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Σημαντικό στοιχείο για την αποδοχή και ενίσχυση του θεσμού της μαθητείας 

αποτελεί η προσφορά ειδικοτήτων από τις εκπαιδευτικές δομές που ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις των εργοδοτών. Ωστόσο, σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ο 

μηχανισμός διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας είναι σε αρχικό στάδιο ενεργοποίησης όπου 

μέσω της πρόβλεψης των αναγκών των φορέων και των επιχειρήσεων, αναμένεται να 

επιτευχθεί σύζευξη προσφοράς και ζήτησης για καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού στην αγορά εργασίας της περιφέρειας. Παράλληλα το 2016 εκπονήθηκε η έκθεση 

Στρατηγική Ευφυούς Εξειδίκευσης (RIS3) της ΠΚΜ, όπου αποτυπώθηκαν τα κρίσιμα 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, οι δυνάμεις και οι προοπτικές του παραγωγικού ιστού της, 

καθώς και προτάσεις – προσδοκίες των φορέων επιχειρηματικότητας και της επιστημονικής 

κοινότητας. Στην εν λόγω έκθεση αναδείχθηκαν συγκεκριμένοι τομείς “πρωταθλητές”29, αυτοί 

δηλαδή που συμμετέχουν αποφασιστικά στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της Περιφέρειας, 

απασχολούν σημαντικό αριθμό εργαζομένων, διατηρούν κρίσιμη μάζα και παρουσιάζουν 

εγγενή δυναμική και εξωστρέφεια. Από την ανάγνωση αυτών δεν προκύπτει στενή σύνδεση με 

τις υφιστάμενες προσφερόμενες ειδικότητες των δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης, γεγονός 

που δικαιολογείται εν μέρει και από τον τρόπο που επιλέγονται οι προς φοίτηση ειδικότητες, 

όπου μόνο στις ΕΠΑΣ- ΟΑΕΔ φαίνεται να υπάρχει διάδραση των τοπικών εκπαιδευτικών 

δομών με τους παραγωγικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής. 

 

3.2  Προβλήματα – προκλήσεις  

 

Σημαντικό πρόβλημα για την ΕΕΚ στην Ελλάδα σήμερα συνεχίζει να αποτελεί η 

χαμηλή ελκυστικότητά της η οποία έχει αποτυπωθεί και στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για 

την Ε.Ε.Κ. και τη Μαθητεία (2016). Επιλέγεται κυρίως από μαθητές με χαμηλές σχολικές 

επιδόσεις και μαθησιακά θέματα, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, οι γονείς των 

οποίων διαθέτουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Η εστίαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στη 

χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες έχει οδηγήσει στη σταδιακή απαξίωση της Τεχνικής 

Εκπαίδευσης, η οποία θεωρείται δεύτερη, αν όχι τελευταία επιλογή και δεν αναγνωρίζεται 

ως ελκυστική και πειστική εκπαιδευτική διαδρομή, παρά το γεγονός ότι η ζήτηση για 

                                                        
29 Αγροδιατροφικός Τομέας, Τομέας των Δομικών Υλικών, Τομέας της Κλωστοϋφαντουργίας και 

Ένδυσης, Τομέας του Τουρισμού καθώς και Τομείς Οριζόντιας Υποστήριξης: α. Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών, β. Τεχνολογίες Ενέργειας, γ. Τεχνολογίες Περιβάλλοντος και δ. 

Τεχνολογίες Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
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εργαζόμενους μεσαίου επιπέδου προσόντων δεν είναι χαμηλή. Τα προαναφερθέντα 

αποτυπώνονται και σε επίπεδο αριθμών, καθώς το 201730 το 28,8% των σπουδαστών της 

ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επέλεξε την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος κυμαίνεται στο 47,8%.  

Η εξεύρεση απασχόλησης μετά την εκπαίδευση εξακολουθεί να είναι δύσκολη υπόθεση 

για όλους, ακόμη και για τα άτομα υψηλής ειδίκευσης. Σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΒ που 

διεξήχθη το 201831, σχεδόν 4 στις 10 επιχειρήσεις που συμμετείχαν αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στην κάλυψη κενών θέσεων εργασίας και μάλιστα οι μεγαλύτερες ελλείψεις σε 

δεξιότητες αφορούν σε επαγγέλματα μεσαίων προσόντων (42,6% έναντι 35,2% για τα 

επαγγέλματα υψηλών προσόντων και 22,2% χαμηλών προσόντων αντίστοιχα). Η εν λόγω 

έρευνα αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγικές επιχειρήσεις στην 

Ελλάδα, ιδίως οι μεγαλύτερες και οι πιο εξωστρεφείς, για την εξεύρεση του κατάλληλου 

ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες κατατάσσουν ως σημαντικότερο εμπόδιο στην αδυναμία 

κάλυψης κενών θέσεων εργασίας, τις ελλείψεις σε επίπεδο δεξιοτήτων του ανθρώπινου 

δυναμικού και όχι τη μη διαθεσιμότητα τυπικών προσόντων (τίτλοι σπουδών κλπ.). 

Αναφορικά με τα τεχνικά επαγγέλματα, οι επιχειρήσεις αποδίδουν την έλλειψη κατάλληλων 

δεξιοτήτων στην ανεπάρκεια της ΕΕΚ και την ελλιπή σύνδεση των παρεχόμενων 

προγραμμάτων σπουδών εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της 

αγοράς εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 60% του ανθρώπινου δυναμικού των 

επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα του ΣΕΒ (δηλαδή 6 στους 10 εργαζόμενους) δεν 

είναι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΣΕΒ, 2019). 

Το έλλειμα αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων καταγράφεται και σε σχετικό 

κείμενο παρέμβασης του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ32, σύμφωνα με το οποίο ωστόσο στη διατήρηση 

της δομικής παθογένειας της ελληνικής αγοράς εργασίας, που αποτελεί το φαινόμενο της 

«υπερεκπαίδευσης»33, συμβάλλουν και οι ελληνικές επιχειρήσεις μέσω της αποφυγής να 

                                                        
30 Cedefop (2020), On the way to 2020: data for vocational education and training policies. Indicator 

overviews: 2019 update, Luxembourg: Publications Office of the European Union, Cedefop research 

paper;  
31 Ερευνα που συμμετείχαν 831 μεταποιητικές επιχειρήσεις (άνω των 30 εργαζομένων) της ελληνικής 

επικράτειας, που δραστηριοποιούνται σε 6 κλαδικά οικοσυστήματα: αγροδιατροφή, δομικά υλικά, 

ενέργεια, logistics, ψηφιακή οικονομία, υγεία, φάρμακο, (Ιούλιος – Οκτώβριος 2018) 
32 Δεξιότητες, εκπαίδευση και απασχόληση: Εκπαιδευτικοί δείκτες και εργατικό δυναμικό, ΚΑΝΕΠ 

ΓΣΕΕ, Χρήστος Γούλας, Χρήστος Ζάγκος, Νίκος Παΐζης 
33 “υπερεκπαίδευση” υφίσταται όταν ένα άτομο απασχολείται σε θέση εργασίας για την οποία 

απαιτείται κατώτερο επίπεδο εκπαίδευσης από αυτό που ήδη διαθέτει. 
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επενδύσουν στον βαθμό και στην ποιότητα που η συγκυρία απαιτεί, στην κατάρτιση και την 

αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων τους. 

 

Οι σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις διακρίνονται και από σειρά χαρακτηριστικών, όπως 

αποτυπώνονται και στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την αναβάθμισης της ΕΕΚ και της 

Μαθητείας (2016), που δρουν ανασταλτικά στην επιτυχή εφαρμογή του θεσμού μαθητείας, 

και συνοψίζονται στα εξής:  

α) Η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων είναι μικρές και πολύ 

μικρές επιχειρήσεις. Επίσης, αρκετές από αυτές είναι οικογενειακές με 

συμβοηθούντα και μη αμειβόμενα μέλη, γεγονός που περιορίζει τις ευκαιρίες 

σταδιοδρομίας και ανέλιξης των εργαζομένων σε αυτές.  

β) αυξημένη συμμετοχή του κλάδου των υπηρεσιών στο Α.Ε.Π, έναντι άλλων που 

υπολείπονται παρά την υψηλή τους ανταγωνιστικότητα  

γ) χαμηλός βαθμός οργάνωσης και υιοθέτησης τεχνολογίας  

δ) χαμηλός βαθμός δικτύωσης και προσανατολισμός κυρίως στην εγχώρια αγορά  

ε) έλλειψη καινοτομίας και χαμηλή κουλτούρα ποιότητας 

Τα ποσοστά συμμετοχής των επιχειρήσεων στη δια βίου μάθηση και στην 

ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση είναι χαμηλά. Η ανάπτυξη των προγραμμάτων μαθητείας 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δέσμευση που αναλαμβάνουν οι εργοδότες ως προς την 

παροχή της κατάρτισης εντός του χώρου εργασίας, οι οποίοι ωστόσο δεν συμμετέχουν στο 

σχεδιασμό των σχετικών προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με τις δομές εκπαίδευσης 

και κατάρτισης.   

Τέλος, σε επίπεδο υλοποίησης των προγραμμάτων, μεταξύ άλλων, η διαδικασία 

παρακολούθησης της μετάβασης των αποφοίτων της ΕΕΚ στην αγορά εργασίας απαιτεί 

περαιτέρω αναβάθμιση και διασύνδεση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων 

(άμεση διασύνδεση των σχετικών Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Παιδείας 

και  ΟΑΕΔ και με ΕΡΓΑΝΗ) για την εξαγωγή έγκυρων και έγκαιρων ποιοτικών και 

ποσοτικών συμπερασμάτων που είναι αναγκαία για διορθωτικές ενέργειες και υλοποίηση 

αλλαγών. 
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3.3 Εξέλιξη θεσμού Μαθητείας  και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση  

 

Καθώς οι Ευρωπαϊκές χώρες έχουν επανέλθει σταδιακά μεν σε πλήρη λειτουργία των 

αγορών τους, κατόπιν των αυστηρών μέτρων της προηγούμενης άνοιξης, αλλά με δεδομένη 

ότι η πανδημία είναι ακόμη σε εξέλιξη, δίχως προκαθορισμένη λήξη, υφίσταται ανησυχία 

για παρατεταμένες επιπτώσεις αυτής σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό 

αναμένεται σημαντική κάμψη του αριθμού προσφερόμενων θέσεων μαθητείας, η οποία ήδη 

συμβαίνει και σε χώρες με παράδοση στη μαθητεία, όπως η Γερμανία, ενώ σύμφωνα με 

προβλέψεις στην Αυστρία το φθινόπωρο του 2020 αναμένεται απώλεια 7.500 θέσεων 

μαθητείας, (Cedefop, ενημερωτικό σημείωμα Ιούνιος 2020).  

Πέραν της πανδημίας που αποτελεί αστάθμητο παράγοντα, το μέλλον της Ε.Ε.Κ. 

στην Ευρώπη σε σχετική έρευνα που διενήργησε το Cedefop το 2018 σε εμπλεκόμενους 

φορείς της ΕΕΚ34, αναδεικνύεται ότι επηρεάζεται με ταχύτατους ρυθμούς από τις μεταβολές 

στις αγορές εργασίας και στις οικονομίες των κρατών μελών με αίτια αλλά και συμπτώματα 

την παγκοσμιοποίηση, την τεχνολογική εξέλιξη και την ανάπτυξη των υπηρεσιών (Cedefop, 

2018). Η γήρανση του πληθυσμού στην Ευρώπη, η μετανάστευση εργαζομένων, η αύξηση 

της μερικής απασχόλησης και η μακροχρόνια οικονομική κρίση αποτελούν σημαντικές 

προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η ΕΕΚ, επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο της στο 

ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.  

 

Στο πλαίσιο αυτό διαμορφώνονται δυο ευρωπαϊκές προσεγγίσεις, μια αισιόδοξη και μια 

απαισιόδοξη (Cedefop, 2018). Η απαισιόδοξη προσέγγιση εκτιμά ότι η ψηφιοποίηση και 

αυτοματοποίηση θα οδηγήσουν στην μείωση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ, μέσω της 

συρρίκνωσης των δεξιοτήτων μεσαίου επιπέδου που αυτή παρέχει, ενώ η αισιόδοξη ότι η 

ΕΕΚ θα επεκταθεί περαιτέρω απευθυνόμενη και σε υψηλότερες εκπαιδευτικές βαθμίδες και 

επομένως περισσότερα άτομα σε σχέση με σήμερα (μεταδευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο 

επίπεδο).  

 

Το 2015 το Cedefop ξεκίνησε ένα ερευνητικό έργο τριετούς διάρκειας35, με σκοπό την 

καταγραφή των μεταβολών της ΕΕΚ στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

                                                        
34 Έρευνα on line  
35 «The changing nature and role of VET in Europe»  
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(συμπεριλαμβανομένου και Ισλανδίας, Νορβηγίας) κατά το χρονικό διάστημα 1995-2015, 

τα αποτελέσματα του οποίου χρησιμοποιήθηκαν για την εκκίνηση συζήτησης- 

προβληματισμού αναφορικά με το ρόλο της ΕΕΚ το 2035 και τη παροχή ενημέρωσης στους 

φορείς χάραξης ευρωπαϊκής πολιτικής των πιθανών τάσεων. Στο πλαίσιο αυτό προέκυψαν 

τα κάτωθι 3 βασικά σενάρια που παρουσιάζουν δομικές διαφορές μεταξύ τους και διακριτή 

πολιτική πρακτική σε σχέση με την ΕΕΚ: 

 1ο Σενάριο : Δια βίου μάθηση στο επίκεντρο  - Πλουραλιστική Ε.Ε.Κ.. 

Σύμφωνα με το εν λόγω σενάριο η έμφαση στο διαχωρισμό μεταξύ επαγγελματικής 

και γενικής εκπαίδευσης θα καταστεί “παρωχημένη¨” καθώς θα υφίσταται όλο και 

περισσότερο ανάγκη για διασύνδεση και συνδυασμό διαφόρων μορφών μάθησης. Η 

επαγγελματική μάθηση δεν θα περιορίζεται στην ΕΕΚ και θα εντάσσεται ως ολοκληρωμένη 

προσέγγιση στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. Θα υφίστανται πιο ευέλικτες διαδικασίες 

μάθησης και μεταβίβασης ευρύτερων δεξιοτήτων σε διαφορετικές μορφές εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, γεγονός που θα επιτάσσει την ύπαρξη ισχυρών μηχανισμών διακυβέρνησης για 

αποφυγή κατακερματισμού των εκπαιδευτικών μορφών μάθησης και αύξηση των 

κοινωνικών ανισοτήτων. 

 

 2ο Σενάριο: Διακριτή Ε.Ε.Κ.- Eπαγγελματικές δεξιότητες στο επίκεντρο 

Το σενάριο αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το προηγούμενο, καθώς προκρίνει 

την περαιτέρω ενίσχυση της υπάρχουσας Ε.Ε.Κ. ως διακριτό υποσύστημα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης με σκοπό την πρόσβαση στην απασχόληση και στα επαγγέλματα. Κύριο στοιχείο 

θα είναι η μάθηση στο χώρο εργασίας η οποία θα διατρέχει όλους τους επαγγελματικούς 

τομείς φτάνοντας μάλιστα έως και το ανώτατο επίπεδο 8 του Πλαισίου Επαγγελματικών 

Προσόντων (κάτοχος διδακτορικού διπλώματος). Η διακριτή Ε.Ε.Κ. θα παρέχει Αρχική 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση με βασική ομάδα στόχο νέα άτομα και με 

δυνατότητες επέκτασης της σε υψηλότερες βαθμίδες εκπαίδευσης, με απώτερο σκοπό να 

βοηθήσει τους νέους να ωριμάσουν επαγγελματικά, μέσα από προγράμματα μαθητείας με 

αναβαθμισμένα προγράμματα μάθησης σε χώρους εργασίας. Το σενάριο της Διακριτής 

Ε.Ε.Κ διατρέχει τον κίνδυνο ότι οι αλλαγές στην τεχνολογία και την αγορά εργασίας, θα 

θέσουν υπό αμφισβήτηση τον ρόλο των δεξιοτήτων μεσαίου επιπέδου και την 

μακροπρόθεσμη σταθερότητα των επαγγελμάτων.  

 

 3ο Σενάριο: Ε.Ε.Κ. ειδικού σκοπού/περιθωριοποιημένη- Η κατάρτιση στον 
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χώρο εργασίας στο επίκεντρο 

Σκοπός είναι η Ε.Ε.Κ. να εστιάζει στην κατάρτιση στον χώρο εργασίας, στην 

μετεκπαίδευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων για τις βραχυπρόθεσμες και 

μεσοπρόθεσμες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Βασική ομάδα στόχος είναι οι ενήλικες που 

αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού και είναι αναγκαίο 

να επιμορφωθούν και να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους. Ωστόσο, στην κατεύθυνση της 

παροχής κατάρτισης και δεξιοτήτων που εξυπηρετεί τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και 

της κοινωνίας υπάρχει το ενδεχόμενο να υποτιμηθεί η απόκτηση βασικών οριζόντιων 

δεξιοτήτων (κριτικό πνεύμα, ανάληψης πρωτοβουλιών, επίλυση προβλημάτων κ.α.)  

 

 

3.4 Παράγοντες αποτελεσματικότητας προγραμμάτων μαθητείας  

 

Βασική επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα είναι η ακολουθούμενη πολιτική για την 

ΕΕΚ να είναι σε θέση να εξυπηρετεί την ανάγκη εξισορρόπησης μεταξύ σταθερότητας και 

ενός βαθμού ευελιξίας στο πλαίσιο ανταπόκρισης στις συνεχείς εξελίξεις της αγοράς 

εργασίας και ειδικότερα στην αντιμετώπιση των ελλείψεων δεξιοτήτων, ιδίως μεσαίας και 

υψηλής στάθμης που αναμένεται να εμφανίσουν μελλοντικά αυξημένη ζήτηση. Οι 

μελλοντικές πολιτικές πρέπει να περιλαμβάνουν τρόπους ενίσχυσης και υποστήριξης της 

μαθητείας και όλων των μορφών μάθησης στην εργασία από τα συστήματα ΕΕΚ, ενώ 

ενδεχομένως να απαιτηθεί η σύμπραξη φορέων και οργανισμών που έως τώρα δρούσαν 

μεμονωμένα  (Zahilas and Bjornavold, 2018).  

Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη σημαντικότητα της Μαθητείας, στην προσπάθεια 

ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων συστημάτων μαθητείας σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπόνησε Οδηγό σχετικά με τους παράγοντες 

που συμβάλλουν στην επιτυχία των προγραμμάτων μαθητείας και πρακτικής άσκησης. Οι 

δεκατρείς (13) παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχία και αποτυπώνονται στον 

ακόλουθο πίνακα, προέκυψαν κατόπιν ανασκόπησης και συλλογής διαθέσιμων ποσοτικών 

αλλά και ποιοτικών στοιχείων των ευρωπαϊκών συστημάτων μαθητείας στις 27 χώρες 

κράτη- μέλη, ενώ αποτέλεσαν τη βάση για την εξέταση της αποτελεσματικότητας του 

θεσμού της μαθητείας στην εν λόγω εργασία (European Commission, 2013 :13-14). 
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Πίνακας 4: Παράγοντες επιτυχίας προγραμμάτων μαθητείας/πρακτικής άσκησης 

σύμφωνα με Ε.Ε. 

ΒΑΣΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ισχυρό θεσμικό και ρυθμιστικό 

πλαίσιο 

Σταθερό και ισχυρό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο (καθορισμένο 

γενικό πλαίσιο και βασικές συνθήκες εφαρμογής προγραμμάτων) 

Ενεργός συμμετοχή κοινωνικών 

εταίρων  

- Ισχυρή  δέσμευση εργοδότη 

- Εποικοδομητικός διάλογος με συνδικάτα - εκπροσώπους εργαζομένων 

Ισχυρή συμμετοχή των εργοδοτών - Συμπεριλαμβανομένου του συνδυασμού προγραμμάτων, της 

προσφοράς ποιοτικών τοποθετήσεων, υποστήριξη στον μαθητευόμενο / 

εκπαιδευόμενο, διασφάλιση ποιότητας, προώθηση σχεδίων 

Στενές συνεργασίες μεταξύ 

Εργοδοτών και Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων 

 

- Αμφίδρομη αλληλεπίδραση και ανταλλαγή γνώσεων εκπαιδευτικού 

συστήματος και εργοδότη  

-Εξασφάλιση της παροχής τοποθέτησης πρακτικής εκπαίδευσης 

ως προς την ποσότητα και την ποιότητα 

Χρηματοδότηση 

συμπεριλαμβανομένου του 

εργοδότη, των επιδοτήσεων και 

άλλων κινήτρων 

Επαρκής χρηματοδότηση για κατάλληλο σχεδιασμό και αυστηρή 

υλοποίηση προγραμμάτων. Πηγές κονδύλια της ΕΕ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΕΚΤ), εθνικά / περιφερειακά ταμεία, 

εργοδοτικά κεφάλαια και επιδοτήσεις / κίνητρα για εργοδότες 

Στενή Ευθυγράμμιση με τις 

ανάγκες στην αγορά εργασίας 

 

Ευθυγράμμιση της τοποθέτησης με τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές 

ανάγκες της αγοράς, η οποία με τη σειρά της ενημερώνει το πρόγραμμα 

σπουδών ή το πλαίσιο προσόντων 

Ισχυρή διασφάλιση ποιότητας 

 

Ισχυρές διαδικασίες που διενεργούνται από εξωτερικό φορέα ή από 

κοινού οργανισμού αποστολής και υποδοχής (μαθησιακό περιεχόμενο, 

διάρκεια εκπαίδευσης, δίκαιη πρόσβαση και συνθήκες εργασίας) 

Καθοδήγηση υψηλής ποιότητας 

και υποστήριξη Μαθητευόμενων / 

Εκπαιδευόμενων 

- Τόσο στο χώρο εργασίας όσο και στον οργανισμό αποστολής 

-Κρίσιμο για την επιτυχή ολοκλήρωση και μείωση των κινδύνων 

εγκατάλειψης, καθώς και παρακολούθηση και διασφάλιση ποιότητας 

Κατάλληλη αντιστοίχιση του 

μαθητευόμενου/εκπαιδευόμενου 

με φορέα φιλοξενίας (επιχείρηση) 

- Εξέταση δυνατοτήτων υπαλλήλου από εργοδότη την περίοδο της 

εργασιακής άσκησης 

- Απόκτηση από μαθητευόμενο ρεαλιστικής εικόνας για εργασιακή 

πραγματικότητα, δικτύωση και ανάπτυξη επαφών από μαθητευόμενο  

Συνδυασμός θεωρητικής, 

σχολικής εκπαίδευσης Με 

- Δομημένη, μικτή μάθηση, συμπεριλαμβανομένης της μάθησης με βάση 

το σχολείο και επί τόπου εργασίας 
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Πρακτική σχετική με την 

εργασιακή Εμπειρία 

- Δυνατότητα μαθητευόμενου / εκπαιδευόμενου να αποκτήσει προσόντα 

βάσει πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων 

Ύπαρξη συμφωνίας για μαθητεία / 

πρακτική άσκηση 

Καθορισμένοι ρόλοι και ευθύνες όλων των μερών για επιτυχή επίτευξη 

στόχων προγράμματος και προστασία εμπλεκομένων μερών 

Πιστοποίηση κεκτημένων 

γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων 

- Διαπίστευση γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν τόσο κατά την 

εξάσκηση όσο και εκτός εργασίας (διάρκεια, περιεχόμενο μάθησης, 

καθήκοντα - δραστηριότητες, γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

Προσαρμοσμένες και ευέλικτες 

προσεγγίσεις στις ανάγκες των  

ευάλωτων νέων 

Εισαγωγή καινοτομιών για αντιμετώπιση εξειδικευμένων αναγκών σε 

παιδαγωγικές μεθόδους, ευελιξία προγραμμάτων σπουδών, εξατομίκευση 

μαθησιακής διαδικασίας, χρηματοδότηση, περιβάλλον κατάρτισης 

Πηγή : European Commission, 2013 

Παράλληλα σε εθνικό επίπεδο ο ΙΟΒΕ σε σχετική μελέτη (2011) αποτυπώνει 6 κρίσιμους 

παράγοντες για το σχεδιασμό και την εφαρμογή αποτελεσματικών προγραμμάτων πρακτικής 

άσκησης, που συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο τους στους προαναφερθέντες παράγοντες 

επιτυχίας της Ε.Ε. και είναι οι εξής:  

1) Συνοχή κρατικής πολιτικής-Ύπαρξη Στρατηγικής 

2) Συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων 

3) Έλεγχος ποιότητας 

4) Αξιολόγηση και Πιστοποίηση της πρακτικής άσκησης 

5) Συνεργασία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας 

6) Τρόποι χρηματοδότησης 

Κομβικό σημείο αποτελεί και η ανάπτυξη μηχανισμών ποσοτικής και ποιοτικής 

πρόβλεψης δεξιοτήτων προκειμένου να κατανοηθεί ο αντίκτυπος των αλλαγών εντός τομέων 

και επαγγελμάτων και να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες αυτές για την αναπροσαρμογή 

των προγραμμάτων σπουδών και την υποστήριξη των ατόμων στις διαδικασίες ανίχνευσης, 

αξιολόγησης και υιοθέτησης επιλογών μάθησης και σταδιοδρομίας. Όλα τα προαναφερθέντα 

αναδεικνύουν τη σημαντικότητα και χρησιμότητα του θεσμού της μαθητείας, καθιστώντας 

εξαιρετικά επίκαιρη την εξέταση του υφιστάμενου τρόπου εφαρμογής και λειτουργίας του 

θεσμού, ώστε να αποτυπωθεί, στο μέτρο του δυνατού, ο βαθμός αποτελεσματικότητάς του 

και να αναδειχθούν αδυναμίες και δυνατά στοιχεία του συστήματος στην προσπάθεια 

βελτιστοποίησής του. Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της μαθητείας, με 

επικέντρωση στο επίπεδο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποτελεί αντικείμενο της 

έρευνας που παρουσιάζεται στο 2ο μέρος της παρούσας εργασίας.  
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Β΄ΜΕΡΟΣ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Κεφάλαιο 4ο Σχεδιασμός και μεθοδολογία της έρευνας  
 

4.1. Αναγκαιότητα-σκοπός και στόχοι έρευνας  

 

Οι ραγδαίες αλλαγές σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και οι ανάγκες για νέες 

ειδικότητες που ανακύπτουν επιτάσσουν την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων σε επίπεδο 

ανθρώπινου κεφαλαίου, η βέλτιστη χρήση του οποίου αποτελεί μονόδρομο για επιτυχή 

αναδιαμόρφωση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και αντιμετώπιση των διαρθρωτικών της 

προβλημάτων. Παράλληλα, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρατηρείται συστηματικά τα 

τελευταία χρόνια η συνεχής αποτύπωση θέσεων και προτάσεων από τους ευρωπαϊκούς 

θεσμικούς φορείς για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχολησιμότητας και 

ανταγωνιστικότητας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της ανάπτυξης και 

αναβάθμισης των δεξιοτήτων των ευρωπαίων πολιτών.  

Στην κατεύθυνση αυτή αποτυπώνεται η αδίρρητη ανάγκη αναβάθμισης και αύξησης 

της ελκυστικότητας της ΕΕΚ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην προσπάθεια ανάδειξης της 

συμβολής της στην απασχολησιμότητα, την οικονομική μεγέθυνση και την ενίσχυση της 

κοινωνικής συνοχής. Σήμερα, όσο ποτέ, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, 

αναγνωρίζεται η σημασία και ο ρόλος του θεσμού της μαθητείας, ως στοιχείο της 

αναπτυξιακής στρατηγικής του ανθρωπίνου κεφαλαίου των χωρών, η αξιοποίηση του οποίου 

καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ανταγωνιστικότητα τους και αποτελεί καταλύτη για τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη τους.  

Η πρόσφατη (2016) αλλά και η επικείμενη σημαντική αλλαγή θεσμικά (υπό 

διαβούλευση νομοσχέδιο) του συστήματος της Μαθητείας στη χώρα μας, στο πλαίσιο της 

γενικότερης μεταρρύθμισης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αποτέλεσε 

και αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία με ιδιαίτερες απαιτήσεις και χαρακτηριστικά, η επιτυχή 

εφαρμογή της οποίας αποτελεί εξαιρετικά ενδιαφέρον πεδίο διερεύνησης. Στο πλαίσιο αυτό 

την εν λόγω ερευνητική εργασία απασχολεί η εξέταση της αποτελεσματικότητας του θεσμού 

της μαθητείας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω της διερεύνησης των 

απόψεων στελεχών διοίκησης φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και φορέων 

επιχειρηματικότητας που εμπλέκονται εν μέρει στον σχεδιασμό, αλλά κυρίως στην 

υλοποίηση αυτού.   
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Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η διερεύνηση της 

αποτελεσματικότητας του θεσμού της μαθητείας στην ελληνική επαγγελματική εκπαίδευση 

και κατάρτιση, υπό το πρίσμα των απόψεων φορέων εκπαίδευσης-κατάρτισης και 

επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.   

 

Στο πλαίσιο αυτό επιμέρους στόχους αποτελούν:  

- η αποτύπωση του νέου κανονιστικού πλαισίου της μαθητείας στην Ελλάδα 

- η αποτύπωση καλών πρακτικών από το εξωτερικό  

- η διερεύνηση του τρόπου λειτουργίας και εφαρμογής του θεσμού σε όλες τις 

εκπαιδευτικές βαθμίδες  

- η αποτύπωση προβλημάτων - προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο θεσμός  

- η σκιαγράφηση προϋποθέσεων και παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχή 

εφαρμογή του θεσμού  

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν από τα παραπάνω είναι:  

α) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και οι παράμετροι που διασφαλίζουν την 

αποτελεσματικότητα της μαθητείας στην ΕΕΚ, σύμφωνα με τις απόψεις των στελεχών 

διοίκησης φορέων εκπαίδευσης- κατάρτισης και επιχειρηματικότητας; 

 

β) Ποιες είναι οι προσδοκίες, οι προκλήσεις και οι μελλοντικοί στόχοι του θεσμού της 

μαθητείας στην ΕΕΚ, σύμφωνα με τις απόψεις των στελεχών διοίκησης φορέων 

εκπαίδευσης- κατάρτισης και επιχειρηματικότητας; 

 

γ) Τι είδους κίνητρα και περαιτέρω τρόποι ενίσχυσης της ελκυστικότητας του θεσμού είναι 

αναγκαίο να εφαρμοστούν, σύμφωνα με τις απόψεις των στελεχών διοίκησης φορέων 

εκπαίδευσης και επιχειρηματικότητας; 

 

4.2. Επιλογή ερευνητικής μεθόδου  

 

Ο σκοπός της έρευνας και η φύση των ερευνητικών ερωτημάτων υπαγόρευσαν την 

διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω της τεχνικής συλλογής 
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δεδομένων της ημιδομημένης συνέντευξης, με ανοιχτές ερωτήσεις. Η επιλογή της εν λόγω 

τεχνικής οφείλεται στο γεγονός ότι επιτρέπει στον ερευνητή να κατευθύνει τον ερωτώμενο 

σε βασικά θέματα δίνοντας του, παράλληλα, την ευκαιρία να αντλήσει πληροφορίες σε 

βάθος, ενώ ο ερωτώμενος είναι σε θέση να αναπτύξει ελεύθερα τις απόψεις του. 

Επιπρόσθετα, παρέχει το πλεονέκτημα της προβολής και επισήμανσης ορισμένων θεμάτων, 

που δεν είχαν ληφθεί υπόψη εξαρχής, ενώ παρουσιάζουν ερευνητικό ενδιαφέρον 

(Ζαφειρόπουλος, 2015, Ιωσηφίδης, 2003). Η ποσοτική μέθοδος δεν ευνοεί την ελεύθερη 

έκφραση και αποτύπωση των σκέψεων και δεν διακρίνεται από ευελιξία ως ερευνητική 

διαδικασία, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένες επιλογές απαντήσεων, στοιχεία απαραίτητα για 

την διερεύνηση και κατανόηση κοινωνικών φαινομένων. Επομένως, η ποιοτική έρευνα 

επιλέχθηκε ως καταλληλότερη και αποτελεσματικότερη μέθοδος για τη συλλογή των 

απόψεων και αντιλήψεων των στελεχών φορέων εκπαίδευσης- κατάρτισης και 

επιχειρηματικότητας αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του θεσμού της μαθητείας στη 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

4.3. Πληθυσμός – Επιλογή δείγματος  

 

Η παρούσα έρευνα αφορά στη διερεύνηση απόψεων στελεχών προερχόμενα τόσο από φορείς 

κατάρτισης-εκπαίδευσης όσο και από φορείς επιχειρηματικότητας, γεγονός που υπαγόρευσε 

τη διεξαγωγή συνεντεύξεων σε δύο διαφορετικές ομάδες, Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τις 

δυνατότητες εξέτασης του θέματος και την πολύπλευρη διάστασή του επιλέχθηκε η 

διερεύνηση των απόψεων στελεχών σε επίπεδο περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αντί σε 

εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό ο γεωγραφικός περιορισμός συνδυαστικά με το βασικό 

κριτήριο τη φύση και θέση του συνεντευξιαζόμενου οδήγησε στην επιλογή συγκεκριμένων 

ερωτώμενων (σκόπιμη μέθοδος δειγματοληψίας purposive samples), οι οποίοι έχουν τη 

δυνατότητα να ανταποκριθούν καλύτερα από τις όποιες τυχαίες μονάδες του πληθυσμού 

(Τηλικίδου, 1999).  

Πιο συγκεκριμένα το δείγμα της έρευνας περιλαμβάνει 18 άτομα και ειδικότερα 9 

διοικητικά στελέχη προερχόμενα και από τους τρεις φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης που 

παρέχουν προγράμματα μαθητείας (ΟΑΕΔ, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ), καθώς και 9 στελέχη από φορείς 

επιχειρηματικότητας που εμπλέκονται στην υλοποίηση του θεσμού της μαθητείας σε εθνικό 

επίπεδο αλλά και ειδικότερα στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Κοινωνικούς 
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εταίρους- όπως ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΓΣΕΕ και Επιμελητήρια).  Η ισοκατανομή του αριθμού των 

ατόμων σε κάθε ομάδα συνεντευξιαζόμενων επιδιώχθηκε από την ερευνήτρια, ώστε να 

υφίσταται ικανή αντιπροσώπευση κάθε ομάδας εντός του δείγματος. Ωστόσο, παρά τις 

προσπάθειες της ερευνήτριας να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό το δείγμα, είναι 

προφανές ότι δεν είναι ούτε τυχαίο ούτε πολυπληθές για να μπορεί να επιτευχθεί γενίκευση 

των αποτελεσμάτων.  

Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των ατόμων που απαρτίζουν τις δυο ομάδες αυτά έχουν 

ως εξής. Στην 1η ομάδα των στελεχών φορέων συμμετείχαν 9 άτομα και πιο συγκεκριμένα 

4 γυναίκες και 5 άνδρες, ηλικίας, οι 7 εξ΄αυτών, από 51  ετών και άνω και οι άλλοι 2 από 46-

50 ετών. Οι συνεντευξιαζόμενοι στο σύνολο τους κατέχουν θέση ευθύνης (διευθυντές, 

διοικητικά στελέχη υλοποίησης) σε δημόσιες δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης με 

εμβέλεια τόσο το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, όσο και ευρύτερα την 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αναφορικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο των 

συμμετεχόντων 7 εξ΄ αυτών είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και 2 απόφοιτοι σχολών 

ΑΕΙ. Όλοι οι συμμετέχοντες ανεξαιρέτως διαθέτουν 20ετή και πλέον επαγγελματική 

εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκ των οποίων τα 3-4 τελευταία χρόνια 

στη μαθητεία. Επίσης, 2 άτομα διαθέτουν άνω των 10ετών επαγγελματική εμπειρία στην 

υλοποίηση προγραμμάτων μαθητείας και πρακτικής άσκησης.  

Στη 2η ομάδα συμμετείχαν 9 άτομα, 2 γυναίκες και 7 άνδρες, ηλικίας, οι 6 εξ΄αυτών, από 

51 και άνω, ενώ 2 άτομα ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 46-50 ετών και 1 άτομο στη 

πρώτη ηλικιακή ομάδα 25-30 ετών. Επτά άτομα είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και δυο 

διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα. Το σύνολο των συμμετεχόντων στην έρευνα από τους 

φορείς επιχειρηματικότητας, που αφορά σε Επιμελητήρια (Εμπορικά και Βιομηχανικά) της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Κοινωνικούς Εταίρους (όπως π.χ. ΣΕΒ, ΙΝΕΓΣΕΕ, 

ΓΣΕΒΕΕ,) κατέχει θέση ευθύνης εντός του φορέα (μέλη διοίκησης, υπεύθυνοι τομέων 

απασχόλησης και κατάρτισης, κ.α.), καθώς και πρότερη επαγγελματική εμπειρία σε διάφορα 

αντικείμενα ενασχόλησης (οικονομολόγοι, μηχανικοί, επιχειρηματίες, κ.α.).  

 

4.4. Μεθοδολογικό Εργαλείο 

 

Η μεθοδολογία της ερευνητικής εργασίας περιελάμβανε δύο βασικές κατευθύνσεις. 

Αρχικά πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση όλων εκείνων των δευτερογενών 

δεδομένων που αφορούν στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και στο θεσμό της 
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μαθητείας στην ΕΕ και στην Ελλάδα, καθώς και εντοπισμός τυχόν καλών πρακτικών από το 

εξωτερικό. Πηγές πληροφόρησης, αποτέλεσαν, λόγω του θέματος που πραγματεύεται η 

έρευνα, κατά κύριο λόγο επίσημα κείμενα και εκθέσεις της ΕΕ, καθώς και ενημερωτικά 

κείμενα, εκθέσεις και μελέτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης-Cedefop για την ΕΕΚ και τη μαθητεία. 

Στη συνέχεια βασικό εργαλείο για τη διενέργεια της έρευνας αποτέλεσε η συνέντευξη και 

ειδικότερα επιλέχθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη, η οποία συνοδεύτηκε από οδηγό 

συνέντευξης που απαρτιζόταν από προκαθορισμένες ερωτήσεις (Παράρτημα), ενώ 

παράλληλα υποβάλλονταν διευκρινιστικές ερωτήσεις για περαιτέρω κατανόηση των 

απαντήσεων στις προκαθορισμένες ερωτήσεις (Cohen et al. 2008; Παπαναστασίου & 

Παπαναστασίου, 2005).  Μέσω της όχι τόσο αυστηρής δόμησης της συγκεκριμένης μεθόδου 

ο/η συνεντευξιαζόμενος/η απέφευγε την επιβολή ή υποβολή μίας συγκεκριμένης απάντησης 

με αποτέλεσμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του/της και παράλληλα η ερευνήτρια είχε 

την ευκαιρία να εμβαθύνει εκτενέστερα στις απαντήσεις του/της εκάστοτε 

συνεντευξιαζόμενου/ης (Cohen et al., 2008; Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005)  

Ο σχεδιασμός του οδηγού της συνέντευξης πραγματοποιήθηκε με γνώμονα τα 

ευρήματα του θεωρητικού πλαισίου της εργασίας, όπου κύρια πηγή άντλησης στοιχείων για 

την κατάρτιση των ερωτήσεων αποτέλεσε ο Οδηγός της ΕΕ σχετικά με τους παράγοντες που 

συμβάλλουν στην επιτυχία των προγραμμάτων μαθητείας και πρακτικής άσκησης (European 

Commission, 2013b). Επισημαίνεται ότι δεν κρίθηκε σκόπιμη η διαφοροποίηση των 

ερωτήσεων μεταξύ των δυο ομάδων, καθώς βασικό στόχο αποτέλεσε η αποτύπωση 

σύγκλισης ή απόκλισης γύρω από το υπό διερεύνηση θέμα από δυο διαφορετικές κατηγορίες 

εμπλεκομένων στο σύστημα της μαθητείας, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των 

ερωτημάτων του οδηγού συνέντευξης απασχολεί εξίσου και τις δυο ομάδες.  

Ο οδηγός συνέντευξης, πέρα από τα απαιτούμενα δημογραφικά στοιχεία (φύλο, 

ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, θέση απασχόλησης, επαγγελματική εμπειρία), διαρθρώθηκε 

σε τρείς θεματικούς άξονες, σύμφωνα και με τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν, που 

περιελάμβαναν συνολικά 15 ερωτήσεις. Ειδικότερα ο πρώτος άξονας περιελάμβανε 

συνολικά επτά ερωτήσεις, μια εκ των οποίων για οριοθέτηση των εννοιών της έρευνας, δυο 

σχετικά με τις παραμέτρους που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της μαθητείας και 

τυχόν αρνητικούς παράγοντες, και τέσσερις για την αποτίμηση της έως τώρα πορείας του 

θεσμού, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι διαπιστώσεις από την εννοιολόγηση των 

βασικών εννοιών της έρευνας στο θεωρητικό μέρος ότι αποτελεσματικότητα και μαθητεία 
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αποτελούν έννοιες που τις αποδίδεται συχνά διαφορετικό περιεχόμενο υπαγόρευσε την 

ανάγκη εκκίνησης της συνέντευξης με μια σχετική ερώτηση στους ερωτώμενους 

προκειμένου για την οριοθέτηση των εν λόγω εννοιών. Στη συνέχεια οι δυο ερωτήσεις για 

τους παράγοντες που συμβάλουν στην αποτελεσματικότητα του θεσμού και αυτούς που 

τυχόν δρουν αρνητικά, υπαγορεύτηκαν από το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, ενώ πηγή 

άντλησης για τoυς επιμέρους παράγοντες που κλήθηκαν οι ερωτώμενοι να απαντήσουν 

αποτέλεσαν ο Οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους παράγοντες που συμβάλλουν 

στην επιτυχία των προγραμμάτων μαθητείας και πρακτικής άσκησης (European 

Commission, 2013:13-14), (βλ πίνακα 4 σελ 55-56), καθώς και η συναφής μελέτη του ΙΟΒΕ 

(2011) για τις δυνατότητες βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του θεσμού της Πρακτικής 

Άσκησης στην εκπαίδευση. Οι επιλεχθέντες έξι παράγοντες προς συζήτηση προέκυψαν 

κατόπιν συγκερασμού και προσαρμογής των παραγόντων που αποτυπώνονται στις 

προαναφερθείσες μελέτες. Οι τέσσερις επόμενες ερωτήσεις του πρώτου άξονα 

υπαγορεύτηκαν από το σκοπό αυτό καθ΄ εαυτό της έρευνας που αφορά στην αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας του θεσμού, ενώ στο πλαίσιο αποτίμησής του τέθηκαν διευκρινιστικά 

υποερωτήματα που προέκυψαν από τη βιβλιογραφική επισκόπηση και κρίθηκε σκόπιμο να 

διερευνηθούν (πχ γενική στοχοθέτηση θεσμού, αποτελεσματική διασύνδεση αγοράς 

εργασίας και εκπαίδευσης, βαθμός συμμετοχής κοινωνικών εταίρων, συνεργασία 

εμπλεκόμενων φορέων, βαθμός δέσμευσης επιχειρήσεων). 

Ο δεύτερος άξονας περιελάμβανε τέσσερις ερωτήσεις, που υπαγορεύτηκαν από το 

δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, αναφορικά με τις προσδοκίες και τους μελλοντικούς στόχους 

του θεσμού, τη καταγραφή αναγκαιότητας ή μη για μεταβολές σε θεσμικό επίπεδο και στον 

τρόπο εφαρμογής του θεσμού, συμπεριλαμβάνοντας ερώτηση και για τις επιπτώσεις 

μελλοντικά της εν εξελίξει υγειονομικής κρίσης που κρίθηκε σκόπιμο να συμπεριληφθεί. 

Τέλος, ο τρίτος άξονας του οδηγού συνέντευξης περιελάμβανε τέσσερις ερωτήσεις 

αναφορικά με την παροχή κινήτρων και την ενίσχυση της ελκυστικότητας του θεσμού, οι 

οποίες υπαγορεύτηκαν από το σχετικό ερευνητικό ερώτημα, ενώ στην ερώτηση για την  

ποιότητα και το θεσμό της μαθητείας, επιλέχθηκαν και προσαρμόστηκαν ως βάση τα 

κριτήρια τόσο από το ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιότητας της Μαθητείας (βλ. σελ 38-39) όσο και 

το εθνικό πλαίσιο ποιότητας. 
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4.5 Διαδικασία πραγματοποίησης έρευνας – Επεξεργασία  

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα Αύγουστος- Οκτώβριος 2020, ενώ 

είχε προηγηθεί η διενέργεια 2 πιλοτικών συνεντεύξεων στο δείγμα (μια για κάθε ομάδα 

αντίστοιχα του δείγματος), στο πλαίσιο εξέτασης της σκοπιμότητας των ερωτήσεων και της 

κατανόησης τους από τους συνεντευξιαζόμενους, καθώς και διαπίστωση τυχόν αλλαγών στο 

περιεχόμενο αυτών. Αρχικά καταρτίστηκε λίστα με τους εν δυνάμει υποψηφίους προς 

συνέντευξη και ακολούθησε γραπτή επικοινωνία συνοδευόμενη από τηλεφωνική με σκοπό 

τη διερεύνηση του ενδιαφέροντος για διεξαγωγής της συνέντευξης από πλευράς τους, με 

σχετική ενημέρωση για το σκοπό της έρευνας, τον τρόπο διεξαγωγής και την απαιτούμενη 

χρονική διάρκεια για τη διεξαγωγή της συνέντευξης.   

Οι συνεντεύξεις διενεργήθηκαν είτε δια ζώσης είτε και με ηλεκτρονικό τρόπο (skype) 

για πρακτικούς λόγους όπως η γεωγραφική απόσταση ορισμένων συνεντευξιαζόμενων που 

βρίσκονται εκτός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είτε στο πλαίσιο λήψης μέτρων 

προφύλαξης λόγω της πανδημίας του κορωναϊού.  Το γεγονός ότι ορισμένες συνεντεύξεις 

πραγματοποιήθηκαν μέσω Skype δεν λειτούργησε αρνητικά για το αποτέλεσμα των εν λόγω 

συνεντεύξεων, καθώς σε αυτού του είδους τις συνεντεύξεις τόσο η/ο ερευνήτρια/ητής όσο 

και τα υποκείμενα μπορούν να δουν η/ο μια/ένας την/τον άλλη/ον κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης, ενώ βρίσκονται σε διαφορετική τοποθεσία και κυρίως στην άνεση του χώρου 

τους και επομένως μπορούν να προσφέρουν συναρπαστικές δυνατότητες για την ποιοτική 

συνέντευξη (όπως αναφέρεται σε Παρασκευοπούλου 2019, Deakin & Wakefield, 2014, 

Hanna, 2012, Seitz, 2016). 

Ο μέσος χρόνος της κάθε συνέντευξης ήταν περί τα 45 λεπτά, ενώ ορισμένες 

υπερέβησαν και τη 1 ώρα, υπήρξε μαγνητοφώνηση καθεμιάς, κατόπιν λήψης της σχετικής 

συγκατάθεσης του συνεντευξιαζόμενου, ενώ παράλληλα τονίστηκε σε όλους η τήρηση από 

πλευράς της ερευνήτριας της ανωνυμίας τους και της μη δημοσιοποίησης των στοιχείων 

τους. Σημειώνεται ότι δεν σημειώθηκαν εμπόδια ή δυσκολίες κατά τη διάρκεια διεξαγωγής 

των συνεντεύξεων, ενώ το σύνολο των συμμετεχόντων ανταποκρίθηκε άμεσα και με 

προθυμία. Κατά την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου 

(content analysis), η οποία κατά τον Βάμβουκα (2002) μπορεί να επιτύχει την 

«αναδιοργάνωση των πληροφοριακών στοιχείων, που εμπεριέχουν τα τεκμήρια» και 

επομένως να επιτευχθεί ο στόχος της εξαγωγής ειδικών και έγκυρων συμπερασμάτων μέσω 

της ανακάλυψης αναγνωρίσιμων ιδιοτήτων που συγκροτούν τις νοηματικές ορίζουσες του 
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υλικού. Σε πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε προσεκτική ανάγνωση του 

απομαγνητοφωνημένου υλικού και κωδικοποιήθηκε ο λόγος των 18 συμμετεχόντων υπό το 

πρίσμα επαναλαμβανόμενων λέξεων, φράσεων και ιδεών, ενώ ακολούθησε 

κατηγοριοποίηση με γνώμονα κωδικούς που παρουσίαζαν κοινά μεταξύ τους. Η ανάλυση  

περιελάμβανε τρείς φάσεις. Στην πρώτη φάση, την προετοιμασία, έγινε η εξέταση των 

λεγομένων, ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες παρατηρήσεις, να εντοπιστούν αντιφάσεις ή 

κοινά στοιχεία. Στη συνέχεια, επιλέχθηκαν οι μονάδες που θα αναλυθούν, συγκεκριμένα η 

πρόταση, ώστε να είναι δυνατή η κατανόηση του νοήματος της απάντησης (Κυριαζή, 2009: 

291). Στη δεύτερη φάση, που περιλαμβάνει την οργάνωση, μετά από συνεχείς αναγνώσεις 

των απαντήσεων, έγινε η κωδικοποίηση και κατηγοριοποίηση των δεδομένων, βάσει των 

αξόνων των ερωτήσεων και δημιουργήθηκαν νέες κατηγορίες, όπου κρίθηκε απαραίτητο. 

Τέλος, στο τρίτο στάδιο πραγματοποιήθηκε ομαδοποίηση των κατηγοριών και σύγκριση των 

δεδομένων, με την παράθεση και σχετικών αποσπασμάτων από την εκάστοτε συνέντευξη 

(Bird κ.α.,1999: 190, 197, Κυριαζή, 2005). Επισημαίνεται ότι προς διευκόλυνση της 

ερευνήτριας αλλά και του αναγνώστη πραγματοποιήθηκε κωδικοποίηση του κάθε 

συνεντευξιαζόμενου με κριτήριο το χρόνο διενέργειας της συνέντευξης και ως εκ τούτου ο 

πρώτος συνεντευξιαζόμενος αναφέρεται ως Σ1 και ούτω καθεξής για κάθε ομάδα.  

 

4.6 Εγκυρότητα και αξιοπιστία - Περιορισμοί 

 

H διασφάλιση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας είναι βαρύνουσας σημασίας κατά τη 

διενέργεια μιας ποιοτικής έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό η επιλογή των κατάλληλων εργαλείων 

αλλά και δείγματος εξυπηρετεί τον στόχο της εγκυρότητας, δηλαδή την ανταπόκριση των 

δεδομένων στις απαιτήσεις της έρευνας (Ιωσηφίδης, 2008), ενώ η  ερμηνεία και ανάλυση 

των δεδομένων με ιδιαίτερη προσοχή και η παράθεση καίριων σημείων των συνεντεύξεων 

σκοπό έχουν να διασφαλίσουν την αξιοπιστία της έρευνας μέσω της αντιπροσωπευτικότητας 

των δεδομένων. Επίσης, τηρήθηκαν δεοντολογικές πρακτικές, καθώς υπήρξε αναλυτική 

ενημέρωση των συμμετεχόντων για το σκοπό και το περιεχόμενο της έρευνας, ενώ τηρήθηκε 

η ανωνυμία των ερωτηθέντων και η εξαγωγή των συμπερασμάτων πραγματοποιήθηκε 

κατόπιν επακριβούς καταγραφής των λεχθέντων. Παράλληλα είναι εις γνώσιν της 

ερευνήτριας ότι το προφίλ του κάθε ερευνητή ενδεχόμενα επηρεάζει την ανάλυση 

δεδομένων της έρευνας, καθώς ο καθένας ερμηνεύει την ίδια συνέντευξη με διαφορετικό 

τρόπο, γεγονός που κατεβλήθη προσπάθεια  στο μέτρο του δυνατού να αποφευχθεί.  
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Κεφάλαιο 5ο :  Παρουσίαση και ανάλυση αποτελεσμάτων έρευνας  

 

Στο παρόν κεφάλαιο αυτό ακολουθεί παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας στις δυο 

ομάδες ερωτώμενων. Ο διαχωρισμός κατά την παράθεση των απαντήσεων  μεταξύ κάθε 

ομάδας κρίθηκε σκόπιμος παρόλο που πρόκειται για κοινές ερωτήσεις, καθώς η κάθε ομάδα 

επιτελεί το δικό της ρόλο στο σύστημα της μαθητείας και ως εκ τούτου εκτιμάται ότι 

συμβάλλει στην ανάδειξη πτυχών του θέματος που ενδιαφέρουν και απασχολούν κάθε ομάδα 

ερωτώμενων.  

 

5.1 Ανάλυση αποτελεσμάτων έρευνας σε φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  

 

1η Ερώτηση:  Πως αντιλαμβάνεστε τον όρο “μαθητεία” και “αποτελεσματικότητα”;  

 
Στην πρώτη ερώτηση ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να εκφράσουν πως 

αντιλαμβάνονται τους όρους “μαθητεία” και αποτελεσματικότητα”, που αποτελούν δομικές 

έννοιες του υπό διερεύνηση θέματος, και ειδικά για τη δεύτερη έννοια αυτή της 

αποτελεσματικότητας όπου δεν υφίσταται κοινά αποδεκτός ορισμός (βλ. 1ο κεφάλαιο 

εννοιολογική προσέγγιση). Τα δεδομένα αυτά προέκριναν άλλωστε και την εισαγωγή του εν 

λόγω ερωτήματος. 

Αναφορικά με τον όρο μαθητεία το σύνολο των ερωτώμενων δήλωσαν μεταξύ άλλων 

σειρά χαρακτηριστικών που εμπεριέχονται στους ορισμούς που αναφέρθηκαν στην 

πραγματοποιηθείσα βιβλιογραφική επισκόπηση επιβεβαιώνοντας την, όπως για παράδειγμα 

“συνδυασμός εργασίας και κατάρτισης”, “πρακτική άσκηση με ύπαρξη αμοιβής”, μεταφορά 

γνώσης, παράλληλο σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης, απόκτηση γνώσεων επι του 

πρακτέου. Παρατίθενται χαρακτηριστικά οι κάτωθι απόψεις:  

 

«Θεσμός που φέρνει το μαθητή σε επαφή με την αγορά εργασίας» (Σ1)  

«είναι το παράλληλο σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης που προσφέρει τόσο θεωρητική 

εκπαίδευση στο σχολείο και στα εργαστήρια και παράλληλα πρακτική άσκηση στον πραγματικό 

χώρο εργασίας ανάλογα με την ειδικότητα» (Σ6)  

«…Μεταφορά γνώσης από κάποιον που ξέρει σε κάποιον που τώρα ξεκινάει» (Σ2)  
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«....εφαρμογή ενός προγράμματος εργασίας όμως σε επαγγελματικό- εργασιακό χώρο, 

ταυτόχρονα όμως και κατάρτισης, συνδυασμός εργασίας και κατάρτισης, αλλά το 80% 

αποτελεί η εργασία και το 20% η κατάρτιση  (Σ8)  

«Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας εκ των ερωτώμενων (Σ4) χαρακτήρισε τη μαθητεία ως μια 

μαγική κατάσταση, μαθητεία κάνουμε όλοι μας, κάθε μέρα κάθε ώρα, κάθε στιγμή 

μαθαίνουμε..». 

 

Η αποτελεσματικότητα αποτελεί έννοια το περιεχόμενο της οποίας συχνά αποδίδεται  

διαφορετικά, και κατά τη διερεύνηση των απόψεων για την αντίληψη της εν λόγω έννοιας 

από τους ερωτώμενους δόθηκαν αρκετά διαφοροποιημένες απαντήσεις, ενώ η απάντηση του 

εν λόγω υποερωτήματος φαίνεται να δυσκόλεψε εν μέρει κάποιους από τους ερωτώμενους, 

γεγονός αναμενόμενο και κατανοητό.  

  

«Επίτευξη τεθέντων στόχων» (Σ2)  

«….Να πετυχαίνει το στόχο που είναι η εξοικείωση με το αντικείμενο σε πραγματικό χώρο»  

(Σ5)  

«…. είναι πόσα παιδιά συνεχίζουν εκεί που είναι ή πόσα παιδιά συνεχίζουν εκεί που είναι αλλά 

δεν είναι μόνο αυτό»  (Σ1) 

  

Τρεις εκ των ερωτώμενων ορίζουν την αποτελεσματικότητα του θεσμού ως τη σύνδεση του 

μαθητή με την αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα αναφέρουν:   

 

«…βασική αρχή σπουδάζω για να βρω δουλειά» (Σ4)  

«…Ανάπτυξη ικανοτήτων μαθητευομένων ώστε να συνδεθούν με την αγορά εργασίας και 

κατ΄επέκταση πρόσληψη» (Σ8)  

«…Αποτελεσματικότητα είναι να βρουν να δουλέψουν, στόχος είναι η επαγγελματική 

αποκατάσταση με όσο το δυνατόν καλύτερες αποδοχές αλλά και καλύτερες συνθήκες» (Σ7) 

 

Τέλος, ένας εκ των ερωτώμενων (Σ3) συνέδεσε τον όρο αποτελεσματικότητα με την 

«αποδοχή του θεσμού από τον κόσμο» , αποδίδοντας ένα «πιο καθολικό» χαρακτήρα στην 

έννοια της αποτελεσματικότητας.  
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Για την ύπαρξη ή μη διαφοράς μεταξύ πρακτικής άσκησης και μαθητείας το σύνολο των 

ερωτώμενων απάντησε ότι υφίστανται διαφορές μεταξύ των δυο, ενώ 2 εκ των ερωτώμενων 

ανέφεραν επιπρόσθετα ότι «μπερδεύονται» ως έννοιες. Τέσσερις ερωτώμενοι προερχόμενοι 

όλοι από δομές κατάρτισης ΔΙΕΚ ανέφεραν μεταξύ άλλων για το διαχωρισμό μαθητείας και 

πρακτικής άσκησης, ως σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης την ύπαρξη αμοιβής στη 

μαθητεία. Το στοιχείο αυτό επεξηγείται από το γεγονός  ότι στα ΔΙΕΚ ο μαθητής καλείται 

να επιλέξει ανάμεσα σε μαθητεία ή πρακτική άσκηση, ενώ για παράδειγμα στις ΕΠΑΣ 

υφίσταται μόνο μαθητεία. Αναφέρουν χαρακτηριστικά :  

  

«..επέκταση της πρακτικής αλλά σε έμμισθη βάση, ανταλλαγή οικονομική, σαν πρακτική με το 

οικονομικό στοιχείο και δεδομένο μέσα» (Σ3)  

«…η πρακτική άσκηση δεν πληρώνεται»  (Σ8)  

«….δεν πληρώνονται στην πρακτική» (Σ5) 

«στη μαθητεία ο εργοδότης έχει κάποιες υποχρεώσεις οικονομικές, στην πρακτική άσκηση δεν 

έχει» (Σ7) 

 

Σε άλλη απάντηση τονίζεται η διαφορά μεταξύ των δυο θεσμών, καθώς όπως αναφέρεται 

«…βεβαίως διαφέρει. H πρακτική άσκηση γίνεται για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, 

συνήθως στην πρακτική μέχρι τώρα έχουμε συνηθίσει να αφορά την εργασία μετά την 

αποφοίτηση στο τέλος των σπουδών, όπως κάνουν οι φοιτητές των ΤΕΙ στο τελευταίο έτος 

σπουδών Πανεπιστήμιο ή στο μεταλυκειακό έτος μαθητείας, τελειώνει δηλαδή ο βασικός 

κύκλος σπουδών και προχωρούνε στην απόκτηση για να ολοκληρώσουνε το πτυχίο τους. Στη 

μαθητεία με την πρώτη μέρα στο σχολείο το παιδί τοποθετείται στον εργοδότη είναι παράλληλα 

(dual system), αποκτά μεγαλύτερες δεξιότητες και μεγαλύτερη επίγνωση του πορτραίτου του 

επαγγέλματος» (Σ6) 

 

 

2η ερώτηση: Ποιες είναι, κατά τη γνώμη σας οι παράμετροι που συμβάλλουν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού της μαθητείας 

 

Στο δεύτερο ερώτημα έγινε διερεύνηση των παραγόντων που θεωρούν οι ερωτώμενοι ότι 

συμβάλουν στην αποτελεσματικότητα του θεσμού της μαθητείας. Προς διευκόλυνση των 

ερωτώμενων αναφέρθηκε από πλευράς της ερευνήτριας σειρά ενδεικτικών παραγόντων επι 

των οποίων έλαβαν χώρα οι τοποθετήσεις των ερωτώμενων. 
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Πίνακας 5: Παράγοντες αποτελεσματικότητας 1η ομάδα 

Παράγοντες αποτελεσματικότητας  Ερωτώμενοι 

Στοχοθέτηση και στρατηγική  Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9 

Συνεργασία μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων  Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9 

Χρηματοδότηση  Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9 

Μηχανισμός αξιολόγησης  Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5,  Σ7, Σ8, Σ9 

Επίπεδο προετοιμασίας εμπλεκομένων  Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9 

Ενέργειες προώθησης/ διάχυσης του θεσμού  Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9 

Περιεχόμενο προγραμμάτων σπουδών  Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9 

Υλικοτεχνικές υποδομές Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9 

Εκπαιδευτικό προσωπικό  Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9 

 

 

Όλοι οι ερωτηθέντες απάντησαν θετικά ότι οι προαναφερθέντες παράγοντες συμβάλλουν 

στην αποτελεσματικότητα της μαθητείας, με ορισμένες όμως διαφοροποιήσεις ως προς το 

βαθμό συμβολής τους. Στο πλαίσιο αυτό ομόφωνα ανέφεραν ως εξίσου σημαντικούς 

παράγοντες τη στοχοθέτηση – στρατηγική, τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων 

φορέων, καθώς και τις ενέργειες διάχυσης του θεσμού. Επίσης, παρόλο που το κάθε 

πρόγραμμα μαθητείας έχει διαφορετική πηγή χρηματοδότησης, πολύ σημαντική θεωρείται 

μεταξύ άλλων και η χρηματοδότηση από το σύνολο των ερωτώμενων όλων των δομών 

κατάρτισης και εκπαίδευσης. Ανέφεραν χαρακτηριστικά:   

 

«...Η συνεργασία είναι απαραίτητη παράμετρος και μάλιστα η σχέση του πρακτικά υπεύθυνου 

από τη σχολή και του υπευθύνου εκπαιδευτή που ορίζει ο εργοδότης πρέπει να είναι πολύ 

ουσιαστική»  (Σ6)  

«...Στοχοθεσία και στρατηγική ναι πολύ σημαντικά αρκεί να είναι ξεκάθαρα σε όλους. Ναι 

φυσικά συνεργασία και οργάνωση» (Σ1) 

«Σίγουρα η συνεργασία μεταξύ φορέων ….η χρηματοδότηση βεβαίως» (Σ2)  

«….Ε βέβαια δεν είναι γενικά το χρήμα κινεί» (Σ5) 

«...Βοηθάει πάρα πολύ, μπορώ να σας πω ότι μέχρι που ανέλαβα εγώ και επένδυσα πάρα 

πολύ στην εξωστρέφεια και την προώθηση της αναγνωρισιμότητας του σχολείου μας, 

υπήρχαν ας πούμε διπλανοί Δήμοι που απλά ξέρανε σχολές ΟΑΕΔ δεν γνωρίζανε πραγματικά 

το τι σημαίνει πρόγραμμα μαθητείας»  (Σ6)  

«...Οι ενέργειες διάχυσης εννοείται είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, γιατί οι επιχειρήσεις 

δεν γνωρίζουν το όφελος από τη μαθητεία δεν έγινε γνωστό και είναι αυτό που αν υπάρξει 
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γιατί όχι. Συμφωνώ πολύ σημαντική, η χρηματοδότηση που αφορά και την επιχείρηση και 

τον καταρτιζόμενο και όλο το σύστημα» (Σ8)  

«…Η χρηματοδότηση βέβαια είναι τεράστιας σημασίας το 80% του ΠΥ της μαθητείας είναι για 

τις εισφορές εργοδοτών- εργαζομένων διαμέσου των εισφορών υπερ ΟΑΕΔ» (Σ4) 

 

 

Άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα του θεσμού είναι 

σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτώμενων το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, 

οι υλικοτεχνικές υποδομές και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Ωστόσο, για τον ερωτώμενο 

(Σ3) όχι τόσο, το πρόγραμμα σπουδών είναι ένα θεωρητικό περίγραμμα επαγγελματικό και 

τίποτα παραπάνω, αυτό πρέπει να εμπλουτιστεί στην παραγωγή, το εκπαιδευτικό προσωπικό 

ναι παίζει ρόλο στο κομμάτι που το αφορά, την 1 ημέρα την εβδομάδα μέχρι εκεί. Στο ίδιο 

μήκος κύματος η Σ1 αναφέρει «...το πρόγραμμα σπουδών όχι τόσο, το εκπαιδευτικό 

προσωπικό βεβαίως”, ενώ και η (Σ2) αναφέρει «….το πρόγραμμα σπουδών σίγουρα αλλά 

θα το έβαζα πιο κάτω, αν και αυτό φυσικά είναι ένας παράγοντας, το εκπαιδευτικό 

προσωπικό βέβαια είναι παράγοντας».   

Η ύπαρξη μηχανισμού αξιολόγησης θεωρείται σημαντικός παράγοντας 

αποτελεσματικότητας για την πλειοψηφία των ερωτώμενων, ενώ ένας εξ αυτών εξέφρασε 

επιφυλάξεις, καθώς αναφέρει: «…Μηχανισμός αξιολόγησης; όχι και τόσο. Είναι και μια 

έννοια ως ένα βαθμό παρεξηγημένη, δεν τα εμπιστεύεται κανείς εύκολα τα αποτελέσματα 

μιας αξιολόγησης (Σ3). Τέλος για την συνεντευξιαζόμενη (Σ6) δεν είναι αναγκαία η ύπαρξη 

του, καθώς σημειώνει ότι “….δεν χρειάζεται να εφαρμόσω κανένα μοντέλο αξιολόγησης 

ξέρετε ποιο είναι για μένα το κυρίαρχο; το να μπορεί ο εργοδότης να μου προσφέρει τη θέση 

του και μετά και μετά. Όταν εγώ δεν έχω ανέργους τι αξιολόγηση να κάνω, στο δικό μου το 

σχολείο η απασχολησιμότητα είναι πάνω από 90%».  

 

 

3η ερώτηση: Ποιοι παράγοντες κατά τη γνώμη σας επηρεάζουν αρνητικά την 

αποτελεσματικότητα του θεσμού της μαθητείας (σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο 

Περιφέρειας) 

 

Στην τρίτη ερώτηση έγινε διερεύνηση των παραγόντων που ενδεχομένως να επηρεάζουν 

αρνητικά την αποτελεσματικότητα του θεσμού της μαθητείας.  Σε σχετική υποβοηθητική 

ερώτηση της ερευνήτριας αν η ύπαρξη παράλληλα τριών προγραμμάτων μαθητείας (ΕΠΑΣ, 

ΕΠΑΛ, ΙΕΚ) αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα τέσσερις ερωτώμενοι αποφάνθηκαν ότι 
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διαδραματίζει αρνητικό ρόλο, ένας ερωτώμενος εξέφρασε, με κάποια επιφύλαξη, την άποψη 

ότι επιδρά αρνητικά «...Μάλλον μπερδεύει»  (Σ4), ενώ τρείς ερωτώμενοι θεωρούν ότι δεν 

αποτελεί τροχοπέδη. Μια ερωτώμενη δεν θέλησε να τοποθετηθεί επ΄αυτού. 

 

«..όταν είναι κοινό απ’ έξω είναι όλα μπερδεμένα»  (Σ1)  

«…Αυτό είναι πολύ σημαντικός αρνητικός παράγοντας διότι δεν είναι ισάξιοι φορείς. Οι 

προσφερόμενες μαθητείες είναι διαφορετικού τύπου με αποτέλεσμα ο κάθε πιθανός εργοδότης 

κοιτά το συμφέρον του πολλές φορές (για άλλον είναι οικονομικό για άλλον χρονικό). Υπάρχει 

μια άνιση διαχείριση των υποψήφιων μαθητευομένων» (Σ2)  

«…Ναι είναι γιατί διχάζει αποπροσανατολίζει» (Σ5)  

«…Όχι αυτό εγώ δεν το θεωρώ ελάττωμα ίσια ίσα είναι μια ποικιλία, θέλει απλά προώθηση 

και διάχυση της εφαρμογής του προγράμματος»  (Σ3) 

«…Η ποικιλομορφία που υπάρχει δεν είναι κατ’ ανάγκη αρνητική, το σύστημα μαθητείας του 

ΟΑΕΔ, μετά και από έρευνες που κάναμε, δεν απευθύνεται σε όλα τα παιδιά, δεν μπορούνε να 

το αντέξουνε, θέλει ισχυρό κίνητρο να μπορέσεις να αντέξεις 14 ώρες την ημέρα» (Σ4) 

«...Νομίζω ότι καλό είναι να έχουν τη δυνατότητα αρκετοί φορείς. Το κάθε πρόγραμμα 

μαθητείας απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κοινό (άλλο ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ). Εκτός αν είναι 

ενιαίος φορέας που να δίνει να κατανέμει τον αριθμό των θέσεων στην μαθητεία αλλά να 

έχουν δικαίωμα και οι 3 φορείς κατάρτισης» (Σ8).  

 
 

Από τη διερεύνηση των απόψεων των ερωτώμενων η χρονική διάρκεια της μαθητείας δεν 

παίζει αρνητικό ρόλο, καθώς θεωρείται επαρκής για τους περισσότερους από τους 

συνεντευξιαζόμενους. Ωστόσο, ο ερωτώμενος Σ4 εντοπίζει ως αρνητικό το γεγονός ότι στις 

ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ ο μαθητευόμενος είναι κάθε μέρα 12-14 ώρες σε ένταση εργασίας (6 ώρες 

εργασία το πρωί και 4 ώρες μάθημα καθημερινά, μη συμπεριλαμβανομένων των 

μετακινήσεων). Επίσης, σημειώνει ότι δεν υφίσταται προπαρασκευαστικό θεωρητικό στάδιο 

του μαθητευόμενου, ο οποίος πηγαίνει αμέσως στη δουλειά και επομένως υπάρχει αρχικά 

έλλειμα βασικών γνώσεων, γεγονός που προκαλεί παράπονα από πλευράς των εργοδοτών 

και εν γένει πίεση στο σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό προτείνει την ύπαρξη 

προπαρασκευαστικού σταδίου ενός εξαμήνου και στη συνέχεια παράλληλα παρακολούθηση 

στο σχολείο και μάθηση στο χώρο εργασίας  για δυο έτη, με παρουσία όμως τριών ημερών 

/εβδομάδα στο σχολείο και τεσσάρων στην εργασία, όπως ήταν παλαιότερα ο θεσμός των 
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ΤΕΕ που απέδιδε κατά τη γνώμη του. Επισημαίνεται ότι στο ίδιο μήκος κύματος ήταν η 

απάντηση και άλλης ερωτώμενης, η οποία σημειώνει ότι «...είναι κουραστικό το πρόγραμμα 

της μαθητείας, δηλαδή είναι όλη την ημέρα στο δρόμο τα παιδιά και εξαντλούνται πραγματικά. 

Ίσως σε τρία χρόνια θα ήτανε καλύτερα. Δηλαδή όταν είχαμε το ΤΕΕ το θεωρούσα ιδανικό ένα 

χρόνο να έρχονται σχολείο και μετά δυο χρόνια πηγαίνανε στη πρακτική τους, αλλά στο σχολείο 

ερχόντουσαν μόνο 3 απογεύματα ήτανε λίγο πιο χαλαρό» (Σ6) 

 

Ο ερωτώμενος Σ8 σημειώνει ότι είναι «αρνητικός παράγοντας ειδικά για τα ΙΕΚ θα έπρεπε 

να είναι 1 έτος» Οι υπόλοιποι  χαρακτηριστικά αναφέρουν :  

«..Επαρκές το χρονικό διάστημα οι 9 μήνες» (Σ1)  

«..Πιστεύω ότι είναι καλή, ούτε να πλατειάσεις ούτε όμως και σύντομο, είναι μια χρυσή 

τομή» (Σ2)  

«..Χρονικό διάστημα καλό, μέχρι ένα χρόνο»  (Σ3)  

«…Χρονική διάρκεια είναι επαρκής» (Σ5 )   

 
 

Τρείς εκ των ερωτώμενων, όλοι στελέχη δομών κατάρτισης ΔΙΕΚ, ανέφεραν ότι 

θεωρούν ως αρνητικό παράγοντα τη χρονική καθυστέρηση έναρξης του προγράμματος 

μαθητείας, καθώς “το πρόβλημα με τη μαθητεία είναι ότι αργεί πάρα πολύ” (Σ7), «…Επειδή 

αργεί να ξεκινήσει η μαθητεία η αναμονή της έναρξής της από το διάστημα που τελειώνει τη 

φοίτηση ο μαθητής αποτελεί τροχοπέδη, καθώς σκέφτεται μπορώ να είμαι 4-5 μήνες μπροστά 

και να βρω δουλειά” (Σ5), ενώ ένας ερωτώμενος συνδυαστικά με τη χρονική καθυστέρηση 

αναφέρει και την ύπαρξη της επιλογής της πρακτικής άσκησης στα ΔΙΕΚ αφού «η 

παρουσία της πρακτικής, σε εμάς λειτουργεί αποτρεπτικά, ένα παιδί που κάνει πρακτική δεν 

μπορεί να κάνει μαθητεία, όπως καταλαβαίνεις πρέπει από πριν να ρισκάρουμε εμείς, άμα δε 

γίνει; Το παρατάει. Τη στιγμή που τελειώνει είναι ο καιρός να κάνει πρακτική ή μαθητεία, άμα 

το αφήσει το παρατάει. Εκεί κρίνεται η επιτυχία στο χρόνο απορρόφησης, στην αμεσότητα (Σ3). 

Η ύπαρξη της επιλογής μεταξύ πρακτικής άσκησης και μαθητείας αναφέρθηκε ως αρνητικό 

σημείο και από  δεύτερο ερωτώμενο, ο οποίος προέρχεται από άλλη δομή εκπαίδευσης – 

κατάρτισης και επισημαίνει ότι, «αφού στα ΙΕΚ έχει μπει στη νομοθεσία κάντε μαθητεία ή 

πρακτική, επιλέγουν την πρακτική και έχει απορρυθμιστεί η αγορά εργασίας γιατί τα παιδιά δεν 

πληρώνονται». (Σ4) 
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Το περιεχόμενο σπουδών αποτελεί αρνητικό παράγοντα για το 1/3 των ερωτώμενων. 

Ένας εξ΄αυτών αναφέρει χαρακτηριστικά «το θεωρώ πολύ ξεπερασμένο έχουνε πολλά 

χρόνια να αλλάξουνε τα βιβλία, στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Πρέπει να πω ότι ανά 5 

χρόνια πρέπει να αλλάζουν τα βιβλία, να είναι τόσο ευέλικτα ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 

να γίνονται εύκολα οι αλλαγές, εδώ είναι που έρχεται η μαθητεία και καλύπτει την 

ανεπάρκεια του θεωρητικού και εργαστηριακού προγράμματος, στον πραγματικό χώρο η 

επιχείρηση εφοδιάζεται με όλα τα σύγχρονα μέσα γιατί πρέπει να επιβιώσει. (Σ6). Το 

περιεχόμενο σπουδών- αναλυτικό πρόγραμμα αποτελεί έναν από τους τρείς πυλώνες που 

υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία και «συνεπώς δεν μπορεί να γίνεται μόνο στις κλειστές 

πόρτες ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος, αλλά πρέπει να αλληλοεπιδρά με το χώρο εργασίας, εκεί 

τα επαγγελματικά σωματεία μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο» (Σ4) 

 
 

4η ερώτηση: Πως αξιολογείτε την αποτελεσματικότητα του θεσμού της μαθητείας; 

 

Ως προς τη βασική ερώτηση περί αποτελεσματικότητας του θεσμού, που συνδέεται άμεσα 

με το υπό εξέταση θέμα της εργασίας, η διερεύνηση επικεντρώθηκε αρχικά στο βαθμό 

επίτευξης των γενικών στόχων του θεσμού που αναφέρονται στο τρίπτυχο: μείωση χρόνου 

μετάβασης των νέων από την εκπαίδευση, αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων 

μαθητευομένων και αύξηση παραγωγικότητας των επιχειρήσεων.  

Από τη διερεύνηση των απόψεων προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες θεωρούν σχετικά 

αποτελεσματικό το θεσμό της μαθητείας, ο οποίος έχει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, 

ωστόσο, υφίσταται σημαντική διαφοροποίηση των απόψεων των ερωτώμενων για το βαθμό 

αποτελεσματικότητας του θεσμού ανάλογα με το προσφερόμενο πρόγραμμα μαθητείας (ΕΠΑΣ, 

ΕΠΑΛ, ΙΕΚ). Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα μαθητείας των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ θεωρείται, σε 

γενικές γραμμές, αποτελεσματικό και σε κάθε περίπτωση πιο αποτελεσματικό από τα 

προσφερόμενα προγράμματα μαθητείας των ΕΠΑΛ και ΙΕΚ.  Το γεγονός αυτό εδράζεται εν 

μέρει στο ότι το πρόγραμμα μαθητείας των ΕΠΑΣ- ΟΑΕΔ είναι καθιερωμένο εδώ και 

δεκαετίες, σε αντίθεση με αυτό των ΕΠΑΛ που πρωτοξεκίνησε το 2017. Επίσης, το πρόγραμμα 

μαθητείας στα ΔΙΕΚ εισήχθη πρόσφατα τα τελευταία 3-4 χρόνια όπου προστέθηκε η 

δυνατότητα επιλογής μεταξύ μαθητείας και πρακτικής άσκησης, στοιχείο που σύμφωνα και με 

την άποψη δυο ερωτώμενων λειτουργεί εις βάρος του θεσμού της μαθητείας.   
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«….φυσικά αναβαθμίζει τις γνώσεις….είναι εξαιρετικός θεσμός για την μετάβαση από τη μια 

φάση στην άλλη. Ο θεσμός της μαθητείας του ΟΑΕΔ (που δεν τον γνωρίζω εκ των έσω) τον 

ξέρω όμως ως αποτέλεσμα μαθητευομένων που έχουνε βγει στην αγορά εργασίας και βλέπω 

ότι είναι πολύ αποτελεσματικός εδώ και χρόνια» (Σ2) 

«...Βέβαια είναι αποτελεσματικός στο δικό μας πρόγραμμα έχουνε γίνει μετρήσεις περίπου το 

65-70% των αποφοίτων μας βρίσκει εργασία και πολλοί από αυτούς παραμένουν στην ίδια, 

εκεί που κάνανε την πρακτική. Οι επιχειρήσεις μπορούνε και έχουνε με πολύ μικρό οικονομικό 

κόστος έναν εργαζόμενο και μπορούν αν έχουν πιο μακρόπνοο σχέδιο σε αυτά τα 2 χρόνια να 

εκπαιδεύσουν τα παιδιά στις ανάγκες τους, ώστε όταν τελειώσει το πρόγραμμα μαθητείας θα 

έχουν έναν απασχολούμενο έτοιμο» (Σ6) 

«...Γενικά η μαθητεία πήγε καλά. Στα ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ πήγε πολύ καλά στα ΙΕΚ δεν έτρεξε, 

και γιατί υπάρχει παράλληλα η πρακτική άσκηση, η οποία δεν χρηματοδοτείται. Φυσικά δεν 

μπορούν να κάνουν όλοι μαθητεία εξαρτάται από την ειδικότητα, αλλά το ότι υπάρχει 

ταυτόχρονα και η πρακτική άσκηση είναι μειονέκτημα» (Σ8) 

«...Στα ΙΕΚ προς το παρόν ο θεσμός που προχωράει είναι η πρακτική άσκηση (95%), η 

μαθητεία μπήκε δοκιμαστικά και για πολύ μικρό μερίδιο μαθητών.  Η μαθητεία σαν θεσμός 

είναι αρκετά καλός και μπορεί να προχωρήσει, αλλά στα ΙΕΚ σκοντάφτει σε αυτό το γεγονός 

ότι υπάρχει η πρακτική άσκηση» (Σ7) 

«Δεν ξέρω τι ρήμα να χρησιμοποιήσω....να επιταχύνει, δεν έχω πεισθεί ακριβώς για τη 

στοχοθέτηση πέρα από το ότι είναι ένα βήμα, θέλει ξεκάθαρο πλαίσιο, ....Ναι προσφέρει 

γνώσεις στους μαθητές και βεβαίως η επιχείρηση έχει κέρδος» (Σ3)  

 
 

Σε επέκταση της συζήτησης με τους ερωτώμενους, πέρα από τους γενικούς στόχους του 

θεσμού, διερευνήθηκαν οι απόψεις τους σε επιμέρους στοιχεία όπως η αποτελεσματική 

διασύνδεση της εκπαίδευσης-κατάρτισης με την αγορά εργασίας, ο βαθμός συνεργασίας των 

εμπλεκομένων φορέων (εκπαίδευσης και επιχειρηματικότητας), καθώς και ο βαθμός 

συμμετοχής των επιχειρήσεων. Επίσης, συζητήθηκαν τα οφέλη από τη λειτουργία του 

θεσμού για την κοινωνία, τους μαθητές και τις επιχειρήσεις, ενώ έγινε μνεία για το βαθμό 

συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων 

μαθητείας.  

Αναφορικά με τη διασύνδεση της παρεχόμενης εκπαίδευσης- κατάρτισης με τις ανάγκες 

της αγοράς εργασίας αυτή εκτιμάται ικανοποιητική από την πλειοψηφία των ερωτώμενων, 
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καθώς πέντε από αυτούς αναφέρουν ότι οι προσφερόμενες ειδικότητες ευθυγραμμίζονται με 

τη ζήτηση της αγοράς. Τρείς ερωτώμενοι εκτιμούν ότι είναι μερικώς ικανοποιητική, ενώ 

ένας μόνο ερωτώμενος αναφέρει ότι δεν υφίσταται σχεδόν καθόλου διασύνδεση (Σ1). 

Χαρακτηριστικά αναφέρουν :  

 

Οι ειδικότητες που δίνονται σε σχέση με αυτές που ζητάει η αγορά είναι ως επι το πλείστων, 

αλλά έχουμε και εμείς αγκυλώσεις ως διευθυντές. Μένει στις νέες επιτροπές που θα 

συμμετέχουν οι φορείς να τις βελτιώσουν, αν η αξιολόγηση των ειδικοτήτων είναι τώρα σωστή, 

νομίζω πλέον θα είναι καλύτερη (Σ3) 

«Οι ειδικότητες είναι αυτές που ζητάει η αγορά αλλιώς δεν θα τρέχανε. Αν εγώ είχα 

ειδικότητες που δεν έχουν πρακτική, πρέπει να της σταματήσω γιατί δεν έχει νόημα στη σχολή 

του ΟΑΕΔ να έρχεται ο άλλος μόνο για τα μαθήματα πρέπει να υπάρχει πρακτική, αλλιώς δεν 

έχει νόημα. Δεν μπορώ να βάλω ειδικότητες, είναι βασική παράμετρος τα ποσοστά 

απασχολησιμότητας, δηλαδή ειδικότητες που δεν έχουν απασχόληση δεν μπορούμε να τις 

προτείνουμε» (Σ6) 

«…Υπάρχει διασύνδεση ατύπως με την έννοια ότι εμάς μας σπρώχνει η πραγματικότητα, ο 

μαθητής έρχεται και σου λέει βρίσκω αυτό στο χώρο της δουλειάς μου »(Σ4) 

«…Η κεντρική διασύνδεση γίνεται άτυπα και οφείλεται μόνο στις δράσεις του Διευθυντή. Εμείς 

δυστυχώς δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα υπάρξει μεγάλη επαγγελματική αποκατάσταση, τα 

αξιολογούμε μέσα στην τάξη κατά πόσο φθίνουν στην αρχή ήταν ..και έμειναν (Σ8)» 

«...Υφίσταται εν μέρει διασύνδεση, θα μπορούσε να είναι πιο εμπεριστατωμένη και 

συστηματική »(Σ9) 

 

Από τις απαντήσεις των ερωτώμενων προκύπτει ότι το επίπεδο συνεργασίας φορέων 

εκπαίδευσης – κατάρτισης και επιχειρηματικότητας είναι αρκετά χαμηλό και χρήζει 

σημαντικής ενίσχυσης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν δυο ερωτώμενοι “με τους φορείς 

που ανέφερα, δεν υπήρξε κάποια συνεργασία, ο διευθυντής μόνος του με δική του έρευνα 

αγοράς προτείνει τις ειδικότητες που θα τρέξουν και μάλιστα ποιες ειδικότητες θα πάνε στη 

μαθητεία» (Σ8), ενώ «σε ελάχιστες περιπτώσεις τα επαγγελματικά σωματεία υποστήριξαν τα 

σχολεία και λειτούργησαν για να προσφέρουν θέσεις πρακτικής, ούτε τα Επιμελητήρια» 

(Σ4). Επίσης, άλλος ερωτώμενος σημειώνει ότι είναι “καλή είναι ναι, εν μέρει, έχουμε επαφές 

και με Επιμελητήρια και με φορείς (Σ3), ωστόσο σε γενικές γραμμές υπάρχουν σημαντικά 

περιθώρια βελτίωσης.  Στον αντίποδα μια ερωτώμενη αναφέρει ότι «για να εξετάσουμε να 



 74 

μπει μια ειδικότητα κάνουμε ημερίδες με τοπικούς φορείς και επαγγελματικά σωματεία και μας 

καταθέτουν τις προτάσεις τους» (Σ6). 

Εξίσου πολύ χαμηλός κρίνεται και ο βαθμός συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στο 

σχεδιασμό/ υλοποίηση προγραμμάτων μαθητείας, γεγονός ωστόσο που δεν οφείλεται (ειδικά 

για το σχεδιασμό στους ίδιους τους εταίρους), καθώς όπως σημειώνει και ένας ερωτώμενος 

«..είναι απαράδεκτο που οι κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν στη Τεχνική Επιτροπή και όχι στην 

Εθνική Επιτροπή για την ΕΕΚ, δεν γίνεται αυτό, από τη στιγμή που όλη η Ευρώπη θεωρεί ότι 

τα αναλυτικά προγράμματα πρέπει να εμπλουτίζονται με αυτά που γίνονται στο χώρο εργασίας» 

(Σ4). 

 

Η  δέσμευση των επιχειρήσεων, υπό την έννοια ότι δεν αρκούνται μόνο στην εκδήλωση 

ενδιαφέροντος, αλλά προχωρούν στην υλοποίηση και ολοκλήρωση των προγραμμάτων 

μαθητείας κρίνεται επαρκής από το σύνολο των συμμετεχόντων. Επισημαίνεται ότι κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκε από έναν ερωτώμενο το στοιχείο της έλλειψης 

ενδιαφέροντος από πλευράς επιχειρήσεων να ενημερωθούν για προγράμματα μαθητείας, 

καθώς «όταν χτύπησα πόρτες κάποιες τις βρήκα κλειστές. τότε είχα περισσότερους 

καταρτιζόμενους που ενδιαφέρθηκαν από ότι επιχειρήσεις,”, το οποίο κατά την άποψή του 

ενδεχομένως να οφείλεται στο «δεν έχει γίνει επαρκής διάχυση του προγράμματος.» (Σ5) 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για έναν ερωτώμενο το γεγονός ότι “δεν έχουμε στοιχεία και ότι 

κάθε σχολείο έχει τις δικές του ταχύτητες και προβλήματα” (Σ1) δυσχεραίνει την απάντηση 

στο εν λόγω ερώτημα. Μια άλλη διάσταση δίνεται από την απάντηση ερωτώμενου, ο 

οποίος αναγνωρίζει μεν την αποτελεσματικότητα του προγράμματος μαθητείας των ΕΠΑΣ 

του ΟΑΕΔ, ωστόσο θέτει τον προβληματισμό ότι η οικονομική κρίση τα τελευταία χρόνια 

ενδεχομένως να μην επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων εν γένει για την 

αποτελεσματικότητα του θεσμού, καθώς «..τώρα τα πράγματα μπερδεύονται, καθώς πολλά 

παιδιά επιλέγουνε τη μαθητεία για αυτό το μικρό ποσό αμοιβής που θα κερδίσουν, δηλαδή 

δεν είναι ο στόχος τους να μάθουνε τη συγκεκριμένη δουλειά, αν ήμασταν εκτός κρίσης και 

ήταν με καθαρή βούληση θα πάω για να κάνω τη μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη εκεί 

θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα» (Σ2).  
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Πίνακας 6 : Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας θεσμού – 1η ομάδα 

Αξιολογούμενοι παράγοντες 

αποτελεσματικότητας  
Ερωτώμενοι 

Επίτευξη γενικών στόχων θεσμού  Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9 

Αποτελεσματική διασύνδεση εκπαίδευσης – 

κατάρτισης με αγορά εργασίας  
Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9 

Βαθμός συνεργασίας εμπλεκόμενων φορέων Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9 

Βαθμός συμμετοχής κοινωνικών εταίρων σε 

σχεδιασμό/υλοποίηση προγραμμάτων 
Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9 

Βαθμός δέσμευσης επιχειρήσεων και συμμετοχή 

σε προγράμματα μαθητείας  
Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9 

 

 

5η ερώτηση: Πως αξιολογείτε την αποτελεσματικότητα του θεσμού της μαθητείας στη 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  

 

Η εν λόγω ερώτηση δρα συμπληρωματικά με την προηγούμενη ώστε να διερευνηθεί η 

αποτελεσματικότητα του θεσμού σε επίπεδο Περιφέρειας που αποτελεί και περιοχή 

ενδιαφέροντος της έρευνας. Διαπιστώθηκε ότι η άποψη των ερωτώμενων δε 

διαφοροποιήθηκε όταν σημείο αναφοράς αποτέλεσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

Ωστόσο, αξίζει να επισημανθεί ότι το στοιχείο της δράσης σε τοπικό επίπεδο αναδείχθηκε 

σημαντικά από όλους τους ερωτώμενους των δομών κατάρτισης- εκπαίδευσης, ως βασικός 

παράγοντας ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας.  

 
 
6η ερώτηση: Πιστεύετε ότι τα προγράμματα  μαθητείας ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των 

επιχειρήσεων/μαθητών που συμμετείχαν έως τώρα σε αυτό; 

 
Στην έκτη ερώτηση διερευνήθηκε αν οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι τα προγράμματα μαθητείας 

ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των επιχειρήσεων και των μαθητών που συμμετείχαν σε 

αυτά, όπου όλοι απάντησαν θετικά, πλην ενός ερωτώμενου ο οποίος δεν εξέφρασε άποψη 

στη συγκεκριμένη ερώτηση, καθώς δεν έχει υλοποιήσει πρόγραμμα μαθητείας στη δομή του 

και επομένως έκρινε προτιμότερο να μην απαντήσει στο ερώτημα.  

 

«...Ναι (…επωνυμία εργοδότη….) είναι ευχαριστημένο από αυτό που ξέρω εγώ, επειδή έτρεξε 

επιτυχώς αλλά έχει να κάνει και με τον επόπτη, τι γραμμή δίνει στα παιδιά….. Για αυτό όταν 

ζητήσαμε ξανά αμέσως μας δώσανε θέσεις. Νομίζω ναι ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες και 

των παιδιών»  (Σ5) 
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«...Στις προσδοκίες των παιδιών; ναι ανταποκρίνεται, γιατί μπαίνουνε στο ψαχνό της 

εξειδίκευσής τους, ένας φορέας δεν χαϊδεύει, θα κάνει τη δουλειά του,  θα σε κάνει γνώστη του 

περιβάλλοντος του.  Στις προσδοκίες των επιχειρήσεων προς το παρόν είναι πιο πολλοί  

δημόσιοι φορείς και είμαι λίγο επιφυλακτικός» (Σ3) 

«...ναι ανταποκρίνεται. Εντάξει αυτό δεν μπορεί να γίνει με τη μία, ο μαθητής νομίζει από τη 

μια μέρα στην άλλη ότι θα γίνει εξειδικευμένος, τώρα οι επιχειρήσεις έχουν πιο πολλές 

απαιτήσεις, βέβαια τώρα περνάνε μια περίοδο προσαρμογής» (Σ6) 

 

7η ερώτηση: Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίσατε έως τώρα στον 

σχεδιασμό/υλοποίηση των προγραμμάτων μαθητείας;  

 
Σκοπός της έβδομης ερώτησης ήταν ο εντοπισμός και η καταγραφή των δυσκολιών που 

αντιμετώπισαν οι ερωτώμενοι κατά τον σχεδιασμό ή και υλοποίηση των προγραμμάτων 

μαθητείας. Όλοι οι ερωτώμενοι αναγνωρίζουν ότι υφίσταται γραφειοκρατία στα 

προγράμματα μαθητείας, ωστόσο δεν αποτελεί για όλους εξίσου τόσο μεγάλη δυσκολία.  

Ειδικότερα για πέντε ερωτώμενους η γραφειοκρατία προκαλεί καθυστερήσεις και 

δυσχέρειες στην ομαλή υλοποίηση των προγραμμάτων, «καθώς είναι μεγάλη, είναι πολλά τα 

έντυπα- είναι και μέσω ΕΣΠΑ- και επομένως είναι πολύ μεγάλο το διοικητικό έργο» (Σ2). 

Κατά συνέπεια υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές των μαθητευομένων ειδικά στα 

προγράμματα μαθητείας που είναι συγχρηματοδοτούμενα (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ), καθώς όπως 

αναφέρει ερωτώμενος «τη στιγμή που μιλάμε, τα παιδιά είναι απλήρωτα πάνω από τρείς 

μήνες» (Σ1). 

Επίσης, «η καθυστέρηση στην έναρξη του προγράμματος μαθητείας και αυτή η αναμονή 

μέχρι να ξεκινήσει από το διάστημα που τελειώνει τη φοίτηση ο καταρτιζόμενο αποτελεί 

τροχοπέδη, ενώ κουράζει και το ΙΕΚ. Επίσης, τα παιδιά σκέφτονται θα μπορούσα να είμαι 4-

5 μήνες μπροστά και να βρω δουλειά, άλλοι με την πρακτική έχουν τελειώσει ήδη» (Σ5). Η 

ίδια ερωτώμενη, καθώς και άλλοι τρείς (Σ5, Σ7, Σ8), αναφέρουν ως δυσκολία την 

υποστελέχωση σε διοικητικό επίπεδο των δομών κατάρτισης, καθώς όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρεται «το ΙΕΚ αδυνατεί γιατί πρέπει να βρει τους κατάλληλους ανθρώπους να μπορέσουν 

να το πιέσουν και να το τρέξουν αυτό το πράγμα, να βρουν τους φορείς, τους εργοδότες, δεν 

φτάνει το υπάρχον προσωπικό” (Σ5). Επίσης, δυο ερωτώμενοι επισημαίνουν δυσκολία και 

στην εξεύρεση καθηγητών, η οποία καλύπτεται με αναπληρωτές» (Σ1, Σ2).    

Εκτός από τα παραπάνω άλλος ερωτώμενος σημειώνει ως δυσκολία το γεγονός ότι 

«πολλές φορές οι εργοδότες δεν έχουν καταλάβει το θεσμό της πρακτικής άσκησης και της 
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μαθητείας, νομίζουν έχουν έναν εργαζόμενο δωρεάν έξι μήνες και δεν μπορούν να καταλάβουν 

ότι δεν είναι εργαζόμενος, είναι μαθητευόμενος, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να 

αλλάξει»  (Σ7). 

Στον αντίποδα ένας ερωτώμενος εκτιμά ότι «η γραφειοκρατία δεν αποτελεί τροχοπέδη, 

καθώς οι επιχειρήσεις είναι συνηθισμένες» (Σ3), ενώ άλλοι δυο ερωτώμενοι αναφέρουν ότι  

«το πρόγραμμα έχει γραφειοκρατία, θέλει ελέγχους κ.α. αλλά αν υπάρχει προσωπικό είναι 

ελεγχόμενη» (Σ6, Σ8). Τέλος, δυο ερωτώμενοι επισημαίνουν ότι στο πρόγραμμα μαθητείας 

του ΟΑΕΔ μια άλλη δυσκολία που αντιμετωπίζουν είναι ότι «..είναι κουραστικό, δηλαδή 

είναι όλη την ημέρα στο δρόμο τα παιδιά και εξαντλούνται πραγματικά» (Σ6), «έχουμε μια 

εξόντωση του μαθητευόμενου σε καθημερινή βάση (6 ώρες εργασία και 4 ώρες μάθημα και 

2 ώρες μετακινήσεις, είναι 12-14 ώρες έντασης εργασίας » (Σ4). 

 

Ακολουθούν οι ερωτήσεις του 2ου θεματικού άξονα  της συνέντευξης που στόχο έχουν να 

αποτυπώσουν τις απόψεις των ερωτώμενων αναφορικά με τις προσδοκίες και τους 

μελλοντικούς στόχους του θεσμού της μαθητείας, που αποτελεί και το δεύτερο άξονα της 

συνέντευξης.  

 

8η ερώτηση : Ποιοι κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να είναι οι μελλοντικοί στόχοι για το θεσμό 

της μαθητείας (εν γένει αλλά στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)  

 

Στη πρώτη ερώτηση του δεύτερου άξονα της συνέντευξης οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να 

αναφέρουν τους στόχους που οι ίδιοι θεωρούν ότι μελλοντικά πρέπει να έχει ο θεσμός. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι οι ερωτώμενοι σχεδόν στο σύνολο τους θεωρούν ως “δεδομένο” 

μελλοντικό στόχο την αύξηση της συμμετοχής μαθητών και επιχειρήσεων στα προγράμματα 

μαθητείας. Δυο ερωτώμενοι προτάσσουν ως στόχο την περαιτέρω υποκίνηση και ενημέρωση 

για το θεσμό της μαθητείας, δηλαδή να λάβει χώρα «πιο οργανωμένη προώθηση- διάχυση 

του θεσμού και όχι επικοινωνιακή, εδώ πρέπει να βγεις να εξηγήσεις, να τα πεις (Σ3), ενώ το 

πιο σημαντικό κομμάτι είναι το ΙΕΚ να υποκινήσει τη μαθητεία, καθώς και το Υπουργείο θέλει 

να την τρέξει (Σ5). Για άλλον ερωτώμενο σημαντικό είναι η μαθητεία «να επεκταθεί σε πολλές 

ειδικότητες, να γίνει καλύτερη διασύνδεση με τοπική αγορά και τις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας» (Σ8), καθώς και μια «αναβάθμιση σίγουρα στα αναλυτικά προγράμματα και να είναι 

και πιο ευέλικτα. Να το κάνουμε πιο χαλαρό το σύστημα» (Σ6).  

Άλλος ερωτώμενος θεωρεί ότι «πάντα ο στόχος είναι ποσοτικός, αλλά θέλουμε να 

κινηθούμε και ποιοτικά, να εξασφαλίσουμε την ποιοτική μαθητεία» (Σ1). Τέλος ένας 
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ερωτώμενος συνδέει τη στοχοθέτηση του θεσμού της μαθητείας με αυτή της ΕΕΚ, καθώς 

«το να βάζει κανείς στόχους είναι σωστό και θετικό, αλλά πως θα επιτευχθεί, πρέπει να τον 

επενδύσεις με ενέργειες, ο στόχος της αύξησης των μαθητών που θα ακολουθήσουν το σύστημα 

της μαθητείας, πώς θα γίνει; Στη Γερμανία στους 100 μαθητές της ΕΕΚ οι 80 ακολουθούν τη 

μαθητεία, στην Ελλάδα το ποσοστό είναι κάτω από 10%. Συνεπώς εδώ μιλάμε για μια 

ολόκληρη στρατηγική, αν δεν αλλάξει ο στρατηγικός σχεδιασμός της ΕΕΚ στο σύνολό του, ο 

στόχος αυτός θα παραμένει χαμηλός» (Σ4) 

 

9η ερώτηση: Κατά τη γνώμη σας απαιτούνται αλλαγές/μεταβολές σε θεσμικό επίπεδο.  Αν ναι 

ποιες θα προτείνατε; 

 

 

Στην εν λόγω ερώτηση εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχεδόν ταυτόσημη άποψη 

5 ερωτώμενων, οι οποίοι παρόλο που προέρχονται από διαφορετικές δομές εκπαίδευσης- 

κατάρτισης, προκρίνουν τη λειτουργία του θεσμού του εργασιακού συμβούλου εντός των 

δομών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από έναν ερωτώμενο «πρέπει να επανέλθει ο 

θεσμός του Συμβούλου Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας στα ΙΕΚ, που υπήρχε και 

καταργήθηκε, τα λεγόμενα γραφεία επαγγελματικής ανάπτυξης- σταδιοδρομίας  (ΓΕΑΣ)» (Σ5), 

ενώ άλλος αναφέρει ότι «χρειάζεται και το γραφείο διασύνδεσης ή Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού, όπως θα λέγεται τελοσπάντων με το νέο νομοσχέδιο, που θα γίνει στα ΙΕΚ 

και θα συνδέει το ΙΕΚ με την αγορά εργασίας και για μαθητεία και για εργασία. (Σ8). Επίσης, 

άλλος ερωτώμενος αναφέρει ότι «είναι πολύ σημαντική η ύπαρξη ενός εργασιακού 

συμβούλου, (διαπιστευμένου όμως) για να υποστηρίζει τους μαθητές και τους καθηγητές σε 

θέματα εργασιακά, καθώς αυτά είναι τα πιο σοβαρά, δεν είναι να ξέρω να φτιάχνω το ψωμί, 

είναι πως θα διαχειρίζομαι τις σχέσεις σε άλλους εργαζόμενους στο χώρο εργασίας» (Σ4).  

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι δυο ερωτώμενοι, εκτός της ύπαρξης του 

Εργασιακού Συμβούλου αναδεικνύουν και τη σημασία του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού εκτιμώντας ότι ο εν λόγω θεσμός πρέπει να εισαχθεί σε προηγούμενες 

εκπαιδευτικές βαθμίδες, καθώς “ο σχολικός προσανατολισμός πρέπει να γίνει πριν, όταν είναι 

να επιλέξουν εμάς να έρχονται με επιλογή. (Σ6). Στην απάντηση άλλου ερωτώμενου 

προβάλλεται η ανάγκη ενσωμάτωσης του σχολικού προσανατολισμού στην προσπάθεια 

αναστροφής του στερεότυπου που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία για το μαθητικό επίπεδο 

των μαθητών που φοιτούν στην ΕΕΚ, καθώς « πως πάει το παιδί από το γυμνάσιο στο 
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επαγγελματικό λύκειο; ως παρίας δεν οδηγείται; έγινε μια αρχή με τα ΕΠΑΛ αλλά δεν αρκεί, 

όταν στο γυμνάσιο και στο δημοτικό, αυτός που δεν τα καταφέρνει δεν θεωρείται ο κακός 

μαθητής γιατί αν έχεις ένα εργαστήριο κατασκευών που κάνει «παπάδες» ο κακός μαθητής θα 

τον βλέπεις διαφορετικά» (Σ4) 

 

 

10η ερώτηση : ¨Κατά τη γνώμη σας απαιτούνται αλλαγές/μεταβολές στον τρόπο εφαρμογής των 

προγραμμάτων μαθητείας. Αν ναι ποιες θα προτείνατε; 

 
Στην εν λόγω ερώτηση έγινε διερεύνηση των απόψεων των ερωτώμενων για τυχόν 

αλλαγές στον τρόπο εφαρμογής των προγραμμάτων μαθητείας όπου προέκυψαν αρκετές 

προτάσεις στην κατεύθυνση βελτίωσής τους. Πιο συγκεκριμένα προτάθηκε από ένα 

ερωτώμενο «ο συνδυασμός της μαθητείας και με προγράμματα ERASMUS” (Σ8) με στόχο 

τον εμπλουτισμό των εμπειριών που προσκομίζουν οι μαθητευόμενοι. Για άλλον ερωτώμενο  

«μια αλλαγή θα μπορούσε να είναι η δυνατότητα αλλαγής του εργοδότη που ο μαθητής 

πραγματοποιεί τη μαθητεία και τη συνέχιση αυτής σε άλλο εργοδότη, για την αντιμετώπιση 

δυσχερών σχέσεων και προβλημάτων, που ενδεχόμενα προκύπτουν. Η δυνατότητα αυτή 

προβλέπεται στα ΔΙΕΚ μόνο στο θεσμό της πρακτικής άσκησης και όχι της μαθητείας» (Σ7). 

Σε λειτουργικό επίπεδο η εξαρχής παράλληλη παρουσία των μαθητών στο σχολείο αλλά 

και την επιχείρηση από την πρώτη μέρα φοίτησης στο πρόγραμμα μαθητείας των ΕΠΑΣ-

ΟΑΕΔ φαίνεται να προβληματίζει δυο ερωτώμενους, οι οποίοι προτείνουν την ύπαρξη 

χρονικού διαστήματος προπαρασκευής-προσαρμογής των μαθητών και στη συνέχεια 

τοποθέτησής τους σε επιχείρηση, ώστε να είναι πιο αποδοτική η φοίτηση, αναφέροντας ως 

επιτυχημένο παράδειγμα τον καταργηθέντα θεσμό των ΤΕΕ. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρεται θα πρέπει «είναι κουραστικό το πρόγραμμα της μαθητείας, δηλαδή είναι όλη την 

ημέρα στο δρόμο τα παιδιά και εξαντλούνται πραγματικά. Ίσως σε 3 χρόνια θα ήτανε καλύτερα. 

Δηλαδή όταν είχαμε ΤΕΕ το θεωρούσα ιδανικό να υπάρχει ένας χρόνος προσαρμογής για να 

μπορεί ο μαθητής να χαλαρώσει μετά στα επόμενα χρόνια όταν είναι σχολείο και μαθητεία 

μαζί. Γιατί όσο να είναι όταν είναι όλη μέρα στο δρόμο δεν διαβάζει και αρκετά, γιατί δεν έχει 

χρόνο να διαβάσει» (Σ6). Για τον άλλο ερωτώμενο «έχουμε μια εξόντωση του μαθητευόμενου 

σε καθημερινή βάση, καθώς είναι  12-14 ώρες σε έντασης εργασίας κάθε μέρα. Αυτό μπορεί 

να αλλάξει αν επιλέξουμε να μην έρχεται ο μαθητής κάθε μέρα στο σχολείο, αλλά εδώ προσοχή 

σημασία στη λεπτομέρεια, η αλληλεπίδραση σχολείου- εργασίας πρέπει να κρατηθεί ο ιδανικός 

αριθμός ημερών, τον οποίο εμείς έχουμε δει εμπειρικά και άλλοι συνάδελφοι και το έχουμε 
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ζήσει με τα ΤΕΕ παλαιότερα είναι 3 ημέρες την εβδομάδα σχολείο και 4 ή 5 ημέρες στον 

εργοδότη. (Σ4)  

Επίσης, μια ερωτώμενη πρότεινε την μεταφορά του ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης 

από τον εκπαιδευτικό ή τον επόπτη του προγράμματος στον ιδιώτη – επιχείρηση που 

συμμετέχει, καθώς «αυτή έχει είτε εργαζόμενο είτε συνεργάτη λογιστή που ξέρει να 

διαχειρίζεται τα οικονομικά» και επομένως θα μειωθεί κατά πολύ η γραφειοκρατία 

βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα του θεσμού (Σ2) 

 

Τέλος, η μια εκ των δυο προαναφερθέντων ερωτώμενων σημειώνει ότι είναι αναγκαίο να 

υπάρχει αλλαγή και στη λειτουργία της καταγραφής- παρακολούθησης της πορείας των 

μαθητευομένων, μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης, καθώς «εκεί θα θέλαμε καλύτερη 

οργάνωση, αν και έχουμε γραφεία διασύνδεσης τα οποία λόγω έλλειψης προσωπικού δεν 

μπορούν να λειτουργήσουν καλά, δηλαδή να παρακολουθούμε μετά την αποφοίτηση την 

αποκατάστασή τους, να τους παρακολουθούμε ας πούμε 2-3 χρόνια τι κάνουν, να μπορούμε 

εκεί να κρατάμε στοιχεία (τι κάνεις δουλεύεις, δουλεύεις στην ίδια ειδικότητα, έχεις 

μεταναστεύσει, είσαι άνεργος, εκεί  θα ήθελα να μου δώσει στοιχεία»  (Σ6)  

 

 

11η ερώτηση : Εκτιμάται ότι η παγκόσμια υγειονομική κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη 

επηρεάζει το  υπάρχον σύστημα της μαθητείας; Αν ναι με ποιον τρόπο; 

 
Στην ενδέκατη ερώτηση υπάρχει ομοφωνία, καθώς το σύνολο των ερωτώμενων απάντησε 

θετικά με εμφατικό κιόλας τρόπο, ότι θεωρεί τη μαθητεία συνυφασμένη με τη φυσική 

παρουσία στον εργασιακό χώρο και επομένως πλήττεται σημαντικά από την υγειονομική 

κρίση. Άπαντες οι ερωτώμενοι εξέφρασαν την ανησυχία τους για το άμεσο μέλλον του 

θεσμού, καθώς το τέλος της εν λόγω κρίσης δεν φαντάζει κοντά, και επομένως επιφέρει 

επιπλέον καθυστερήσεις και προσχώματα στην εύρυθμη υλοποίηση των προγραμμάτων 

μαθητείας, καθώς «πήγαμε πάρα πολύ πίσω, διακόπηκε το πρόγραμμα» (Σ5), «έχει επηρεαστεί 

κατά πολύ και δυστυχώς θα συνεχιστεί..» (Σ8). Επίσης, δυο ερωτώμενοι (Σ6, Σ4) επισήμαναν 

ότι ο φορέας εκπαίδευσης προχώρησε στην κάλυψη των αμοιβών των μαθητευομένων για 

το χρονικό διάστημα που δεν λειτουργούσαν οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν, «..καθώς τα 

παιδιά αποζημιώθηκαν, δεν έχασαν ούτε 1 ευρώ, τους κάλυψε εξ’ ολοκλήρου ο ΟΑΕΔ, βέβαια 

κάποιες θέσεις χάθηκαν πχ στην κομμωτική που υπήρχε περιορισμός ανάλογα με τα τ.μ. του 

καταστήματος, τώρα θα φανεί πως θα πάει...». Ωστόσο, άλλος ερωτώμενος αναφερόμενος 
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στο πρόγραμμα μαθητείας των ΕΠΑΛ τονίζει ότι το «Υπουργείο ανακοίνωσε ότι θα δώσει 

επίδομα στους μαθητευόμενους, το οποίο όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει καταβληθεί 

ακόμη» (Σ1). 

 

Στον τρίτο και τελευταίο άξονα της συνέντευξης περιλαμβάνονται τέσσερις ερωτήσεις 

σχετικά με κίνητρα και ενέργειες ενίσχυσης της ελκυστικότητας του θεσμού της μαθητείας. 

 

12η ερώτηση: Ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις για βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

/ελκυστικότητας του θεσμού της μαθητείας / προγραμμάτων μαθητείας  

 
Η συζήτηση της εν λόγω ερώτησης περιστράφηκε, μεταξύ άλλων, και σχετικά με καλές 

πρακτικές άλλων χωρών που θεωρούν οι ερωτώμενοι ότι είναι σκόπιμο να ενσωματωθούν 

στο ελληνικό σύστημα μαθητείας. Όλοι οι ερωτώμενοι αναγνωρίζουν τη σημασία της 

μελέτης άλλων επιτυχημένων συστημάτων από χώρες του εξωτερικού, ωστόσο όπως 

σημειώνει και ένας ερωτώμενος «δοκιμασμένος ο θεσμός έξω, αλλά δεν αποτελεί και 

πανάκεια γιατί και έξω η ανεργία καλπάζει» (Σ3) :  

 

«..ναι να μελετήσουμε και να υιοθετήσουμε στοιχεία»  (Σ5) 

 

«...ναι εντάξει εμείς αντιγράψαμε τη Γερμανία. Μια καλή πρακτική που μου άρεσε είναι στη 

Δανία το σύστημα τους εκεί είναι σε σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα....εκεί ο σύνδεσμος, το 

σωματείο έχει τον πρώτο λόγο σε συνεργασία με το σχολείο, αλλά προσφέρουν και τις θέσεις 

από πριν, ξέρουν πόσους μαθητευόμενος θα πάρουν, εκπαιδεύονται εκεί και οι πιο πολλοί 

απορροφούνται μετά εκεί»  (Σ6) 

«...πρέπει να δούμε τι συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, χρόνια η Γερμανία το κάνει καλά και 

αυτά που έχουν θετικά αποτελέσματα γιατί να μη τα πάρουμε; ότι είναι θετικό σε συνεργασία 

με το Cedefop που πραγματικά είναι γνώστης πολλών στην ΕΕΚ..»  (Σ8) 

«..χρειάζεται να υιοθετήσουμε ότι μπορεί να προσαρμοστεί στα δικά μας δεδομένα..» (Σ9) 

 

Επίσης δυο ερωτώμενοι, αναφέρουν στο πλαίσιο ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας 

των προγραμμάτων, τη διεύρυνση αυτών μέσω της προσέλκυσης ολοένα και περισσότερων 

ιδιωτικών επιχειρήσεων, καθώς προς το παρόν η συντριπτική πλειοψηφία των 

προσφερόμενων θέσεων μαθητείας, στο δικό τους πρόγραμμα μαθητείας (ΙΕΚ) προέρχεται 

σε από φορείς και οργανισμούς του Δημόσιου τομέα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται 

«Θέλουμε να ανοιχτούμε προς τον ιδιωτικό τομέα δεν το κάναμε ενδεχομένως εκεί να βλέπαμε 



 82 

κατά πόσο θα απορροφήσουν τα παιδιά στη συνέχεια, μετά το τέλος της μαθητείας» (Σ5) καθώς 

και ότι «θα πρέπει να μη στηριζόμαστε μόνο στο Δημόσιο..πρέπει να ανοίξουμε το θεσμό και 

σε μεγάλες εταιρίες» (Σ8). 

 

 

13η ερώτηση:  Τι είδους κίνητρα (οικονομικής φύσεως και μη) απαιτείται κατά τη γνώμη σας 

να δοθούν προς τις επιχειρήσεις, ώστε να ενισχυθεί ο αριθμός συμμετοχής τους στα 

προγράμματα μαθητείας; 

 
Στη 13η ερώτηση διερευνήθηκαν οι απόψεις των ερωτώμενων σχετικά με το είδος των 

κινήτρων που μπορούν να δοθούν στις επιχειρήσεις προκειμένου να αυξήσουν τη συμμετοχή 

τους σε προγράμματα μαθητείας. Για το σύνολο σχεδόν των ερωτώμενων τα κίνητρα είναι 

κυρίως οικονομικής φύσεως, ενώ μόνο για μια ερωτώμενη «...άλλο κίνητρο δεν υπάρχει, 

σχεδόν τους καλύπτουμε τα 2/3 των ασφαλιστικών εισφορών» (Σ6). Το είδος των 

οικονομικών κινήτρων που προτάθηκαν διαφέρει, καθώς ένας ερωτώμενος αναφέρει 

«κάποιο όφελος ότι απασχολείς μαθητευόμενους στην επιχείρηση, την παροχή bonus για 

συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, ενδεχομένως και φοροελαφρύνσεις» (Σ8) 

συμπλέοντας με άλλο ερωτώμενο που απαντά ότι «...κίνητρο θα μπορούσε να είναι η 

φορολογική απαλλαγή» (Σ2). Για άλλο ερωτώμενο «...ένα άλλο κίνητρο θα μπορούσε να είναι 

αν συμμετέχεις σε πρόγραμμα μαθητείας κερδίζεις bonus σε άλλα προγράμματα απασχόλησης 

εργαζομένων»  (Σ4), ο οποίος όμως παράλληλα αναδεικνύει και μια άλλη πτυχή, καθώς για 

αυτόν «Η μαθητεία είναι μια επένδυση ποιοτική στην επιχείρηση με την έννοια ότι μπαίνει 

ένας εργαζόμενος συνειδητά να εργαστεί και να αποδώσει».  

Η συμβολή των μαθητευομένων στην παραγωγικότητα της επιχείρησης, αποτελεί κίνητρο 

για τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με άλλο ερωτώμενο, καθώς «..το επίπεδο σπουδών των 

καταρτιζομένων, είναι αρκετά ικανοποιητικό ήδη πάνε με γνώσεις, δεν δυσκολεύεται ο 

εργοδότης, μπαίνουν δυνατά» (Σ5), ενώ για άλλον οι επιχειρήσεις κίνητρο έχουν «...να 

εισπράξουνε την καινοτομία των παιδιών αυτών, κάποιες ιδέες που δεν τις έχουν, καθώς είναι 

κλεισμένοι στο επαγγελματικό τους περίγραμμα» (Σ3). Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται οι 

απαντήσεις δυο άλλων ερωτώμενων που αναφέρουν ότι «...κίνητρο είναι ότι αυξάνεται η 

παραγωγικότητα των επιχειρήσεων» (Σ7) και «..οι επιχειρήσεις πρέπει να αντιληφθούν τα 

οικονομικά και παραγωγικά οφέλη από την απασχόληση των μαθητευομένων » (Σ9). 
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14η ερώτηση: Τι είδους κίνητρα (οικονομικής φύσεως και μη) απαιτείται κατά τη γνώμη σας 

να δοθούν προς τους μαθητές, ώστε να ενισχυθεί ο αριθμός συμμετοχής τους στα προγράμματα 

μαθητείας  

 

Στην αντίστοιχη ερώτηση για τα κίνητρα προς τους μαθητές προκειμένου να ενισχυθεί ο 

αριθμός συμμετοχής τους στα προγράμματα μαθητείας δυο ερωτώμενοι ανέφεραν την 

αύξηση της αμοιβής των μαθητευομένων, ενώ για έναν ερωτώμενο αυτό δεν αποτελεί 

κίνητρο, καθώς «...το οικονομικό δεν θέλει αύξηση, στο πλαίσιο ότι όλοι θέλουμε παραπάνω 

ναι αλλά τα λεφτά είναι μια χαρά» (Σ3). Οι ερωτώμενοι ανέδειξαν σειρά πλεονεκτημάτων για 

τους μαθητευόμενους, που επικεντρώνονται κυρίως στην εύρεση εργασίας, και την 

απόκτηση δεξιοτήτων και εμπειριών:  

«Πέρα από το οικονομικό θα πρέπει να είναι και κίνητρο για μια μόνιμη θέση εργασίας, δηλαδή 

ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης και η επιχείρηση να δίνει τη δυνατότητα μετά από 

αξιολόγηση οι μαθητευόμενοι να προσληφθούν ως εργαζόμενοι ή να τους δίνετε η δυνατότητα 

να συνεχίσουν σε άλλη επιχείρηση, η μαθητεία να αποτελεί προσόν –επαγγελματική εμπειρία»  

(Σ8)  

«…αύξηση μισθού ενδεχομένως, αλλά βασικό κίνητρο είναι η προοπτική να βρω μόνιμη 

δουλειά» (Σ9) 

« στη μαθητεία υπάρχει ένας αναστοχασμός και τα παιδιά πάνε στον εργοδότη πιο 

κατατοπισμένα, μπορούν να έχουνε καλύτερη απόδοση και  μαθαίνουνε περισσότερα πράγματα 

»  (Σ7) 

«...Το κίνητρο είναι -θα βρεις δουλειά μετά από αυτό-, αλλά και οι μαθησιακοί δρόμοι που σου 

ανοίγονται για να ανακαλύψεις τον εαυτό σου και να αντικρίσεις την εργασιακή 

πραγματικότητα αυτό είναι το βασικό κίνητρο για μένα, δηλαδή όλη η ιστορία παίζεται με τον 

όρο συμμετοχή» (Σ4) 

«...μαθαίνει ο μαθητής εντάσσεται επαγγελματικά και κοινωνικά» (Σ5) 

«..για τα παιδιά είναι πάρα πολλά τα κίνητρα: επαγγελματική εμπειρία, ένσημα, εξειδίκευση, 

σπουδές με αμοιβή, αναβολή στράτευσης, επίδομα σίτισης και στέγασης. Νομίζω, όμως ότι από 

ένα σημείο και μετά δεν έχει να κάνει με χρήματα» (Σ6) 

«..ο μαθητευόμενος το μόνο που κάνει είναι να κερδίζει. Ναι μεν μπορεί να φαίνεται μικρό το 

πόσο το οποίο παίρνει, αλλά κερδίζει προϋπηρεσία και εμπειρία (Σ1) 
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15η ερώτηση:  Πως αντιλαμβάνεστε τον όρο ποιότητα σε σχέση με το θεσμό της Μαθητείας και 

ποιοι παράγοντες- στοιχεία, κατά τη γνώμη σας μπορούν να συμβάλλουν στη ενίσχυσή της;  

 

Στην τελευταία ερώτηση της συνέντευξης συζητήθηκε η έννοια της ποιότητας στο πλαίσιο 

του θεσμού της μαθητείας και ειδικότερα οι παράγοντες που συμβάλλουν στην ενίσχυσή της. 

Στο πλαίσιο αυτό, επικουρικά των απόψεων που εξέφρασαν οι ερωτώμενοι, συζητήθηκαν 

και παράγοντες, που έχουν προκύψει από τη βιβλιογραφική επισκόπηση και τέθηκαν υπό 

την κρίση τους από την ερευνήτρια, στην προσπάθεια ολόπλευρης αντιμετώπισης του 

ερωτήματος, όπως σαφές θεσμικό πλαίσιο, βέλτιστη συνεργασία μεταξύ εμπλεκόμενων 

φορέων, υλικοτεχνικές υποδομές, εκπαιδευτικό προσωπικό, πιστοποίηση μαθητευομένων -

μηχανισμός αξιολόγησης, διαδικασία επιλογής ειδικοτήτων – διασύνδεση με αγορά 

εργασίας.  

Χαρακτηριστική είναι η απάντηση ερωτώμενης, η οποία σημειώνει για την ποιότητα 

«..έχουμε ένα ολόκληρο ΦΕΚ σχετικά με την ποιότητα (ποιος το έχει διαβάσει), ποια ποιότητα 

εδώ προσπαθούμε να υπάρξουμε, να τα είχαμε όλα στρωμένα να ασχοληθούμε και με τη 

ποιότητα. (Σ2). Αναφορικά με τους παράγοντες το σύνολο των ερωτώμενων απαντά θετικά 

ότι το σαφές θεσμικό πλαίσιο, η συνεργασία μεταξύ φορέων, ο τρόπος επιλογής ειδικοτήτων 

και οι επαρκείς υλικοτεχνικές υποδομές αποτελούν παράγοντες που ενισχύουν τη ποιότητα 

του θεσμού. Στον αντίποδα η ύπαρξη πιστοποίησης δεν εκτιμάται ως στοιχείο ποιότητας για 

τρείς ερωτώμενους, ενώ ένας ερωτώμενος αναφέρει ότι η διεύρυνση της μαθητείας και στον 

ιδιωτικό τομέα, θα συνδράμει στην υλοποίηση πιο ποιοτικών προγραμμάτων:    

 

«.. πρώτον να υπάρχει σωστή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, δεύτερον ενημέρωση 

μαθητευόμενων για το τι πρόκειται αν συναντήσουν και επίσης ενημέρωση από τα 

Επιμελητήρια και τους συλλόγους των εργοδοτών, για το τι είναι αυτό που πάτε να κάνετε πχ 

σήμερα με ρώτησε ένα φυσιοθεραπευτής για τα λεφτά. Το σαφές θεσμικό πλαίσιο ναι είναι 

ποιότητα, ....  η συνεργασία μεταξύ φορέων βέβαια, η πιστοποίηση είναι πολύ καλή.....» (Σ2) 

«...Ποιότητα είναι ναι ότι μου ανέφερες, εκτός από την πιστοποίηση η οποία μπορεί να 

λειτουργεί ως πανάκεια για όλα τα υπόλοιπα » (Σ3) 

«..σαφές θεσμικό ναι, έχει να κάνει με το πως προσλαμβάνεις καθηγητές, πως μπαίνουν στο 

σύστημα μας ενδιαφέρουν εκπαιδευτική  γνώση αλλά και επαγγελματική εμπειρία , με 

υλικοτεχνικές υποδομές. Επίσης, δίνουμε ευελιξία στους εργοδότες και αυτό είναι στο σύστημα 

ποιότητας. Αλλά πιστοποίηση, αυτή αποκτά χαρακτηριστικά ποιότητας μη αμφισβητήσιμα όταν 

ο μαθητής έρχεται και καταγράφει κατά μ.ό. 18 μήνες πρακτικής άσκησης, έχει πιστοποιηθεί 
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100 φορές το σχολείο απλά του δίνει την πρόσβαση στο πτυχίο και το περιβάλλει όλο αυτό με 

εκπαίδευση» (Σ4)  

«...  σαφές θεσμικό πλαίσιο, καλά αυτό εννοείται είναι γενικός κανόνας,  Πιστοποίηση. Όχι 

εμείς δίνουμε πτυχίο Διασύνδεση Κρίσιμοι παράμετροι, απασχολησιμότητα, να το ζητάνε οι 

φορείς και τρίτον να έχουμε εργαστήρια, επάρκεια κλπ.» (Σ6) 

«...χωρίς συνεργασία δεν γίνεται τίποτα, χρειάζεται  σαφές θεσμικό πλαίσιο- να ξέρει ο 

καθένας τις αρμοδιότητες του, η καταληλλότητα χώρων και στις επιχειρήσεις πολύ σημαντικό 

και οι εκπαιδευτές, ….η διαδικασία επιλογής ειδικοτήτων ναι πρέπει να υπάρξει  συνεργασία 

της Γενικής Γραμματείας με τα Επιμελητήρια και να προτείνουνε και αυτοί  ειδικότητες» (Σ5) 

«..Σωστό το πλαίσιο για επαγγελματικά δικαιώματα και αρμοδιότητες...η συνεργασία  πολύ 

σημαντικό...., η  διαδικασία επιλογής ειδικοτήτων, θα πρέπει να ξεκινάει όχι από το ΙΕΚ τι 

ειδικότητες θέλει, αλλά με διάλογο με φορείς. Ποιότητα είναι για παράδειγμα αν μια μεγάλη 

εταιρία θέλει πολλά άτομα, τα εργαστηριακά μαθήματα να γίνονται στο χώρο της εταιρίας και 

στη συνέχεια αυτό να αποτελεί συνέχεια και στη μαθητεία, θα πρέπει να μη στηριζόμαστε 

μόνο στο Δημόσιο (Σ8) 

Πίνακας 7 Παράγοντες- στοιχεία ποιότητας – 1η ομάδα  

 

Παράγοντες- στοιχεία ποιότητας   Ερωτώμενοι 

Σαφές θεσμικό πλαίσιο   Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9 

Βέλτιστη συνεργασία μεταξύ εμπλεκόμενων 

φορέων  
Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9 

Υλικοτεχνικές υποδομές, εκπαιδευτικό 

προσωπικό,  
Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9 

Πιστοποίηση μαθητευομένων -μηχανισμός 

αξιολόγησης 
Σ1, Σ2, Σ5, Σ7, Σ8, Σ9 

Διαδικασία επιλογής ειδικοτήτων – διασύνδεση 

με αγορά εργασίας  
Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9 

 

5.2 Ανάλυση αποτελεσμάτων έρευνας σε φορείς Επιχειρηματικότητας  

 

 1η Ερώτηση:  Πως αντιλαμβάνεστε τον όρο “μαθητεία” και “αποτελεσματικότητα”;  

 

 

Οι συνεντευξιαζόμενοι της 2ης ομάδας στο ερώτημα για το πως κατανοούν τον όρο 

μαθητεία, παρόμοια με τους ερωτώμενους της 1ης ομάδας, δήλωσαν, μεταξύ άλλων, σειρά 

χαρακτηριστικών που εμπεριέχονται στους ορισμούς που αναφέρθηκαν στην 

πραγματοποιηθείσα βιβλιογραφική επισκόπηση επιβεβαιώνοντάς την, όπως για παράδειγμα 

“απόκτηση αναγνωρισμένων προσόντων”, ενδιάμεσο στάδιο μετάβασης από τη σχολική ζωή 
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στον κόσμο της εργασίας”, “απόκτηση εμπειριών”. Παρατίθενται χαρακτηριστικά οι κάτωθι 

απόψεις:  

 

«..απόκτηση εμπειριών μέσα από τη συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία»   (Σ1)  

«..Επαφή εν παραλλήλω με το σχολείο και με την επιχείρηση »  (Σ2)  

«..εν δυνάμει εργαζόμενος »  (Σ3) 

«..απόκτηση αναγνωρισμένων προσόντων »  (Σ4)  

«..ενδιάμεσο στάδιο της μετάβασης από τη σχολική ζωή στον κόσμο της εργασίας» (Σ5)  

«Η θεωρία είναι πολύ καλή, αλλά είναι ο βοηθός της πρακτικής, την πράξη ποιος θα την κάνει. 

κάποτε ο μάστορας ήταν και παιδαγωγός (εκτός από την τέχνη) εκπαίδευε το μαθητή και σαν 

άνθρωπο»  (Σ6) 

«το διττό σύστημα είμαι σε ένα σχολείο και κάνω τα θεωρητικά και παράλληλα εργάζομαι σε 

μια επιχείρηση»  (Σ7) 

«..σημαίνει μαθαίνω στην εργασία »   (Σ8) 

«..εκπαίδευση/κατάρτιση ταυτόχρονα με εργασία σε επιχείρηση για απόκτηση δεξιοτήτων και 

εμπειριών και εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων »    (Σ9)  

 

Σε διευκρινιστικό ερώτημα της ερευνήτριας “αν υπάρχει διαφορά μεταξύ πρακτικής 

άσκησης και μαθητείας” το σύνολο των ερωτηθέντων και στη 2η ομάδα αποφάνθηκε θετικά. 

Σημειώνεται ότι η χρονική διάρκεια της μάθησης (μικρή ή μεγάλη), καθώς και η παράλληλη 

χρονικά παρακολούθηση μαθημάτων και εργασίας αποτέλεσαν σημεία αναφοράς από 

τέσσερις ερωτώμενους, για την ανάδειξη της διαφορετικότητας μεταξύ των δυο μορφών 

μάθησης στην εργασία σε αντίθεση με την 1η ομάδα που σχεδόν τα μισά άτομα (τέσσερα) 

ανέφεραν ως βασικό στοιχείο διαφοροποίησης το στοιχείο της αμοιβής:  

 

«…Ναι όταν μιλάμε για πρακτική άσκηση συνήθως μιλάμε για 2-3 μήνες που συνήθως 

παραπέμπει σε αυτό που κάνουν τα ΙΕΚ και στα Πανεπιστήμια, όπου ουσιαστικά τα παιδιά 

πάνε σε ένα χώρο εργασίας για ένα μικρό χρονικό διάστημα και παίρνουνε μόνο μια “γεύση” 

από τις εργασίες στην επιχείρηση, ενώ στη μαθητεία γίνονται κατά κάποιο τρόπο κομμάτι  της 

επιχείρησης και έχουν πολύ περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους να μάθουνε πράγματα »  (Σ7) 

«Η πρακτική άσκηση διαρκεί λιγότερο και ο μαθητευόμενος δεν προλαβαίνει να σχηματίσει 

ολοκληρωμένη εικόνα για το επάγγελμα»  (Σ9)  
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«…πρώτον και κύριο από το χρόνο της πρακτικής άσκησης, αν είναι μικρός ή μεγάλος, Είναι 

πιο χαλαρή η σχέση με εργοδότη σε σχέση με μαθητεία»  (Σ6)  

 

Τρεις ερωτώμενοι επεσήμαναν τη διαφοροποίηση μεταξύ πρακτικής άσκησης και 

μαθητείας, αναφέροντας χαρακτηριστικά οι δυο εξ΄αυτών ότι αποτελεί μια πιο «light»  

μορφή μάθησης (Σ4, Σ3), ενώ για τον τρίτο ερωτώμενο «…η μαθητεία έχει μια άλλου είδους 

αντίληψη, πρώτα η βάση του οικοδομήματος είναι η συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία 

και η θεωρητική κατάρτιση την συμπληρώνει. Αντίθετα στην πρακτική άσκηση έχουμε διακριτά 

χρονικά διαστήματα μεταξύ της θεωρητικής και της πρακτικής.. Είναι ένα συμπλήρωμα, ενώ 

το άλλο είναι κατεξοχήν μια διαδικασία μάθησης» (Σ1) .  

 

Το διαφορετικό περιεχόμενο που αποδίδεται στην έννοια της αποτελεσματικότητας, η 

οποία αποτελεί οικονομικό όρο υπαγόρευσε την ύπαρξη σχετικής υποερώτησης ως προς την 

αντίληψη της εν λόγω έννοιας από τους ερωτώμενους και δη στο πλαίσιο ενός θεσμού της 

εκπαίδευσης- κατάρτισης, όπως η μαθητεία. Τέσσερις ερωτώμενοι την οριοθέτησαν, 

αναλογιζόμενοι πάντα σε σχέση με το  θεσμό, ως επίτευξη στόχων ταυτιζόμενοι με τον 

ορισμό που αναφέρθηκε στη βιβλιογραφική επισκόπηση:   

 

«…επίτευξη ενός γενικότερου στόχου μέσω της υλοποίησης ειδικότερων επιδιώξεων” (Σ1) 

 

«...επίτευξη των τεθέντων μετρήσιμων στόχων πέτυχε πχ απορροφητικότητα 80% των 

απόφοιτων στην αγορά εργασίας»    (Σ5)  

«...να πετυχαίνω αυτό που έχω οριοθετήσει ως στόχο»  (Σ8) 

«...Επίτευξη τεθέντων στόχων» (Σ9) 

 

Οι απαντήσεις των υπόλοιπων ερωτώμενων ερμηνεύουν την αποτελεσματικότητα στη 

μαθητεία ως την εξεύρεση απασχόλησης από πλευράς των μαθητευομένων, ενώ ένας 

εξ΄αυτών την αντιλαμβάνεται ως την κατάρτιση ατόμων χρήσιμων στην κοινωνία.  

 

«….Στην εκπαίδευση σημαίνει βελτίωση της προσωπικότητας και των δυνατοτήτων 

απασχόλησης»   (Σ2) 

«Κατάρτιση για εύρεση εργασίας»   (Σ3)  

« αμοιβαίο όφελος για επιχειρήσεις και μαθητές» (Σ4) 

«….. μαθητευόμενοι χρήσιμοι στην κοινωνία» »   (Σ6)  
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2η ερώτηση: Ποιες είναι, κατά τη γνώμη σας οι παράμετροι που συμβάλλουν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού της μαθητείας; 

 

Θετική στάση επιδεικνύει το σύνολο των ερωτώμενων της 2ης ομάδας για τους 

παράγοντες στοχοθέτηση- στρατηγική, συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, 

μηχανισμό αξιολόγησης, επιπέδου προετοιμασίας, εμπλεκομένων, ενεργειών προώθησης, 

περιεχομένου προγράμματος σπουδών, καθώς και υλικοτεχνικές υποδομές και εκπαιδευτικό 

προσωπικό. Χαρακτηριστικά αναφέρουν:  

 

«Η στρατηγική και η στοχοθέτηση είναι, προφανώς και είναι. το εκπαιδευτικό προσωπικό 

πάρα πολύ, είναι από τα πιο κρίσιμα θέματα για τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσει ο θεσμός 

της μαθητείας στην Ελλάδα» (Σ1) 

«…βέβαια είναι σημαντικός, πρέπει να υπάρχει μηχανισμός αξιολόγησης, γιατί εφόσον σε 

βλέπει ως επένδυση δεν θα σε αξιολογήσει;» (Σ2) 

«….Η συνεργασία μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων; Πάρα πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει 

πολύ στενή συνεργασία, να υπάρχει αμοιβαία κατανόηση, διακριτός ρόλος για τα τρία μέρη 

της μαθητείας, τρείς εμπλεκόμενοι που πρέπει να ξέρουν το ρόλο τους» (Σ5)  

«….οι υλικοτεχνικές υποδομές είναι σημαντικό να υπάρχουν και στις σχολές αλλά και στις 

επιχειρήσεις που πάνε οι μαθητευόμενοι» (Σ8) 

«….οι ενέργειες προώθησης/ διάχυσης του θεσμού είναι το Α και το Ω για να γίνει 

αναγνωρίσιμος ο θεσμός, πρέπει να γίνονται συντονισμένα και οργανωμένα για να αυξηθεί 

η συμμετοχή επιχειρήσεων και μαθητών και επομένως να είναι πιο αποτελεσματικός» (Σ9) 

 

Εντύπωση προκαλούν οι απαντήσεις αναφορικά με τον παράγοντα χρηματοδότηση, όπου 

έξι ερωτώμενοι απάντησαν ότι είναι σημαντικός για την αποτελεσματικότητα του θεσμού 

και τρεις αποφάνθηκαν ότι δεν είναι, όπου οι δυο εξ΄αυτών επισημαίνουν την ανάγκη 

απομάκρυνσης από το ισχύον καθεστώς της επιχορήγησης των επιχειρήσεων για τη 

συμμετοχή τους στα προγράμματα μαθητείας. Η μια εκ των δυο μάλιστα επισημαίνει την 

ανάγκη ανάπτυξης και υιοθέτησης από πλευράς των επιχειρήσεων νέας νοοτροπίας που θα 

βασίζεται στο ότι η απασχόληση ενός μαθητευόμενου αποτελεί επένδυση για την επιχείρηση 

και επομένως δεν είναι αναγκαίο τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό η υποστήριξη της 

χρηματοδοτικά από το κράτος. Πιο συγκεκριμένα αναφέρουν:  
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«…δεν πιστεύω στη χρηματοδότηση, σε οτιδήποτε μπαίνει μέσα επιδοματική πολιτική 

καταστρέφει το οικοδόμημα της κατάρτισης και της εκπαίδευσης, βραχυπρόθεσμα συντελεί, 

μακροπρόθεσμα όχι. Η χρηματοδότηση είναι καλή για αρχή αλλά δεν εξασφαλίζει αειφορία. 

Χρηματοδότηση για να είναι αειφόρο το σύστημα μαθητείας θα πρέπει ο επιχειρηματίας τα 

θεωρεί τα λεφτά που πληρώνει όχι ως έξοδο, ως επένδυση. Όλο το μέρος των χρημάτων το 

βάζει στην Γερμανία, δεν υπάρχει κρατική χρηματοδότηση, το κράτος χρηματοδοτεί τις 

υποστηρικτικές δομές  (Σ2)  

 

«….Είναι ένα μεγάλο θέμα συζήτησης έχει να κάνει με το ότι οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν 

σε προγράμματα μαθητείας επιχορηγούνται από το κράτος. Αυτό προσπαθούμε να αλλάξουμε 

λίγο τη νοοτροπία… στη Γερμανία οι επιχειρήσεις δεν επιχορηγούνται. Πρέπει να αναλάβουν 

τις ευθύνες τους και να αρχίσουν να επενδύουν στους νέους ανθρώπους, χωρίς να 

επιχορηγούνται να πληρώνουν το μισθό. Αυτό βέβαια θα μου πείτε στην Ελλάδα που έχουμε 

κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουμε μεγάλες όπως στη Γερμανία.. Εκεί για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις σίγουρα θα ήτανε μια λύση να υπάρχουνε κάποιες οικονομικές 

υποστηρίξεις…κάποια κίνητρα αλλά σίγουρα πρέπει να καταλάβουν το ρόλο τους, να γίνουν 

πιο δραστήριοι… (Σ7) 

 

 

Πίνακας 8 Παράγοντες αποτελεσματικότητας- 2η ομάδα   

Παράγοντες αποτελεσματικότητας  Ερωτώμενοι 

Στοχοθέτηση και στρατηγική  Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9 

Συνεργασία μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων  Σ1,  Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9 

Χρηματοδότηση  Σ1, Σ4, Σ5, Σ6, Σ8, Σ9 

Μηχανισμός αξιολόγησης  Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5,  Σ6, Σ7, Σ8, Σ9 

Επίπεδο προετοιμασίας εμπλεκομένων  Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9 

Ενέργειες προώθησης/ διάχυσης του θεσμού  Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9 

Περιεχόμενο προγραμμάτων σπουδών  Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9 

Υλικοτεχνικές υποδομές Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9 

Εκπαιδευτικό προσωπικό  Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9 

 

 

 

3η ερώτηση: Ποιοι παράγοντες κατά τη γνώμη σας επηρεάζουν αρνητικά την 

αποτελεσματικότητα του θεσμού της μαθητείας (σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο 

Περιφέρειας) 
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Η εν λόγω ερώτηση σκοπό είχε να αποτυπωθούν τυχόν παράγοντες που δρουν αρνητικά στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού και σε σχετική υποβοηθητική ερώτηση της ερευνήτριας αν 

η ύπαρξη παράλληλα τριών προγραμμάτων μαθητείας αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα 

τρεις ερωτώμενοι αποφάνθηκαν ότι αποτελεί, ένας ερωτώμενος εξέφρασε την άποψη ότι 

αποτελεί αλλά με κάποια επιφύλαξη, «...ενδεχομένως να αποπροσανατολίζει» (Σ9), ενώ οι 

υπόλοιποι θεωρούν ότι δεν αποτελεί αρνητικό στοιχείο:   

«…Ας προσφέρεται απο πολλές δομές δεν είναι το ενοχλητικό αυτό» (Σ1) 

«…όχι γιατί απευθύνονται και σε διαφορετικές ηλικίες, η μαθητεία στον ΟΑΕΔ είναι τα 16, 

στα ΙΕΚ είναι ξεκάθαρο είναι μετά τα 18 και τα ΕΠΑΛ είναι στα 17-18» (Σ2) 

«..όχι γιατί το καθένα επιτελεί το ρόλο του και καλύπτει διαφορετικές κατηγορίες 

μαθητευομένων» (Σ8) 

Για τρεις ερωτώμενους είναι «αρνητικό» (Σ3), καθώς μπερδεύει και τους μαθητές και τους 

γονείς» (Σ6),  και «είναι  τα ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, οι σχολές του ΕΛΓΟ, κ.α. είναι πολλές μορφές 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι οποίες μπερδεύουνε, είναι ένας προβληματισμός»  (Σ7). 

Ειδικότερα για ένα ερωτώμενο δεν έχει να κάνει με την ύπαρξη παράλληλων 

συστημάτων όσο με τη διαφοροποίηση μεταξύ των συστημάτων, καθώς αν το πλαίσιο της 

μαθητείας ήτανε κοινό, αν ορίσουμε μαθητεία είναι αυτό, για παράδειγμα πρέπει να είναι 2 

χρόνια, εν πάση περιπτώσει να έχει κάποιες minimum προδιαγραφές, αν λοιπόν το ορίζαμε 

έτσι νομίζω ότι δεν θα ήτανε θέμα ούτε ποιος δίνει τη μαθητεία ούτε σε ποιόν απευθύνεται 

ούτε τίποτα» (Σ5). Επίσης, άλλον ερωτώμενο δεν τον ενοχλεί αν προσφέρεται από πολλές 

δομές, αλλά «...ότι αυτοί οι πολλοί θεωρούν ότι έχουν την άποψη ότι πρέπει να έχουν 

δεσπόζουσα θέση. Έχουν εν μέρει δίκιο, αλλά το να επιδιώκουν συνεχώς να έχουν τη 

δεσπόζουσα θέση, να κάνουν αυτοί την βασική κατάρτιση και να οδηγούν τους 

καταρτιζόμενους στις επιχειρήσεις, στις μονάδες μαθητείας είναι μάλλον μια όχι καλή 

πρακτική, γιατί κανονικά η πρωτεύουσα σχέση πρέπει να είναι μεταξύ του καταρτιζόμενου και 

της επιχείρησης» (Σ1).  

 

 

Σε αντίθεση με την πλειοψηφία των ερωτώμενων της 1ης ομάδας, η οποία θεωρεί το 

χρονικό διάστημα διάρκειας της μαθητείας επαρκές, το σύνολο των ερωτώμενων της 2ης 

ομάδας, πλην ενός που θεωρεί ότι «είναι καλό» (Σ3), εκτιμά ότι δεν είναι αρκετό και 

επηρεάζει αρνητικά την αποτελεσματικότητα του θεσμού. Τέσσερις εξ’ αυτών θεωρούν 

πλήρως ανεπαρκή τη χρονική διάρκεια της μαθητείας, με τους τρείς να θεωρούν πιο 
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ανεπαρκή τα προγράμματα που προσφέρονται από τις δομές των ΕΠΑΛ και ΔΙΕΚ, 

διαχωρίζοντας το πρόγραμμα μαθητείας των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ : 

«...χρονική διάρκεια στα ΙΕΚ και στα ΕΠΑΛ δεν είναι τίποτα, δεν μαθαίνει τίποτα ούτε ο 

επιχειρηματίας έχει χρόνο να επενδύσει σε αυτόν, σίγουρα θέλει 3ετή και 4ετή (3 ή 4 χρόνια 

είναι στη Γερμανία ανάλογα την ειδικότητα, διότι υπάρχουν ειδικότητες πιο πολύπλοκες»  (Σ1) 

«...δεν είναι τίποτα, δεν μαθαίνει τίποτα ο μαθητευόμενος, ούτε ο επιχειρηματίας έχει χρόνο 

να επενδύσει σε αυτόν»(Σ2)  

« ... όχι δεν επαρκεί» (Σ4) 

«..δεν θα έλεγα ότι είναι επαρκές» (Σ5) 

«...όχι συνήθως μέχρι να του μάθεις πράγματα φεύγει»  (Σ6) 

«...ειδικά το θέμα με τα ΕΠΑΛ που κάνουν στο τέλος 9 μήνες δεν το θεωρούμε μαθητεία (είναι 

μια πρακτική άσκηση που κάνουν τα παιδιά). Πιο κοντά σε εμάς είναι η μαθητεία των ΕΠΑΣ 

που είναι 2 έτη αυτή τη στιγμή,….εξαρτάται από την ειδικότητα πάντα, αλλά πρέπει η μαθητεία 

να είναι 3 ή 2 έτη»  (Σ7) 

«..το χρονικό διάστημα δεν είναι καθόλου επαρκές, κυρίως στα ΙΕΚ αλλά και στα ΕΠΑΛ, στον 

ΟΑΕΔ θα μπορούσε να πεις ότι είναι ικανοποιητικό» ( Σ8) 

«..δεν νομίζω ότι φτάνει, ειδικά όταν είναι 6 μήνες ο μαθητευόμενος μέχρι να εγκλιματιστεί 

και να αρχίσει να ενσωματώνεται ενεργά τελειώνει το πρόγραμμα» (Σ9) 

 

Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η επισήμανση ενός ερωτώμενου, ο οποίος θέτει μια άλλη 

διάσταση στο πλαίσιο της διερεύνησης της αποτελεσματικότητας του συστήματος της 

μαθητείας, που αφορά στην έλλειψη δυνατότητας συνέχισης της εκπαιδευτικής διαδρομής 

από τον μαθητευόμενο, καθώς «.. μη ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα μιλάμε για ένα θεσμό που σε 

σταματάει, κάτι που στη Γερμανία για παράδειγμα, δεν ισχύει. Στη Γερμανία όποιος είναι 

μαθητευόμενος μπορεί να φτάσει μέχρι και στο διδακτορικό……νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο 

πρόβλημα, ότι κάποιος τελειώνει τη μαθητεία και ξαφνικά βγαίνει από το εκπαιδευτικό 

σύστημα, δεν έχεις τρόπο να συνεχίσεις, να επιστρέψεις ουσιαστικά σου λέει ότι εκεί είναι το 

τέλος της διαδρομής»  (Σ5) 

Τέλος, ένας ερωτώμενος αναφορικά με το εν λόγω ερώτημα εντοπίζει ως βασικό αρνητικό 

παράγοντα το γεγονός ότι «...δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο παραγόμενο αποτέλεσμα την εκροή 

και επομένως αποτελεί ευρύτερο θέμα του πως έχει στηθεί το σύστημα της εκπαίδευσης - 

κατάρτισης, η εμπειρία δείχνει ότι δεν λειτουργεί  ο θεσμός επειδή είναι ο χώρος 

υποβαθμισμένος, δηλαδή όλα να τα αιτιολογώ με βάση αυτό» (Σ4) 



 92 

 

 

 

4η ερώτηση: Πως αξιολογείτε την αποτελεσματικότητα του θεσμού της μαθητείας ; 

 

Ως προς τη βασική ερώτηση περί αποτελεσματικότητας του θεσμού, που συνδέεται άμεσα 

με το υπό εξέταση θέμα της εργασίας, η διερεύνηση επικεντρώθηκε και με τους 

ερωτώμενους της 2ης ομάδας, αρχικά στο βαθμό επίτευξης των γενικών στόχων του θεσμού 

που αναφέρονται στο τρίπτυχο: μείωση χρόνου μετάβασης των νέων από την εκπαίδευση, 

αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων μαθητευομένων και αύξηση παραγωγικότητας των 

επιχειρήσεων.  

Από τη διερεύνηση των απόψεων προκύπτει ότι οι ερωτώμενοι της 2ης ομάδας, όπως και 

αυτοί της 1ης ομάδας, θεωρούν σχετικά αποτελεσματικό το θεσμό της μαθητείας, με σημαντικά 

περιθώρια βελτίωσης, και σημαντική διαφοροποίηση των απόψεων για το βαθμό 

αποτελεσματικότητας του θεσμού ανάλογα με το προσφερόμενο πρόγραμμα μαθητείας (ΕΠΑΣ, 

ΕΠΑΛ, ΙΕΚ). Στο πλαίσιο αυτό και οι ερωτώμενοι που προέρχονται από φορείς 

επιχειρηματικότητας θεωρούν αποτελεσματικό και σε κάθε περίπτωση πιο αποτελεσματικό το 

πρόγραμμα μαθητείας των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ έναντι αυτών  στα ΕΠΑΛ και τα ΔΙΕΚ.   

«...όχι με κάποια διαβάθμιση όμως, χρόνος μετάβασης με μια κλίμακα από το 1 έως 10 θα 

έλεγα γύρω στο 6. Αναβάθμιση γνώσεων εκεί θα έλεγα είναι χειρότερο θα έλεγα 5. 

Παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, όχι δεν υπάρχει γύρω στο 4» (Σ1) 

«...ο ΟΑΕΔ ναι,  τα ΕΠΑΛ εν μέρει πέτυχαν.  Αναβάθμιση γνώσεων γίνεται πολύ λίγο, ενώ 

παραγωγικότητα για τις επιχειρήσεις δεν πέτυχε » (Σ2) 

«... για το χρόνο μετάβασης δεν το γνωρίζουμε, αναβάθμιση γνώσεων υπάρχει εν μέρει, ενώ η 

αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων είναι κάτι σχετικό….»(Σ3) 

«... Προφανώς και υπάρχει ένα μικρό μέρος των παιδιών που πήγανε κάνανε μαθητεία και 

βρήκανε δουλειά μετά, δεν είναι τυχαίο που σε ευρωπαϊκό επίπεδο λένε ότι η μαθητεία 

διευκολύνει τη μετάβαση. Τα προγράμματα του Ελληνογερμανικού είχανε μεγάλη επιτυχία, 

νομίζω ότι τα προγράμματα του ΟΕΑΔ έχουν καλό ποσοστό απασχόλησης. Είναι ένα ζήτημα 

η παρακολούθηση του προγράμματος, δεν παρακολουθείται. Για το μεταλυκειακό δεν ξέρω τι 

έχει γίνει, δεν υπάρχουν στοιχεία στο τι κάνανε τα παιδιά άρα δεν το γνωρίζω. Το αν αυξάνεται 

η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και αυτό είναι σχετικό, τι εννοούμε παραγωγικότητα, 

στοιχεία δικών μας επιχειρήσεων δεν έχουμε»  (Σ4) 
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«..ειδικά ο τελευταίος (παραγωγικότητα επιχειρήσεων) δεν είναι δυνατόν να μετρηθεί. 

Αναφορικά με τους δυο πρώτους υπάρχει καλή διάθεση, παρόλα αυτά εγώ επιμένω ότι αφού 

δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά μετρήσιμο, δυστυχώς δεν υπάρχει μετρήσιμος στόχος στην 

αξιολόγηση της μαθητείας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αυξανόμενη τάση στις θέσεις 

μαθητείας»  (Σ5) 

«..δεν είναι αποτελεσματικά και τα τρία..παλιά τα παιδιά μαθαίνανε τέχνη τώρα...» (Σ6)  

«...Σίγουρα ο ΟΑΕΔ είναι πολύ πιο κοντά – πετυχαίνει αρκετά μείωση χρόνου μετάβασης από 

εκπαίδευση σε χώρο εργασίας, αναβάθμιση δεξιοτήτων μέτρια, καθώς έχει να κάνει ότι κάποια 

προγράμματα σπουδών είναι απαρχαιωμένα- τα περισσότερα όχι όλα» (Σ7)  

«δεν θα έλεγα ότι τα πετυχαίνει όλα, τα παιδιά βρίσκουν δουλειά, σίγουρα μαθαίνουν κάποια 

πράγματα, αλλά όχι στο βαθμό που πρέπει, τώρα η αύξηση της παραγωγικότητας δεν είναι 

εύκολο να απαντηθεί» (Σ8)  

«...για να πούμε αν είναι ή όχι αποτελεσματικό χρειάζονται ποσοτικά στοιχεία, τα οποία δεν 

τηρούνται, άρα η όποια απάντηση δεν είναι εμπεριστατωμένη. Σε γενικές γραμμές το 

πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που είναι και παλαιότερο φαίνεται να είναι αποτελεσματικό, τα παιδιά 

βρίσκουν δουλειά. Αύξηση παραγωγικότητας δύσκολο να πω αν υπάρχει»  (Σ9) 

 

 
Σε επέκταση της συζήτησης με τους ερωτώμενους και της 2η ομάδας, πέρα από τους 

γενικούς στόχους του θεσμού, διερευνήθηκαν οι απόψεις τους σε επιμέρους στοιχεία, όπως 

η αποτελεσματική διασύνδεση της εκπαίδευσης-κατάρτισης με την αγορά εργασίας, ο 

βαθμός συνεργασίας των εμπλεκομένων φορέων (εκπαίδευσης και επιχειρηματικότητας), 

καθώς και ο βαθμός συμμετοχής των επιχειρήσεων. Επίσης, συζητήθηκαν τα οφέλη από τη 

λειτουργία του θεσμού για την κοινωνία, τους μαθητές και τις επιχειρήσεις, ενώ έγινε μνεία 

για το βαθμό συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των 

προγραμμάτων μαθητείας.  

 

Αναφορικά με τη διασύνδεση της παρεχόμενης εκπαίδευσης- κατάρτισης με τις ανάγκες 

της αγοράς εργασίας αυτή δεν εκτιμάται ικανοποιητική από επτά ερωτώμενους, ένας τη 

χαρακτηρίζει μέτρια, ενώ ένας ερωτώμενος θεωρεί ότι η διασύνδεση δεν είναι ευθύνη του 

θεσμού της μαθητείας, αλλά παραγόμενο αποτέλεσμα του επαγγελματικού 

προσανατολισμού :  
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«..αυτό δεν θα το έκανε η μαθητεία, θα το έκανε ένας επαγγελματικός προσανατολισμός, ο 

οποίος θα ήταν θεμελιωμένος σε συνεχείς και κυλιόμενες έρευνες – που δεν υπάρχουν δεν ξέρω 

αν μπορούν να χρηματοδοτηθούν κάτι τέτοιες.  Αυτό που θα έπρεπε να γίνει είναι μια δύσκολη 

και απαιτητική έρευνα για το ποιες δεξιότητες χρειάζονται, είναι ένα δύσκολο και επίπονο 

καθήκον που πρέπει να προηγηθεί» (Σ1) 

«..Ναι σίγουρα σε σχέση με άλλες μορφές εκπαίδευσης είναι πιο στοχευμένη, αυτό δεν 

μπορούμε να το παραβλέψουμε, αλλά δεν είναι ικανοποιητική...»(Σ2) 

«...δεν μπορεί κάποιος να υποστηρίξει ότι υπάρχει αποτελεσματική διασύνδεση»  (Σ3) 

«...χρειάζεται καλύτερη οργάνωση, να επιλεχθούν προσεκτικά οι ειδικότητες και ανάλογα με 

την ειδικότητα να βγει και το πρόγραμμα σπουδών πόση διάρκεια απαιτείται κ.α. 

«..διασύνδεση όχι δεν το έχουμε επιτύχει»  (Σ4) 

«..μέτρια θα έλεγα πρέπει πολύ πιο πολύ να ακούσουνε τις επιχειρήσεις και κάθε περιοχή 

κιόλας τι ανάγκη έχει, πρέπει αναλόγως την περιοχή και την ανάγκη που υπάρχει από τις 

επιχειρήσεις να γίνεται προσαρμογή. Νομίζω εκεί δεν είναι τόσο γρήγορο το σύστημα το να 

ανιχνεύσει τοπικά ανα περιφέρεια ανα δήμο τι ανάγκη έχουνε σε ειδικότητες, ώστε αυτές να 

εκπαιδεύονται στη περιοχή, θέλει δουλειά»  (Σ7) 

«..δεν γίνεται με σχέδιο, κάποιες ειδικότητες που προσφέρονται τυχαίνει να τις χρειάζονται οι 

επιχειρήσεις » (Σ8) 

«...δεν θα έλεγα ότι επιτυγχάνεται, καθώς η επιλογή των προσφερόμενων ειδικοτήτων δεν 

γίνεται κατόπιν έρευνας και συνεννόησης με τις επιχειρήσεις » (Σ9) 

 

 

Οι  απαντήσεις των ερωτώμενων της 2ης ομάδας σχετικά με το επίπεδο συνεργασίας 

μεταξύ φορέων εκπαίδευσης – κατάρτισης και επιχειρηματικότητας ευθυγραμμίζονται με 

αυτές της 1ης ομάδας, καθώς εκτιμούν ότι είναι αρκετά χαμηλό και χρήζει σημαντικής 

ενίσχυσης :  

 

«...οι φορείς εκπαίδευσης τουλάχιστον και από την εμπειρία του Επιμελητηρίου, σπανίως έχουν 

ανάδραση με τους τόπους μαθητείας»  (Σ1)  

«..βαθμός συνεργασίας όχι δεν είναι καλός» (Σ3)  

«...ίσως δεν είμαστε αρμόδιοι για να το κρίνουμε γιατί δεν δουλεύουμε σε τοπικό επίπεδο, 

ξέρουμε από τη διοίκηση του ΟΑΕΔ μας μεταφέρουν ότι οι ΕΠΑΣ έχουν πολύ καλό επίπεδο 

συνεργασίας με τις επιχειρήσεις και το γεγονός ότι η μαθητεία του ΟΑΕΔ δουλεύει οφείλεται 
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σε πολύ μεγάλο βαθμό και σε αυτό, ότι έχουνε καλή σχέση με τις επιχειρήσεις άρα υπάρχει 

συνεργασία. Στο επίπεδο του μεταλυκειακού δεν το γνωρίζω» (Σ4) 

«...Ειδικά την τελευταία 4ετία νομίζω έχουνε γίνει σημαντικά βήματα, είναι μια προσπάθεια η 

οποία εξελίσσεται  και είναι σε καλύτερο επίπεδο από πριν αλλά εξακολουθεί και θέλει 

δουλειά» (Σ5) 

«..Συνεργασία μεταξύ φορέων ελάχιστη, είναι παράγοντας αν είχαμε καλύτερη συνεργασία θα 

είχαμε περισσότερη αποτελεσματικότητα»  (Σ6) 

«..όχι δεν είναι ικανοποιητικός, πρέπει να γίνουνε πολύ πιο δραστήριοι οι φορείς και στη 

μαθητεία.  Η δέσμευση των επιχειρήσεων όχι δεν είναι ικανοποιητική»  (Σ7)  

«..δεν είναι στο επίπεδο που θα έπρεπε να είναι » (Σ8) 

«..μένει να γίνουν ακόμη βήματα αρκετά » (Σ9) 

 

 

Εξίσου πολύ χαμηλός κρίνεται και ο βαθμός συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στο 

σχεδιασμό/ υλοποίηση προγραμμάτων μαθητείας,, σημείο που αφορά ευθέως τους 

ερωτώμενους της εν λόγω ομάδας, καθώς αποτελούν στελέχη κοινωνικών εταίρων και 

φορέων επιχειρηματικότητας. Πεποίθηση των ερωτώμενων είναι ότι είναι αναγκαίο να 

αυξηθεί περαιτέρω ο βαθμός συμμετοχής τους σε όλα τα στάδια (σχεδιασμού, 

υλοποίησης/εφαρμογής) του θεσμού της μαθητείας και της ΕΕΚ εν γένει, κατεύθυνση προς 

την οποία φαίνεται να κινείται το επικείμενο νομοσχέδιο., Θεωρούν ότι   είναι αναγκαίο να 

υπάρξει μεγαλύτερη αλληλεπίδραση και συνεργασία με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής  

και εφαρμογής στρατηγικής, ώστε να επιτευχθεί η «πολυπόθητη» για όλες τις πλευρές  

διασύνδεση της παρεχόμενης εκπαίδευσης- κατάρτισης με τις ανάγκες της οικονομίας και 

της αγοράς εργασίας. Όπως έκδηλα σημειώνει ένας ερωτώμενος «ας αφήσουν τους 

κοινωνικούς εταίρους να βγουν μπροστά, θέλουν να αναλάβουν την ευθύνη, ενώ τώρα η 

ευθύνη διαχέεται» (Σ3) 

«...Ο βαθμός συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων είναι μικρός έπρεπε να είναι μεγαλύτερος, 

θα έπρεπε όμως και οι κοινωνικοί εταίροι να έχουν εργαλεία κατάλληλα δεν τα έχουν, με τα 

οποία θα αποτιμούσανε ορισμένα πράγματα πχ τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας – δεν τις 

έχουμε. Σιγά σιγά αρχίζει σε περιφερειακό επίπεδο και με κάποιον ερασιτεχνισμό να δομείται 

ένα τέτοιο σύστημα (Σ1) 

«.. απαιτείται ακόμα μεγαλύτερη  συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων » (Σ2)  
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«...Συμμετοχή κοινωνικών εταίρων μέχρι στιγμής κατ΄επίφαση, μας έχουν καλέσει υπάρχουν 

ομάδες εργασίας αλλά εν τέλει ..» (Σ4) 

.«... Γενική άποψη όχι μόνο στο θέμα της μαθητείας, η γενική οδηγία της ΕΕ λέει οι κοινωνικοί 

εταίροι να είναι στα όργανα να συναποφασίζουν στην Ελλάδα θεωρητικά υπάρχει συμμετοχή 

των κοινωνικών εταίρων, παρόλα αυτά στην τελική απόφαση ....εμείς δεν εμπλεκόμαστε άμεσα 

με τη μαθητεία ως κοινωνικοί εταίροι .....ως διαμεσολαβητές στα όργανα είμαστε 

ικανοποιημένοι από την έως τώρα συμμετοχή, δεν αισθανόμαστε έξω από το παιχνίδι για να 

το πω απλά» (Σ5) 

«..Κοινωνικοί εταίροι και επιχειρήσεις πρέπει να συμμετέχουνε πιο ενεργά στη διαμόρφωση 

των προγραμμάτων σπουδών και στο τι διδάσκεται. ...» (Σ7) 

«..πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο βήμα στις επιχειρήσεις μέσω της ενεργής παρουσίας των 

κοινωνικών εταίρων και των Επιμελητηρίων σε όλα τα στάδια του θεσμού» (Σ8) 

«...ακόμα μεγαλύτερη αλλά και ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων θα συμβάλλει 

στην αποτελεσματικότητα του θεσμού» (Σ9)  

 

Η  δέσμευση των επιχειρήσεων, υπό την έννοια ότι δεν αρκούνται μόνο στην εκδήλωση 

ενδιαφέροντος, αλλά προχωρούν στην υλοποίηση και ολοκλήρωση των προγραμμάτων 

μαθητείας εκτιμάται επαρκής από μεγάλο αριθμό ερωτώμενων. Τρείς ερωτώμενοι θεωρούν 

μη ικανοποιητική τη δέσμευση των επιχειρήσεων, αποδίδοντας το εν μέρει και στην 

οικονομική κρίση, αλλά και την περιρρέουσα αβεβαιότητα λόγω της πανδημίας:    

 

«...λόγω της οικονομικής κρίσης δεν συμμετέχουν, ειδικά τώρα μπορεί να έχουν εργαζόμενους 

σε αναστολή πόσο μάλλον να προσλάβουν μαθητευόμενο» (Σ3) 

«.όχι  ο βαθμός δέσμευσης δεν είναι ικανοποιητικός» (Σ7) 

«...δεν συμμετέχουν αφού για πολλές ειδικότητες που θέλουν δεν υπάρχουν μαθητευόμενοι..» 

(Σ6) 

 

Οι υπόλοιποι έξι ερωτώμενοι εκτιμούν ότι σε ένα βαθμό υπάρχει δέσμευση, χωρίς όμως 

αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, ενώ δυο εαυτών σημειώνουν το 

κριτήριο του μεγέθους, θεωρώντας ότι για τις μεγάλες επιχειρήσεις έναντι των μικρών είναι 

πιο εύκολη η συμμετοχή, λόγω καλύτερης οργάνωσης και δυνατότητας διάθεσης ατόμου ως 

εκπαιδευτή του μαθητευόμενου:  
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«..ο βαθμός δέσμευσης κυμαίνεται αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι και πολύ ικανοποιητικός, 

εξαιτίας του μικρού μεγέθους και του ανταγωνισμού που υπάρχει και της οικονομικής κρίσης 

είναι πολύ φειδωλές. Δεν παίρνουν εύκολα όχι έτοιμο προσωπικό»   (Σ1) 

«..Οι μεγάλες συμμετέχουν πιο πολύ γιατί έχουν και ένα τμήμα HR από πίσω που μπορεί να 

υποστηρίξει την υποδοχή και φιλοξενία του μαθητευόμενου. Στη μικρή επιχείρηση ο 

επιχειρηματίας έχει να λύσει τα δικά του καθημερινά προβλήματα το να έχει και κάποιο να 

δείχνει, Δεν έχω στοιχεία περί διαρροής στη μαθητεία από της επιχείρησης»  (Σ2) 

«..Θα μιλήσω εντελώς θεωρητικά ελλείψει στοιχείων οι μεγάλες υγιείς επιχειρήσεις έχουν μια 

σύμβαση την οποία την ακολουθούν αν αυτό θεωρείται δέσμευση..» (Σ4) 

«.μπορούν πιο πολύ, αλλά αρκετές δεν το κάνουν, τώρα ειδικά με την κατάσταση δεν ξέρω πως 

θα εξελιχθεί..» (Σ8) 

«..πρέπει να συμμετάσχουν περισσότερο..» (Σ9) 

 

Πίνακας 9: Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας θεσμού – 2η ομάδα  

Αξιολογούμενοι παράγοντες 

αποτελεσματικότητας  
Ερωτώμενοι 

Επίτευξη γενικών στόχων θεσμού  Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9 

Αποτελεσματική διασύνδεση εκπαίδευσης – 

κατάρτισης με αγορά εργασίας  
Σ5, Σ6,  

Βαθμός συνεργασίας εμπλεκόμενων φορέων Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9 

Βαθμός συμμετοχής κοινωνικών εταίρων σε 

σχεδιασμό/υλοποίηση προγραμμάτων 
Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9 

Βαθμός δέσμευσης επιχειρήσεων και συμμετοχή 

σε προγράμματα μαθητείας  
Σ1, Σ2, Σ4, Σ5,Σ8, Σ9 

 

 

 

5η ερώτηση: Πως αξιολογείτε την αποτελεσματικότητα του θεσμού της μαθητείας στη 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας;  

 

Η εν λόγω ερώτηση δρα συμπληρωματικά με την προηγούμενη ώστε να διερευνηθεί η 

αποτελεσματικότητα του θεσμού σε επίπεδο Περιφέρειας που αποτελεί και περιοχή 

ενδιαφέροντος της έρευνας. Διαπιστώθηκε ότι η άποψη των ερωτώμενων δε 

διαφοροποιήθηκε όταν σημείο αναφοράς αποτέλεσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

Επισημαίνεται ότι στην εν λόγω ερώτηση τρεις ερωτώμενοι δεν τοποθετήθηκαν 

προερχόμενοι από φορείς με πανελλαδική εμβέλεια, ενώ δυο ερωτώμενοι τόνισαν κυρίως  

την έλλειψη προγραμμάτων μαθητείας σε ειδικότητες που έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις σε 

επίπεδο Περιφέρειας: 
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«..Χαμηλή, άμα σκεφτούμε ότι σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει ειδικότητα 

μεταλλικών κατασκευών, ενώ η πόλη έχει αρκετά μεγάλο σχετικών επιχειρήσεων. Οι σχολές 

του ΟΑΕΔ λένε δεν μας το ζητούν οι εργοδότες, οι εργοδότες δεν ζητούν γιατί όσες φορές πήραν 

μετάνιωσαν είναι φαύλος κύκλος» (Σ2) 

 

«.. δεν υπάρχει καλή διασύνδεση με την αγορά. Δεν υπάρχουν τεχνίτες σε κάποιες ειδικότητες, 

βρες μου συγκολλητή, θερμαστή, τεχνίτη ξύλου δεν βρίσκεις…» (Σ6) 

 

 

6η ερώτηση: Πιστεύετε ότι τα προγράμματα της μαθητείας ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες 

των επιχειρήσεων/μαθητών που συμμετείχαν έως τώρα σε αυτό; 

 

Στην έκτη ερώτηση διερευνήθηκε αν οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι τα προγράμματα μαθητείας 

ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των επιχειρήσεων και των μαθητών που συμμετείχαν σε 

αυτά.  Δυο ερωτώμενοι θεωρούν ότι δεν ανταποκρίθηκαν καθόλου,  τρεις απάντησαν θετικά, 

ενώ τέσσερις απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν λόγω έλλειψης στοιχείων :  

 

«..δεν το γνωρίζουμε, αυτό θα έπρεπε αν έχει αρκετούς που συμμετέχουν, να τους ξέρει το 

Επιμελητήριο και να κάνει τη σχετική έρευνα. Η αίσθηση είναι πολύ λίγο πράγμα, δεν νομίζω 

ότι μπορεί να αποδώσει » (Σ1) 

«..Δεν υπάρχουν νούμερα, αν δεχτούμε τα στοιχεία του ΟΑΕΔ για το 70% φαίνεται να 

λειτουργεί και για τους μαθητές και για την επιχείρηση. Εν τέλει ανταποκρίθηκε αλλά μπορεί 

να βελτιωθεί αρκετά περισσότερο» (Σ2) 

«.όχι δεν ανταποκρίθηκε, για τις επιχειρήσεις οι ειδικότητες που προσφέρονται δεν είναι 

αυτές που θέλουν»  (Σ3) 

«.Δεν μπορώ να μιλήσω συγκεκριμένα , δεν το γνωρίζω»  (Σ4) 

«...Επειδή τα τελευταία χρόνια οι σχολές δεν βγάζουν ικανό προσωπικό απαξίωσαν και οι 

επιχειρήσεις τους θεσμούς αυτούς, όπως τη μαθητεία»  (Σ6)  

«..μέτρια ίσως» (Σ7) 

«..δεν ξέρουμε στοιχεία, δεν έχει διερευνηθεί» (Σ8) 

«...ως ένα βαθμό μάλλον ανταποκρίθηκαν»  (Σ9)  

 

7η ερώτηση: Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίσατε έως τώρα στον 

σχεδιασμό/υλοποίηση των προγραμμάτων μαθητείας;   
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Σκοπός της έβδομης ερώτησης ήταν ο εντοπισμός και η καταγραφή των δυσκολιών που 

αντιμετώπισαν οι ερωτώμενοι κατά τον σχεδιασμό ή και υλοποίηση των προγραμμάτων 

μαθητείας. Σε αντίθεση με τις απαντήσεις των ερωτώμενων της 1ης ομάδας που 

περιστράφηκαν γύρω από ζητήματα όπως η γραφειοκρατία, ο χρόνος έναρξης των 

προγραμμάτων, οι ερωτώμενοι της εν λόγω ομάδας αντιμετωπίζουν δυσκολίες διαφορετικής 

φύσεως. Τέσσερις ερωτώμενοι σημειώνουν ως δυσκολία, λόγω του μεγέθους, την έλλειψη 

υλικοτεχνικής υποδομής και κυρίως ατόμου-εκπαιδευτή από πλευράς των μικρών 

επιχειρήσεων.  

«...Το μέγεθος των επιχειρήσεων όχι ακριβώς ως μέγεθος, όσο ως αδυναμία να δώσουν το 

κατάλληλο άτομο για την παρακολούθηση της μαθητείας (ο κατάλληλος μέντορας) δεν έχουν 

τη πολυτέλεια του προσωπικού. Αυτό είναι πιθανό να μας οδηγήσει και σε διαφορετικού είδους 

μοντέλα αλλά αν θέλαμε να αντιγράψουμε το γερμανικό σύστημα η κύρια δυσκολία είναι εδώ. 

Γραφειοκρατία υπάρχει, αλλά δεν νομίζω ότι είναι το κύριο πρόβλημα αυτό. Πρόβλημα επίσης 

είναι να κάνεις τη μαθητεία σε ένα Δημόσιο φορέα και  αυτός δεν μπορεί να προσλάβει τον 

μαθητευόμενο»  (Σ1) 

«..Στη μικρή επιχείρηση κάποιος πρέπει να υποδεχθεί, να παρακολουθεί και να εκπαιδεύει το 

μαθητευόμενο. Εξοπλισμός στις μικρές επιχειρήσεις λείπουν οι υποδομές, δεν μπορεί μια μικρή 

επιχείρηση να έχει όλη τη γκάμα του παραγωγικού εξοπλισμού να  είναι καθετοποιημένη, γιατί 

ο μαθητευόμενος πρέπει να μάθει όλα τα στάδια» (Σ2)  

«..ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας αδυνατεί να διαθέσει προσωπικό για να καθοδηγήσει τον 

μαθητευόμενο, γιατί αυτό θα του λείψει από την παραγωγή, άρα πως να τον πείσεις να 

συμμετάσχει σε πρόγραμμα μαθητείας (Σ8)  

«...οι μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούν εύκολα να διαθέσουν άτομο για να εκπαιδεύσει τον 

μαθητευόμενο, ούτε έχουν όλον τον εξοπλισμό που χρειάζεται »(Σ9) 

 

Άλλος ερωτώμενος σημειώνει την έλλειψη γνώσης από τις επιχειρήσεις σχετικά με τα 

οφέλη της μαθητείας, άλλος ερωτώμενος καταγράφει την επιφυλακτικότητα αρχικά στη 

συνεργασία και αλληλεπίδραση με άλλους φορείς, ενώ ένας ερωτώμενος δεν αναφέρει την 

ύπαρξη δυσκολιών : 

«...Εκείνο που έχουμε διαπιστώσει σε θεωρητικό πλαίσιο και στη φάση του σχεδιασμού αν 

θέλετε και με όσες συζητήσεις είναι ότι οι επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν τα οφέλη,... η 

γραφειοκρατία, οτιδήποτε δημιουργεί επιπλέον γραφειοκρατία τους είναι απωθητικό, ..... έχουν 
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γίνει πολλά μεγάλα βήματα, και στο παρελθόν έγιναν πράγματα, αλλά δεν υπήρχε το 

αποτέλεσμα»  (Σ4) 

«.εμείς δεν εμπλεκόμαστε άμεσα με τη μαθητεία ως κοινωνικοί εταίροι....Από εκεί και πέρα ως 

διαμεσολαβητές στα όργανα είμαστε ικανοποιημένοι από την έως τώρα συμμετοχή, δεν 

αισθανόμαστε έξω από το παιχνίδι για να το πω απλά»  (Σ5) 

«...Είχαμε μια διαφορετική δυσκολία, μια επιφυλακτικότητα από τους άλλους ως προς το 

φορέα  (γιατί έρχονται οι ..... και θέλουν να μας δείξουνε πως θα το κάνουμε καλύτερα το 

έχουμε ακούσει και αυτό) δε σημαίνει βέβαια κάτι, στην αρχή ήταν προβληματισμένοι αλλά 

μετά τους άρεσε... Οτιδήποτε είναι δύσκολο στην αρχή, αλλά μετά καταλαβαίνουν όλοι πόσο 

κερδοφόρο είναι να υπάρχει αυτή η ανταλλαγή»  (Σ7) 

 

 

Ακολουθούν οι ερωτήσεις του 2ου θεματικού άξονα  της συνέντευξης που στόχο έχουν 

να αποτυπώσουν τις απόψεις των ερωτώμενων αναφορικά με τις προσδοκίες και τους 

μελλοντικούς στόχους του θεσμού της μαθητείας. 

 

8η ερώτηση : Ποιοι κατά τη γνώμη σας ποιοι θα πρέπει να είναι οι μελλοντικοί στόχοι για το 

θεσμό της μαθητείας (εν γένει αλλά στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)  

 
Στη πρώτη ερώτηση του δεύτερου άξονα της συνέντευξης οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να 

αναφέρουν τους στόχους που οι ίδιοι θεωρούν ότι μελλοντικά πρέπει να έχει ο θεσμός. Οι 

ερωτώμενοι και της 2ης ομάδας σχεδόν στο σύνολο τους θεωρούν ως “δεδομένο” μελλοντικό 

στόχο την αύξηση της συμμετοχής μαθητών και επιχειρήσεων στα προγράμματα μαθητείας, 

αναδεικνύοντας παράλληλα και άλλους στόχους  

Δυο ερωτώμενοι προτάσσουν ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας της μαθητείας, 

καθώς «...καλοί οι ποσοτικοί στόχοι, όπως αύξηση μαθητών που συμμετέχουν και 

επιχειρήσεων, αλλά χρειάζεται και βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων μαθητείας»  

(Σ9). «..πρέπει να πάμε σε μια πιο ποιοτική διάσταση της μαθητείας, να δοθεί μεγάλη έμφαση 

στα αναλυτικά προγράμματα, στη σύνδεση με πραγματικές ανάγκες της αγοράς, να υπάρχουν 

οριοθετημένοι στόχοι, να γίνει πιο ξεκάθαρο και ενιαίο το θεσμικό πλαίσιο (να μιλάμε για 

μαθητεία και όχι πρακτική άσκηση ή οτιδήποτε άλλο).  Επίσης, θα ήτανε καλό όλη η μαθητεία 

να οδηγεί στο ίδιο επίπεδο στο εθνικό πλαίσιο προσόντων » (Σ5) 

Για άλλον ερωτώμενο σημαντικό είναι η μαθητεία «να είναι σε ένα επίπεδο, σε ένα φορέα, 

.... υπάρχουν πολλά καθεστώτα μαθητείας που πρέπει να μειωθεί ο αριθμός τους και κυρίως 
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να στοχεύσουμε να δίνουμε τη δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να κάνουν αυτοί την επιλογή 

τους σε ποια επιχείρηση θα πάνε» (Σ1). Επίσης, δυο ερωτώμενοι θεωρούν ως στόχο την 

«..κινητοποίηση των επιχειρήσεων γύρω από το θεσμό, περισσότερη συμμετοχή επιχειρήσεων 

άρα περισσότερες θέσεις μαθητείας» (Σ8), αφού «...Τα μέλη μας λίγο ως πολύ το ξέρουν το 

θεσμό, αλλά και; πρέπει να γίνουν ημερίδες, ξανά ημερίδες. Γιατί; Ακούς, ακούς, ακούς και 

στο τέλος υπακούς, άρα η επιχειρηματική κοινότητα πρέπει να ακούσει να ακούσει για να 

υπακούσει και να ενταχθεί»  (Σ6). 

 

Ένας ερωτώμενος θεωρεί σημαντικό να υπάρξουν ενέργειες για «.. κοινωνική 

καταξίωση του θεσμού, οτιδήποτε δεν είναι κοινωνικά καταξιωμένο είναι αποτυχημένο 

εξαρχής. Αυτό είναι αν δεν μπορεί να γίνει όλα τα άλλα δεν ωφελούν (Σ2), ενώ άλλος 

επισημαίνει ότι «...αύξηση μαθητών, χρηματοδότησης- ναι όλα είναι στόχος, ωστόσο ξεκινάει 

από τον σχολικό προσανατολισμό που μαθαίνουνε τα παιδιά σιγά – σιγά τι είναι μαθητεία, 

ποιες είναι οι σχολές που αυτό συνεπάγεται να αυξηθούνε τα παιδιά που θα συμμετέχουν» (Σ7)  

 

Τέλος ένας ερωτώμενος συνδέει τη στοχοθέτηση του θεσμού της μαθητείας με την 

«...εφαρμογή on going και ex- ante αξιολόγησης, ώστε να υπάρχει αποτίμηση εκ των προτέρων 

αυτού που θέλουμε να πετύχουμε (Σ3), ενώ άλλος ερωτώμενος καταγράφει σειρά στόχων που 

εμπερικλείουν τα εξής :«...συνεργασία και εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, 

ειδικότητες με βάση τη ζήτηση να δούμε επιτέλους και τοπικά που πρέπει να δώσουμε έμφαση, 

διαμόρφωση ευέλικτου πλαισίου με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων (διάρκεια, πρόγραμμα 

σπουδών, πλαίσιο σπαστά ανάλογα με την ειδικότητα), λιγότερη γραφειοκρατία, και τέλος 

ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, δεν φτάνει στον κόσμο η πληροφορία από πάνω προς τα 

κάτω, όπως δεν ξέρουν και οι επιχειρήσεις» (Σ4) 

 
 
9η ερώτηση: Κατά τη γνώμη σας απαιτούνται αλλαγές/μεταβολές σε θεσμικό επίπεδο.  Αν ναι 

ποιες θα προτείνατε; 

 
 

Στην εν λόγω ερώτηση διατυπώθηκαν απόψεις των ερωτώμενων για την αναγκαιότητα ή μη 

θεσμικών αλλαγών, καθώς και προτάσεις προς υιοθέτηση. Επισημαίνεται ότι οι ερωτώμενοι 

στην πλειονότητά τους αναγνώρισαν την αναγκαιότητα αλλαγών σε θεσμικό επίπεδο, 

ωστόσο τέσσερις μόνο εξ΄αυτών προχώρησαν στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων, 
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ενώ ένας εξ΄αυτών όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «..η ανάγκη για συγκεκριμένες αλλαγές θα 

προκύψει από αξιολόγηση πρώτα του υφιστάμενου πλαισίου» (Σ9).  

Δυο ερωτώμενοι τονίζουν την ανάγκη ενσωμάτωσης του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού στα πρώτα στάδια της εκπαιδευτικής διαδρομής του ατόμου,  καθώς για 

τον ένα «..πρέπει να δούμε τις δεξιότητες των παιδιών μετά το δημοτικό, σχετικά με τις τέχνες» 

(Σ6), ενώ σύμφωνα με τον δεύτερο χρειάζεται «..εκσυγχρονισμός σε θεσμικό επίπεδο, δηλαδή 

το παιδί από το γυμνάσιο να αποκτήσει τις εμπειρίες, τις βάσεις έτσι ώστε να μπορεί στα 15-

16 να πάρει μια σχετικά ώριμη απόφαση σταδιοδρομίας, θέλει επαγγελματικό προσανατολισμό 

από πιο νωρίς στο γυμνάσιο» (Σ2).  

Για έναν άλλο ερωτώμενο απαιτείται αλλαγή του φορέα ευθύνης των προγραμμάτων 

μαθητείας, καθώς «..η κατάρτιση αυτού του είδους δεν είναι στην κατάλληλη δομή, δεν πρέπει 

να είναι στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά στο Ανάπτυξης ή Εργασίας. Δεν είναι το ίδιο πράγμα 

με μια ακαδημαϊκή κατάρτιση είναι άλλη – είναι προτεραιότητα στη σχέση που έχει ο 

μαθητευόμενος με το φορέα μαθητείας, είναι επιλογή του καταρτιζόμενου και ύστερα όλα τα 

άλλα. Εδώ γίνεται από την αντίθετη πλευρά στέλνει ο φορέας κατάρτισης 2-3 άτομα» (Σ1). 

 

Σημαντική θεωρείται η πρόταση ενός ερωτώμενου που αφορά στη «..…δημιουργία ενός 

ενδιάμεσου φορέα, που θα μεσολαβεί απαλλάσσοντας τις επιχειρήσεις από τη γραφειοκρατία, 

αλλά θα βοηθάει και στην τοποθέτηση του μαθητευόμενου. Σε χώρες με προηγμένα συστήματα 

μαθητείας οι ενδιάμεσοι φορείς είναι αυτοί που βοηθούν όταν υπάρχουν πολλές μικρές 

επιχειρήσεις να πάει ο μαθητευόμενος από τη μια επιχείρηση στην άλλη, γιατί μια επιχείρηση 

μπορεί να μην καλύπτει όλο το φάσμα των γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέπει να αποκτήσει 

ο μαθητευόμενος. Επομένως, διαχειρίζεται τις σειριακές μαθητείες» (Σ4). 

 

10η ερώτηση: ¨Κατά τη γνώμη σας απαιτούνται αλλαγές/μεταβολές στον τρόπο εφαρμογής των 

προγραμμάτων μαθητείας. Αν ναι ποιες θα προτείνατε; 

 
Σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης περί αναγκαιότητας αλλαγών στα προγράμματα 

μαθητείας σε θεσμικό επίπεδο στη δέκατη ερώτηση διερευνήθηκαν οι απόψεις των 

ερωτώμενων για την αναγκαιότητα αλλαγών στον τρόπο εφαρμογής. Το σύνολο των 

ερωτώμενων αποφάνθηκε ότι απαιτούνται αλλαγές στα προγράμματα στην προσπάθεια να 

συμβαδίζουν με το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ενώ τέσσερις εξ΄αυτών 

προχώρησαν στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων, κοινός παρονομαστής στις τρεις 
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εξ΄αυτών αναδεικνύεται θα μπορούσε να πει κανείς το στοιχείο της ευελιξίας στην 

διαμόρφωση/υλοποίηση των προγραμμάτων :  

 
«..Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να εισαχθεί ένα εξάμηνο θεωρητικής προετοιμασίας και 

να γίνει μια συνεχώς κλιμακούμενη μετάβαση και είσοδος του μαθητευόμενου στην 

επιχείρηση» (Σ2)  

«.διαμόρφωση ευέλικτου πλαισίου με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων (διάρκεια, 

πρόγραμμα σπουδών, πλαίσιο σπαστά ανάλογα με την ειδικότητα)» (Σ4) 

«..το μόνο που θα πρότεινα είναι η μεγαλύτερη ευελιξία ως προς το κομμάτι της εναλλακτικής 

μαθητείας, να βρεθεί  τρόπος να γίνεται χωρίς να υπάρχουνε προβλήματα, για να αναπτυχθεί 

ειδικά σε τομείς που το έχουνε ανάγκη, όπως ο τουρισμός »(Σ5) 

 

Τέλος, ένας ερωτώμενος ανέδειξε την αναγκαιότητα συμμετοχής των επιχειρήσεων στη 

διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, καθώς όπως αναφέρει «..ποιος κάνει το 

πρόγραμμα σπουδών το κάνουν οι τεχνίτες οι υπάρχοντες για τους τεχνίτες τους μελλοντικούς 

ή οι θεωρητικοί;» (Σ6) 

 

 

11η ερώτηση: Εκτιμάται ότι η παγκόσμια υγειονομική κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη 

επηρεάζει το υπάρχον σύστημα της μαθητείας; Αν ναι με ποιον τρόπο; 

 

Στην 11η ερώτηση αναφορικά με τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης και οι ερωτώμενοι 

της 2ης ομάδας στο σύνολο τους απάντησαν με εμφατικό τρόπο ότι επηρεάζει αρνητικά το 

θεσμό, καθώς υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα στην επιχειρηματικότητα, ενώ και πρακτικά 

δεν είναι δυνατή στις περισσότερες ειδικότητες, η παρουσία των μαθητευομένων στους 

χώρους εργασίας. Επίσης, αξίζει να επισημανθεί ότι δυο εκ των ερωτώμενων ανέφεραν τη 

δυνατότητα αξιοποίησης της προσομοίωσης μελλοντικά για τον περιορισμό των συνεπειών 

σε παρόμοιες περιπτώσεις :  

 

«...επηρεάζει, προφανώς κανένας δεν θέλει να πάρει κάποιον μέσα στην επιχείρηση του τώρα. 

Η Ευρώπη τώρα προχωράει το virtual mobility, θα μπαίνεις από τον υπολογιστή σου σε μια 

εικονική επιχείρηση δεν θα είναι το ίδιο, αλλά θα είναι μια προσομοίωση»  (Σ2) 

«Σίγουρα έχει επηρεάσει όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού, είναι θέμα συζήτησης, επειδή δεν 

μπορούνε τα παιδιά να κάνουνε την πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις., ναι είναι πρόβλημα 

το ακούμε και στη Γερμανία. Προσπαθούνε να βρούνε λύσεις, γιατί και διαδικτυακά δεν 
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μπορούνε να γίνουνε κάποια πράγματα υπάρχουνε ιδέες και εμείς σκεφτόμαστε πολύ και τα 

θέματα με εικονική πραγματικότητα να γίνουν διάφορες δράσεις,...., υπάρχουν ιδέες αλλά 

θέλουν χρόνο»  (Σ7) 

 

Ακολουθούν οι ερωτήσεις του 3ου θεματικού άξονα της συνέντευξης που στόχο έχουν να 

αποτυπώσουν τις απόψεις των ερωτώμενων αναφορικά με προτάσεις για την ενίσχυση της 

ελκυστικότητας του θεσμού της μαθητείας. 

 

 

12η ερώτηση: Ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις για βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

/ελκυστικότητας του θεσμού της μαθητείας / προγραμμάτων μαθητείας  

   

Στη δωδέκατη ερώτηση οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να αποτυπώσουν προτάσεις που θα 

συμβάλλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ελκυστικότητας του θεσμού της 

μαθητείας. Σε διευκρινιστική ερώτηση της ερευνήτριας σχετικά με την υιοθέτηση καλών 

πρακτικών από χώρες του εξωτερικού στο σύνολό τους οι ερωτηθέντες αποφάνθηκαν θετικά, 

τονίζοντας όμως την αναγκαιότητα προσαρμογής των στοιχείων καλής πρακτικής στα 

ελληνικά δεδομένα του συστήματος εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. Αναφορικά με 

προτάσεις ένας ερωτώμενος ανέφερε την ανάγκη ύπαρξης πιο εμπεριστατωμένου 

μηχανισμού διάγνωσης σε τοπικό-περιφερειακό επίπεδο, άλλος τη δημιουργία  

«κοινοπραξίας» των μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις 

των προγραμμάτων μαθητείας. Τέλος άλλος ερωτώμενος επανέλαβε την άποψή του για τη 

δημιουργία ενός ενδιάμεσου φορέα, που θα διευκολύνει την εφαρμογή των προγραμμάτων 

μαθητείας υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις. Ακολουθεί παράθεση των εν λόγω απαντήσεων.  

 

«..Σίγουρα ναι υιοθέτηση καλών πρακτικών όχι όμως άκριτη, γιατί τα μέσα και η ιστορία δεν 

υπάρχουν, δηλαδή αν πάμε να αντιγράψουμε 100% το γερμανικό σύστημα σήμερα δεν 

πρόκειται να πετύχουμε τίποτε,, να πάρουμε πράγματα που μπορούν να ενσωματωθούν στις 

δικές μας συνθήκες πραγματικότητας» (Σ1) 

«..αναλυτικότερος και εμπεριστατωμένος μηχανισμός διάγνωσης αναγκών σε επίπεδο ΠΚΜ, 

δεν έχει γίνει ακόμα τώρα τον κάνει η Περιφέρεια. Γενικά θέλει δράσεις καταξίωσης των 

αποκτηθέντων γνώσεων και ικανοτήτων των μαθητευόμενων» (Σ2) 
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«..ενδιάμεσοι φορείς, είναι τελείως διαφορετικά τα συστήματα, το top θεωρείται η Γερμανία 

και η Ελβετία, όλες αυτές οι χώρες έχουν εδραιωμένα χρόνια συστήματα μαθητείας. Σαν καλή 

πρακτική θα έβαζα τα προγράμματα του Ελληνογερμανικού» (Σ4) 

«..Πρέπει να βρούμε λύσεις για το δικό μας σύστημα, για παράδειγμα εμείς είχαμε προτείνει 

να γίνει ουσιαστικά σαν trust πολλές μαζεμένες επιχειρήσεις στον ίδιο Νομό. Πρέπει να 

υπάρξει συνεργασία λόγω του μικρού μεγέθους των επιχειρήσεων. Καλές πρακτικές 

μεμονωμένα μπορούμε να πάρουμε και να είναι πάρα πολύ καλές και στοχευμένες. .... αλλά σε 

καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αντιγράψουμε ένα σύστημα λόγω των ιδιομορφιών της 

Ελλάδας» (Σ5) 

«.Ναι θα έπρεπε αλλά με ποιες προϋποθέσεις και πως θα εφαρμοστούν εδώ» (Σ6) 

«Εμείς μεταφέρουμε τεχνογνωσία από τη Γερμανία κάποια πράγματα, είναι ανοικτοί και το 

Υπουργείο Παιδείας και το Εργασίας και ο ΟΑΕΔ και μέσω πιλοτικών προγραμμάτων, εμείς 

δείχνουμε τα best practises από διάφορες ειδικότητες » (Σ7) 

 

 

13η ερώτηση:  Τι είδους κίνητρα (οικονομικής φύσεως και μη) απαιτείται κατά τη γνώμη σας 

να δοθούν προς τις επιχειρήσεις, ώστε να ενισχυθεί ο αριθμός συμμετοχής τους στα 

προγράμματα μαθητείας  

 

 
Στη 13η ερώτηση διερευνήθηκαν οι απόψεις των ερωτώμενων σχετικά με το είδος των 

κινήτρων που μπορούν να δοθούν στις επιχειρήσεις προκειμένου να αυξήσουν τη συμμετοχή 

τους σε προγράμματα μαθητείας. Για την πλειονότητα των ερωτώμενων τα οικονομικά 

κίνητρα συμβάλλουν στη κινητοποίηση των επιχειρήσεων και πρέπει να υφίστανται, ενώ 

ένας ερωτώμενος διατύπωσε την άποψη ότι «..λόγω της οικονομικής κρίσης και της τωρινής 

κατάστασης δεν συμμετέχουν, τι κίνητρα να δοθούν; εδώ έχουν εργαζόμενους σε 

αναστολή...(Σ3).  

Αναφορικά με οικονομικά κίνητρα, δυο ερωτώμενοι ανέφεραν ως κίνητρο την περαιτέρω 

μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, όπου ο ένας αναφέρει «ενδεχομένως μείωση στο 

μισό...» σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να γίνει παρέμβαση στην αμοιβή των μαθητευομένων, 

καθώς «είναι ήδη χαμηλή» (Σ1) και ο άλλος αναφέρθηκε σε «πρόγραμμα επιδότησης 

ασφαλιστικών εισφορών, που η επιχείρηση μετά θα έχει υποχρέωση διατήρησης του 

μαθητευόμενου.» (Σ3). Άλλος ερωτώμενος προτείνει ως οικονομικό κίνητρο την επιδότηση 

των επιχειρήσεων για την εκπαίδευση και πιστοποίηση των εκπαιδευτών τους, καθώς 
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«..αυτός που θα τον διδάξει στην πράξη και θα αφήσει τη δουλειά του θα πρέπει να αμείβεται, 

αλλά θα πρέπει να πιστοποιηθεί ότι είναι άξιος για να εκπαιδεύσει το μαθητευόμενο»(Σ6). 

Άλλος ερωτώμενος θεωρεί ότι το οικονομικό κίνητρο πρέπει να αφορά στη στήριξη των 

επιχειρήσεων για «..να μετατραπούν σε χώρους μάθησης (learning venues), οικονομική 

στήριξη για να φτιάξω ως επιχείρηση μια αίθουσα, να αγοράσω εκπαιδευτικό εξοπλισμό, 

πίνακα κ.α. καθώς και οικονομικά κίνητρα για να πάει ο καλύτερος εργαζόμενος της 

επιχείρησης να παρακολουθήσει σεμινάρια πως θα συμπεριφέρεται σε ένα μαθητευόμενο» 

(Σ2).  

 

Για δυο ερωτώμενους το κίνητρο για τις επιχειρήσεις, πέρα από οικονομικό, έγκειται στην 

κατανόηση της σημαντικότητας του θεσμού της μαθητείας για αυτές και της επιβράβευσης 

όσων προσφέρουν ποιοτικές θέσεις μαθητείας :    

 
«...όχι ότι τα λεφτά είναι λίγα, πέρα από το οικονομικό, το θέμα είναι να πειστούν οι 

επιχειρήσεις να συμμετέχουν και να επιβραβεύονται αυτές που προσφέρουν ποιοτικές θέσεις 

μαθητείας, γιατί όλες οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να προσφέρουν θέσεις μαθητείας πρέπει να 

υπάρχουν κάποια κριτήρια »(Σ4) 

 «.. οι επιχειρήσεις θέλει να κατανοήσουν. Είναι το κομμάτι που προσπαθούμε πολλά χρόνια 

τώρα τι σημαίνει για μια επιχείρηση όταν αναλαμβάνει κάποιους νέους ανθρώπους για 2-3 

χρόνια και πως αυτοί οι νέοι γίνονται κομμάτι της επιχείρησης και πραγματικά μαθαίνουν από 

τους εκπαιδευτές μέσα στην επιχείρηση, και τι σημαίνει όλο αυτό είναι μια διαδικασία» (Σ7) 

 

 

Αξίζει να επισημανθεί ότι ένας ερωτώμενος έκανε διαχωρισμό των κινήτρων σε σχέση με 

το μέγεθος των επιχειρήσεων, καθώς ειδικά στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις θεωρεί 

ότι υπάρχει αντικειμενική δυσκολία εξεύρεσης «πειστικών» κινήτρων όπου ενδεχομένως η 

μόνη «διέξοδος» κατ΄αυτόν είναι να πεισθεί ο επιχειρηματίας ότι ο μαθητευόμενος μπορεί 

να γίνει όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το «δεξί του χέρι». Αναφορικά με οικονομικά 

κίνητρα θεωρεί ότι πρέπει να λειτουργήσουν ως επιβράβευση σε περίπτωση διατήρησης του 

μαθητευόμενου, αντί μεγαλύτερης επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών κατά το χρονικό 

διάστημα που διαρκεί η μαθητεία.  

«.. Το θέμα είναι για ποιες επιχειρήσεις μιλάμε, γιατί όταν πας στο συνεργείο της γειτονιάς 

το μόνο κίνητρο πραγματικό είναι να δεις ένα άνθρωπο που έχει ανάγκη από ένα εργαζόμενο 

και αντί να βγει στην αγορά και να το ψάξει θα του πεις θα πάρεις το συγκριμένο παιδί που 
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θέλει να εργαστεί, και μετά θα τον κρατήσεις και θα το έχεις εκπαιδεύσει εσύ όπως θες – να 

είναι το δεξί σου χέρι, η συνέχειά σου, είναι εύκολο; όχι 9 στις 10 επιχειρήσεις στην Ελλάδα 

είναι οικογενειακές, πως πας να του βάλεις ένα μαθητευόμενο και να του πεις θα του δώσεις 

και μια θέση ή όταν εκπαιδεύεις κάποιον που ξέρεις ότι 80% δεν μπορείς να τον κρατήσεις 

και ότι είναι εν δυνάμει ανταγωνιστή σου, πραγματικά δυσκολεύομαι και εγώ να σκεφτώ ποια 

θα μπορούσαν να είναι τα κίνητρα... ως οικονομικό κίνητρο θα μπορούσε να πληρώσει το 

κράτος τις ασφαλιστικές εισφορές αντί για 1 χρόνο, για 2 το έχουμε σκεφτεί και αυτό. Το 

κίνητρο της επιβράβευσης εμείς το προτείνουμε όχι αν έχεις θέσεις μαθητείας, αλλά 

διαφορετικά, αν κρατήσεις τον μαθητευόμενο πχ να έχεις μια μείωση στις ασφαλιστικές 

εισφορές επι μονίμου βάσεως.. (Σ5) 

 

 

14η ερώτηση: Τι είδους κίνητρα (οικονομικής φύσεως και μη) απαιτείται κατά τη γνώμη σας 

να δοθούν προς τους μαθητές, ώστε να ενισχυθεί ο αριθμός συμμετοχής τους στα προγράμματα 

μαθητείας  

 

Στην ερώτηση για τα κίνητρα προς τους μαθητές προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή 

τους στα προγράμματα μαθητείας μόνο ένας ερωτώμενος ανέφερε την αύξηση της αμοιβής 

των μαθητευομένων, την οποία συνέδεσε όμως με την πρόοδο του μαθητευόμενου, καθώς 

αφορά σε «επίδομα, αλλά θα το ονόμαζα υποτροφία μαθητείας, είσαι καλός, κάνεις προχωράς 

με ένα σύστημα αξιολόγησης (Σ2). Ό εν λόγω ερωτώμενος και άλλοι δυο αναφέρθηκαν σε 

πιο «εσωτερικά» κίνητρα όπως η καταξίωση και η θέληση :  

«..Μη οικονομικό κίνητρο είναι η καταξίωση» (Σ2)  

«..είναι η ζωή τους,  αν αυτοί δεν έχουν κίνητρο δηλαδή τι παραπάνω; » (Σ1) 

 

«Κύριο κίνητρο όμως είναι η θέληση, η οποία δεν αντικαθιστά τη γνώση» (Σ6)  
 

 

Πέντε ερωτώμενοι ανέδειξαν ως κίνητρα την εύρεση εργασίας, και την απόκτηση 

δεξιοτήτων και εμπειριών:  

«..Αν ο μαθητής ήξερε ότι τελειώνοντας έχει πολλές πιθανότητες να βρει δουλειά γιατί να μην 

πάει, δηλαδή νομίζω και σωστά λέει το Υπουργείο είναι ρυθμισμένη η σχέση, τώρα ποιο άλλο 

κίνητρο;»  (Σ4) 

«...Το μόνο κίνητρο είναι αν μπορείς να τους εξασφαλίσεις κάποια εργασία μετά τη 

μαθητεία… Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο δυνατό κίνητρο από αυτό, από τη στιγμή που δεν 
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υπάρχει, τουλάχιστον σε όλους τους εκπαιδευόμενους κίνητρο να συνεχίσουν σπουδές και να  

μεταπηδήσουν σε άλλο επίπεδο»  (Σ5) 

«...Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι η εργασιακή εμπειρία που αποκτούν από πολύ μικρή ηλικία 

και εν τέλει αυτό μετράει, ότι μαθαίνουνε κάποια τέχνη, κάποιο επάγγελμα  είναι το μεγάλο 

όφελος και βεβαίως ο μισθός. Η αύξηση του μισθού θα ήταν ένα κίνητρο, αλλά οι περισσότεροι 

νέοι δεν γνωρίζουν καν τι είναι μαθητεία » (Σ7) 

«... Μεγαλύτερο κίνητρο από την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας υπάρχει; οι νέοι πολύ 

δύσκολα μπορούν να μπουν για  πρώτη φορά στην αγορά εργασίας. (Σ9) 

 

 

15η ερώτηση:  Πως αντιλαμβάνεστε τον όρο ποιότητα σε σχέση με το θεσμό της Μαθητείας και 

ποιοι παράγοντες- στοιχεία, κατά τη γνώμη σας μπορούν να συμβάλλουν στη ενίσχυση της; 

 
Στη 15η ερώτηση διερευνήθηκαν οι απόψεις των ερωτώμενων για τον όρο της ποιότητας σε 

σχέση με το θεσμό της μαθητείας, καθώς και παράγοντες που συμβάλλουν στην ενίσχυσή 

της. Συζητήθηκαν παράγοντες ποιότητας που αναφέρθηκαν από την ερευνήτρια και 

προέκυψαν από τη βιβλιογραφική επισκόπηση, όπως σαφές θεσμικό πλαίσιο, βέλτιστη 

συνεργασία μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων, υλικοτεχνικές υποδομές, εκπαιδευτικό 

προσωπικό, πιστοποίηση, διαδικασία επιλογής ειδικοτήτων – διασύνδεση με αγορά 

εργασίας, καθώς και άλλες απόψεις των ερωτώμενων. Στο σύνολο τους οι ερωτώμενοι 

συμφώνησαν με τους προαναφερθέντες παράγοντες ότι συμβάλλουν στην ποιότητα του 

θεσμού, αναδεικνύοντας ο καθένας τη σημαντικότητα επιμέρους στοιχείων, όπως η 

συνεργασία, η πιστοποίηση, ενώ ένας ερωτώμενος ανέδειξε ως επιπλέον στοιχείο ποιότητας 

τη δυνατότητα επιλογής από τον μαθητευόμενο της επιχείρησης που θα υλοποιήσει τη 

μαθητεία και αντιστρόφως, αντί της τοποθέτησης από τη δομή εκπαίδευσης- κατάρτισης 

όπως πραγματοποιείται: 

 

«....., η πιστοποίηση όφειλε να είναι το μεγαλύτερο δείγμα ποιότητας, είναι και δύσκολο 

πράγμα, δεν είναι απλά βάζω μια υπογραφή, είναι αυτός ο μηχανισμός ο οποίος με πολύ μεγάλη 

επιτυχία εφαρμόστηκε στο γερμανικό σύστημα των Επιμελητηρίων, όπου εκεί έχουνε μια 

καταπληκτική ιστορία  πίσω τους, αλλά το κάνουν συστηματικά και έχουν τους τρόπους, τη 

δυνατότητα πχ να πληρώσουν εύκολα εμπειρογνώμονα εδώ μητρώα το ένα το άλλο, το 

προβλέπει ο Νόμος ή όχι. πρέπει το Επιμελητήριο να μην σκοντάφτει σε απαγορεύσεις» (Σ1) 
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«.Όλα τα παραπάνω είναι αλλά το κλειδί της επιτυχίας είναι αρμονική συνεργασία για win win 

κατάσταση. Να μπορούν να συνεργάζονται αρμονικά ο επιχειρηματίας με το μαθητευόμενο με 

σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας της επιχείρησης και τη βελτίωση των ικανοτήτων του 

μαθητευόμενου»  (Σ2) 

«...Συμμετοχή των επιχειρήσεων από τον σχεδιασμό/πολιτική μέχρι την οργάνωση/εφαρμογή, 

επιλογή ειδικοτήτων, προγράμματα σπουδών, σύστημα παρακολούθησης αποφοίτων και 

διαρκής παρακολούθηση και αξιολόγηση, χωρίς ένα σύστημα παρακολούθησης-αξιολόγησης 

(που πάνε οι απόφοιτοι και μετά από πόσο καιρό σε τι θέσεις πάνε, αν παραμένουν) είναι τα 

στοιχεία που σου προσδιορίζουν πως πρέπει να αναπροσαρμόσεις το σύστημά σου.  Με 

δεδομένο ότι πάμε να φτιάξουμε κάτι πρέπει να έχουμε και το στοιχείο της πρόγνωσης, δεν 

είναι μόνο αν ένα επάγγελμα είναι δυναμικό σήμερα, αύριο θα είναι; Και ποιες είναι οι ανάγκες 

που θα έχει αύριο, όσο μπορείς να το διαγνώσεις, γιατί οι εξελίξεις είναι διαρκείς και ραγδαίες, 

οπότε αλλάζουν τα πάντα»   (Σ4) 

«..Υπάρχει σχετικό ΦΕΚ το οποίο περιγράφει αρκετά καλά το νόημα της ποιότητας. Είναι όλα 

αυτά.. στον τρόπο επιλογής ειδικοτήτων, δεν υπάρχει ο τρόπος αξιολόγησης, δεν υπάρχει 

καταγραφή το τι συμβαίνει σε μια ειδικότητα διαχρονικά σε βάθος 3τίας- 5ετίας, οπότε όταν 

δεν έχεις αυτή τη καταγραφή είναι να είχαμε να λέγαμε»  (Σ5) 

«..Άλλο κριτήριο είναι το να επιλέγουνε οι επιχειρήσεις τα παιδιά που θέλουνε, έτσι γίνεται στη 

Γερμανία και έτσι λειτούργησαν και τα πιλοτικά προγράμματα μέσω ΟΑΕΔ. Είναι ένα κριτήριο 

ποιότητας το να επιλέγουν ο ένας τον άλλον (παιδί και επιχείρηση)»   (Σ7) 

 

Πίνακας 10: Παράγοντες στοιχεία ποιότητας – 2η ομάδα 

Παράγοντες- στοιχεία ποιότητας   Ερωτώμενοι 

Σαφές θεσμικό πλαίσιο   Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9 

Βέλτιστη συνεργασία μεταξύ εμπλεκόμενων 

φορέων  
Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9 

Υλικοτεχνικές υποδομές, εκπαιδευτικό προσωπικό Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9 

Πιστοποίηση μαθητευομένων, μηχανισμός 

αξιολόγησης  
Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9 

Διαδικασία επιλογής ειδικοτήτων – διασύνδεση 

με αγορά εργασίας  
Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9 

Βαθμός δέσμευσης επιχειρήσεων και συμμετοχή 

σε προγράμματα μαθητείας  
Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9 
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Κεφάλαιο 6ο: Συμπεράσματα –Συζήτηση- Προτάσεις  

 

Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει παρουσίαση και συζήτηση επί των συμπερασμάτων των 

απαντήσεων των ερωτώμενων και των δυο ομάδων. Επίσης, υφίσταται διατύπωση 

προτάσεων για μελλοντική διερεύνηση του θέματος, ενώ αποτυπώνονται και οι περιορισμοί 

– αδυναμίες της έρευνας.  

 

6.1 Συζήτηση- συμπεράσματα  

 

Κύριο σκοπό της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση των απόψεων 18 στελεχών 

από δομές εκπαίδευσης-κατάρτισης και επιχειρηματικότητας για την αποτελεσματικότητα 

του θεσμού της μαθητείας σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο αυτό 

διατυπώθηκαν τρία ερευνητικά ερωτήματα, που αποτέλεσαν τους κύριους θεματικούς 

άξονες γύρω από τους οποίους δομήθηκε η ποιοτική έρευνα και στους οποίους ζητήθηκε από 

τους ερωτώμενους να εκφράσουν τις απόψεις και θέσεις τους με επιμέρους ερωτήματα. Η 

ερμηνεία των συμπερασμάτων των συνεντεύξεων επικεντρώνεται στους εν λόγω άξονες που 

αφορούν στις παραμέτρους αποτελεσματικότητας της μαθητείας και στην αποτίμηση αυτής, 

στις προσδοκίες και τους μελλοντικούς στόχους του θεσμού και τέλος στα κίνητρα και 

τρόπους ενίσχυσης της ελκυστικότητάς του.  

 

Αξίζει να επισημανθεί ότι παρόλο που αντικείμενο μελέτης αποτέλεσε σε κάθε περίπτωση ο 

θεσμός της μαθητείας, η ύπαρξη τριών προγραμμάτων μαθητείας με αρκετές διαφοροποιήσεις 

είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη μέσα από τις απαντήσεις των ερωτώμενων, ως ένα βαθμό 

επιμέρους στοιχείων του κάθε προγράμματος, γεγονός που ενδεχομένως να επιφέρει μια 

επιπλέον δυσκολία στη γενίκευση ορισμένων συμπερασμάτων για το σύνολο του θεσμού.   

 

Στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα, που αποτελεί και τη βάση της έρευνας, διερευνήθηκαν 

οι απόψεις των ερωτώμενων για τους παράγοντες που συμβάλλουν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού, ενώ επιχειρήθηκε και αποτίμηση της 

αποτελεσματικότητάς του. Η ανάλυση του ερωτήματος ξεκίνησε με τη διερεύνηση αρχικά 

της αντίληψης που έχουν οι ερωτώμενοι για την έννοια της μαθητείας και της 

αποτελεσματικότητας, λόγω του διαφορετικού περιεχομένου που ενδεχομένως συχνά να 

τους αποδίδεται, σε μια προσπάθεια δόμησης μιας ενιαίας βάσης αντίληψης του υπό 
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διερεύνηση θέματος και εντοπισμού τυχόν σημαντικών αποκλίσεων που θα απαιτούσαν 

διευκρίνιση. Οι απαντήσεις της πλειοψηφίας των ερωτώμενων και των δυο ομάδων, και 

ειδικά αυτών από τους φορείς επιχειρηματικότητας, επιβεβαιώνουν τον ορισμό ότι είναι «ο 

βαθμός στον οποίο ένας οργανισμός πετυχαίνει τους στόχους του” Θωμά Ρ (2010). 

Αναφορικά με την έννοια της μαθητείας διαπιστώθηκε ότι κύριο σημείο διαχωρισμού της 

από την πρακτική άσκηση, που επίσης αποτελεί «δημοφιλή» τρόπο μάθησης στο χώρο 

εργασίας, είναι η ύπαρξη αμοιβής για την πλειονότητα των ερωτώμενων και των δυο 

ομάδων, που περιλαμβάνεται εντός των τεσσάρων στοιχείων που προσδιορίζουν τη μαθητεία 

(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 2018). Για τα στελέχη των φορέων επιχειρηματικότητας 

επιπρόσθετα στοιχείο διαχωρισμού θεωρείται και η χρονική διάρκεια, καθώς η πρακτική 

άσκηση είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας σε σχέση με τη μαθητεία (European 

Commission 2013 : 7-8) 

 

Στο σημαντικό ερώτημα για το ποιες είναι οι παράμετροι που συμβάλλουν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού της μαθητείας όλοι οι ερωτώμενοι συμφωνούν με αυτές 

που έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί στη βιβλιογραφική επισκόπηση και συγκεκριμένα στον 

Οδηγό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες προέκυψαν κατόπιν ανασκόπησης ποσοτικών 

αλλά και ποιοτικών στοιχείων των ευρωπαϊκών συστημάτων μαθητείας για τους παράγοντες 

που συμβάλλουν στην επιτυχία των προγραμμάτων μαθητείας και πρακτικής άσκησης 

(European Commission, 2013 : 13-14). Στο πλαίσιο αυτό παράγοντες επιτυχίας θεωρούνται 

η στοχοθέτηση και στρατηγική, η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, η ύπαρξη 

μηχανισμού αξιολόγησης, το επίπεδο προετοιμασίας των εμπλεκομένων, οι ενέργειες 

προώθησης, το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών, οι υλικοτεχνικές υποδομές και 

τέλος το εκπαιδευτικό προσωπικό. Από τους προαναφερθέντες παράγοντες όλοι θεωρείται 

ότι συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα του θεσμού, δίχως να σημειώνεται σημαντική 

διαφοροποίηση στη σημαντικότητα που τυχόν τους προσδίδεται. Μοναδικό στοιχείο 

διαφοροποίησης που αξίζει να επισημανθεί αποτέλεσε η προσέγγιση τριών ερωτώμενων 

στελέχη φορέων επιχειρηματικότητας, όπου δεν «αναγνωρίζουν» ως παράγοντα 

αποτελεσματικότητας την χρηματοδότηση, κυρίως με τον τρόπο που πραγματοποιείται έως 

τώρα. Αποτυπώνεται η αναγκαιότητα απομάκρυνσης από το ισχύον καθεστώς επιδότησης 

των επιχειρήσεων, μέσω των ασφαλιστικών εισφορών για τη συμμετοχή τους σε 

προγράμματα μαθητείας και ενδεχόμενη οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων, αλλά με 

άλλη «προσέγγιση», επιδιώκοντας να κατανοήσουν τη σημασία της μαθητείας και να 
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θεωρείται επένδυση για την επιχείρηση αντί εξόδων. Ωστόσο στην Ελλάδα δεν έχουν 

εξεταστεί επαρκώς μοντέλα χρηματοδότησης που μειώνουν σταδιακά τη στήριξη σε 

επιδοτήσεις και αυξάνουν σταδιακά την ιδία συμμετοχή των επιχειρήσεων.  Η αύξηση του 

ποσοστού συμμετοχής των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση προϋποθέτει την αναγνώριση 

από πλευράς τους ότι υφίσταται σειρά από οφέλη από την προσφορά θέσεων μαθητείας, τα 

οποία ωστόσο ακόμα δεν έχουν αποδειχτεί, ενώ  δεν λαμβάνει χώρα και ανάλυση κόστους – 

οφέλους (Cedefop, 2018c :83).  Η απουσία ανάλυσης κόστους- οφέλους σε συνδυασμό με 

την έλλειψη μη οικονομικών κινήτρων οδηγούν τις επιχειρήσεις να εκτιμούν την αξία των 

οικονομικών κινήτρων ιδιαίτερα στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, Ωστόσο η προσέγγιση 

αυτή είναι μη βιώσιμη, ειδικά αν ληφθεί υπόψη η μείωση των επιδοτήσεων μετά το τέλος 

της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 (Cedefop, 2018c :20).   

Σε κάθε περίπτωση η ανάγνωση της παραπάνω επισήμανσης για τον παράγοντα της 

χρηματοδότησης και ενδεχομένως η αναθεώρηση της μορφής που αυτή πρέπει να έχει 

εκτιμάται ότι είναι αναγκαίο να γίνει, αφού έχει ξεπεραστεί η παγκόσμια υγειονομική κρίση, οι 

οικονομικές επιπτώσεις της οποίας δεν δύναται να εκτιμηθεί ακόμη πόσο θα επηρεάσουν τις 

επιχειρήσεις, έναν από τους βασικούς συμμετέχοντες στην υλοποίηση των προγραμμάτων 

μαθητείας. Επισημαίνεται ότι σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης των υφιστάμενων 

προγραμμάτων μαθητείας (κυρίως ΕΠΑΛ και ΔΙΕΚ) προέρχεται από κονδύλια του ΕΣΠΑ, 

γεγονός που ενδεχομένως να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη  μελλοντική χρηματοδότηση των 

προγραμμάτων.  

Η ανάλυση των παραγόντων της αποτελεσματικότητας συνεχίστηκε με τη διερεύνηση 

αυτών που επιδρούν αρνητικά στο θεσμό, όπου η κάθε ομάδα ερωτώμενων ανέδειξε 

διαφορετικούς παράγοντες, στοιχείο αναμενόμενο ως ένα βαθμό, λαμβάνοντας υπόψη τη 

βάση εκκίνησης της καθεμιάς και το διαφορετικό ρόλο που επιτελεί εντός του συστήματος 

της μαθητείας. Ως αποτέλεσμα για τα στελέχη φορέων εκπαίδευσης- κατάρτισης ως 

αρνητικός παράγοντας αναδείχθηκε για το πρόγραμμα μαθητείας των ΔΙΕΚ, η καθυστέρηση 

στην έναρξη των προγραμμάτων μαθητείας, και εν μέρει το θέμα της επιλογής μεταξύ 

μαθητείας και πρακτικής άσκησης. Αναφορικά με το πρόγραμμα μαθητείας των ΕΠΑΣ-

ΟΑΕΔ εκτιμάται ότι ανασταλτικά επιδρά η μη ύπαρξη θεωρητικού προπαρασκευαστικού 

σταδίου για τους μαθητευόμενους, καθώς και η παράλληλη παρακολούθηση μαθημάτων και 

παρουσίας στο χώρο εργασίας που θεωρείται αρκετά επιβαρυντική για τους μαθητευόμενους 

και ενδεχομένως να δρα και αποθαρρυντικά σε «υποψήφιους» μαθητευόμενους. Το 

επιβαρυμένο πρόγραμμα αποτελεί αδυναμία του προγράμματος μαθητείας των ΕΠΑΣ και 
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για τους μαθητευόμενους που έλαβαν μέρος στη θεματική επισκόπηση για τη μαθητεία στην 

Ελλάδα (Cedefop, 2018c :72).  Για το πρόγραμμα μαθητείας των ΕΠΑΛ, το οποίο πρόσφατα 

ξεκίνησε, αρνητικό παράγοντα αποτελεί η μη ύπαρξη υλικοτεχνικών υποδομών, καθώς και 

το γεγονός ότι το συγχέουν με άλλα προγράμματα μαθητείας.  

 Η ύπαρξη παράλληλων προγραμμάτων μαθητείας φαίνεται να διχάζει τους ερωτώμενους 

και των δυο ομάδων, όπου σχεδόν οι μισοί, το θεωρούν αρνητικό παράγοντα, ενώ για την 

συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών των φορέων επιχειρηματικότητας στον αντίποδα με 

τα στελέχη των φορέων εκπαίδευσης- κατάρτισης σημαντικός παράγοντας που δρα αρνητικά 

είναι και η χρονική διάρκεια των προγραμμάτων μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΔΙΕΚ, που 

εκτιμάται ως μη επαρκής. Οι δυο προαναφερθέντες παράγοντες επισημαίνονται ως στοιχείο 

προβληματισμού, ο μεν πρώτος ότι δημιουργεί σύγχυση στους εργοδότες και υφίστανται 

αλληλεπικαλύψεις και ο μεν δεύτερος ότι η χρονική διάρκεια του πρόγραμμα μαθητείας των 

ΕΠΑΛ, είναι πολύ σύντομη για να «θεωρείται» μαθητεία, αλλά και να οδηγεί σε  επίπεδο 

προσόντων 5, τόσο στη θεματική επισκόπηση για τη μαθητεία στην Ελλάδα (Cedefop, 

2018c: 53-54), όσο και σε κείμενα θέσεων κοινωνικών φορέων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2017:8) 

(ΣΕΒ 2020:2)  

Στο πλαίσιο διερεύνησης των παραγόντων αποτελεσματικότητας εύλογα ακολούθησε 

αποτίμηση από πλευράς των ερωτώμενων της αποτελεσματικότητας του θεσμού εν γένει 

αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Η πλειοψηφία των ερωτώμενων και στις δυο ομάδες 

απάντησε στο εν λόγω ερώτημα προχωρώντας σε αποτίμηση ανά προσφερόμενο πρόγραμμα 

μαθητείας (ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, ΕΠΑΛ, ΔΙΕΚ) όπου το πρόγραμμα μαθητείας των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ 

εκτιμάται από όλους αποτελεσματικό και σε κάθε περίπτωση πιο αποτελεσματικό από αυτών 

των ΕΠΑΛ και ΔΙΕΚ. Το γεγονός αυτό επεξηγείται επαρκώς από το γεγονός ότι το 

πρόγραμμα μαθητείας των ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ είναι καθιερωμένο εδώ και δεκαετίες, σε αντίθεση 

με αυτό των ΕΠΑΛ που πρωτοξεκίνησε το 2017, ενώ και η προσφορά μαθητείας στα ΔΙΕΚ 

εισήχθη πρόσφατα τα τελευταία 3-4 χρόνια παράλληλα με την επιλογή της πρακτικής 

άσκησης.  

Σε επιμέρους στοιχεία αποτίμησης της αποτελεσματικότητας η πλειοψηφία και στις δυο 

ομάδες απάντησε ότι δεν υπάρχει αποτελεσματική διασύνδεση εκπαίδευσης-κατάρτισης και 

αγοράς εργασίας, άποψη που συμφωνεί και με τα αποτελέσματα της θεματικής επισκόπησης 

για τη μαθητεία στην Ελλάδα, όπου αποτυπώνεται η μη ευθυγράμμιση της προσφοράς των 

θέσεων μαθητείας με την αγορά εργασίας (Cedefop, 2018c:19). Επίσης, για τα στελέχη 

φορέων επιχειρηματικότητας η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό και 
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υλοποίηση προγραμμάτων μαθητείας υπολείπεται, παρόλα τα βήματα των τελευταίων ετών. 

Ο ρόλος των κοινωνικών φορέων και των Επιμελητηρίων είναι ακόμα αδύναμος και όχι καλά 

καθορισμένος, δεδομένου ότι η μαθητεία απαιτεί διαμοιρασμό ευθύνης μεταξύ εκπαίδευσης 

και αγοράς εργασίας, καθώς και δέσμευση από τις επιχειρήσεις (Cedefop, 2018c: 84). 

Για τον εξίσου σημαντικό παράγοντα της συνεργασίας μεταξύ φορέων εκπαίδευσης – 

κατάρτισης και επιχειρηματικότητας για το σύνολο των ερωτώμενων της έρευνας αυτός 

κυμαίνεται σε αρκετά χαμηλό επίπεδο και χρήζει σημαντικής ενίσχυσης. Ο κύριος στόχος 

που αποτελεί συνάμα και πρόκληση για το θεσμό της μαθητείας είναι η διασφάλιση της 

συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων. Πρωταρχικός στόχος η 

συνεργασία μεταξύ δομών εκπαίδευσης- κατάρτισης και την αγορά εργασίας, μέσω της 

εμπλοκής των κοινωνικών εταίρων, καθώς και μεταξύ των φορέων του δημοσίου. Οι 

κοινωνικοί φορείς και τα Επιμελητήρια είναι πρόθυμοι να ενισχύσουν το ρόλο τους τόσο 

στο σχεδιασμό όσο και την υλοποίηση του συστήματος μαθητείας, γεγονός που δεν βρίσκει 

αρνητικούς τους δημόσιους φορείς μεσομακροπρόθεσμα (Cedefop, 2018c: 120). 

 

Η εικόνα των ερωτώμενων για το βαθμό αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων 

μαθητείας δεν διαφοροποιήθηκε, όταν εξετάστηκε σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας ολοκληρώνεται με την καταγραφή 

δυσκολιών που αντιμετώπισαν οι ερωτώμενοι κατά τον σχεδιασμό/υλοποίηση 

προγραμμάτων μαθητείας. Η γραφειοκρατία αναδεικνύεται ως δυσκολία για τα μισά από τα 

στελέχη δομών εκπαίδευσης- κατάρτισης, ενώ ειδικά για το πρόγραμμα μαθητείας των ΔΙΕΚ 

σημειώνεται ως επιπλέον δυσκολία η έλλειψη μόνιμου προσωπικού που θα συντελούσε στην 

πιο εύρυθμη οργάνωση και προώθηση του προγράμματος. Σε αντιδιαστολή με τα στελέχη 

εκπαίδευσης κατάρτισης, για τους ερωτώμενους από φορείς επιχειρηματικότητας κύρια 

δυσκολία αποτελεί το μικρό μέγεθος των περισσότερων επιχειρήσεων, γεγονός που επιφέρει 

αδυναμία διάθεσης προσωπικού ως εκπαιδευτή του μαθητευόμενου, έλλειψη υλικοτεχνικών 

υποδομών κ.α.  Ευρωπαϊκά δεδομένα36 δείχνουν ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι πιο πιθανό 

να προσφέρουν θέσεις μαθητείας από ότι οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις (Cedefop, 

2018c:37). Στο πλαίσιο αυτό η θετική συσχέτιση μεταξύ μεγέθους επιχειρήσεων και 

πιθανότητας συμμετοχής σε πρόγραμμα μαθητείας μπορεί να δρα ανασταλτικά στην 

                                                        
36 Το 2010 σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 44% των μεγάλων επιχειρήσεων προσέφεραν θέσεις μαθητείας 

έναντι 31% των μεσαίων και 22% των μικρών.   
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πρόθεση των ελληνικών επιχειρήσεων για συμμετοχή, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία 

αυτών (97%) είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις και απασχολούν το 59% των εργαζομένων 

(Ιωαννίδου & Σταύρου, 2013:10). Όπως είναι αναμενόμενο, λοιπόν κατάρτιση σε 

μαθητευόμενους παρέχουν ως επί το πλείστον οι μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ οι μικρές, οι 

μεσαίες και ιδίως οι πολύ μικρές επιχειρήσεις χρειάζονται υποστήριξη για να προσφέρουν 

προγράμματα μαθητείας και να αποκτήσουν την κατάρτιση που καλούνται να έχουν ως 

εκπαιδευτές Cedefop (2014α). 

 

Συμπερασματικά, όσον αφορά στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με τους 

παράγοντες αποτελεσματικότητας του θεσμού της μαθητείας και την αποτίμηση αυτού οι 

ερωτώμενοι εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την αποτελεσματικότητα του προγράμματος 

μαθητείας των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, σε αντίθεση με αυτό των ΔΙΕΚ, ενώ το πρόγραμμα των 

ΕΠΑΛ, λόγω της πρόσφατης ενεργοποίησής του κρίνεται πιο επιεικώς. Το πρόγραμμα 

μαθητείας του ΟΑΕΔ τυγχάνει ευρείας αποδοχής, από όλους τους εμπλεκόμενους στο 

σύστημα μαθητείας (Cedefop, 2018c: 49), ενώ ο νέος θεσμός μαθητείας των ΕΠΑΛ 

παρουσιάζει αυξανόμενη δημοτικότητα (ΣΕΒ,2020:17). Η αποτελεσματικότητα του 

προγράμματος μαθητείας του ΟΑΕΔ επισημαίνεται και στον Οδηγό της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, όπου ωστόσο λόγω του χρονικού διαστήματος διεξαγωγής της μελέτης (2012) 

δεν υφίστανται στοιχεία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του προγράμματος 

μαθητείας των ΕΠΑΛ, ενώ για αυτό των ΔΙΕΚ αναφέρεται ότι επίκειται αξιολόγηση του 

προγράμματος, ωστόσο σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα απασχόλησης γενικά 

θεωρούνται λιγότερο θετικά από αυτά του προγράμματος μαθητείας του ΟΑΕΔ (European 

Commission, 2013:68).    

Βασικό στοιχείο ωστόσο που αναδεικνύεται από τα στελέχη και των δυο ομάδων, και 

κυρίως αυτής των φορέων επιχειρηματικότητας είναι η έλλειψη καταγραφής ποσοτικών 

στοιχείων που θα συνεισέφεραν στην ύπαρξη πιο εμπεριστατωμένης άποψης. Οι έρευνες για 

την μαθητεία είναι σπάνιες και τα προγράμματα δεν αξιολογούνται συστηματικά, ενώ δεν 

υφίσταται επαναπληροφόρηση του συστήματος για επιτυχή διασύνδεση προσφοράς 

μαθητείας και ζήτησης αγοράς εργασίας  (Cedefop, 2018c : 74-75). Η   αναβάθμιση και 

διασύνδεση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων συναρμόδιων Υπουργείων της ΕΕΚ  

ώστε να παρακολουθείται συστηματικά η μετάβαση των αποφοίτων της ΕΕΚ στην αγορά 

εργασίας που προβλέπεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας (2016) δεν έχει 
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πραγματοποιηθεί.  

Την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού έως τώρα ακολούθησαν ερωτήσεις 

για τους μελλοντικούς του στόχους, τις προσδοκίες, αλλά και  τις προκλήσεις που θα 

αντιμετωπίσει. Αναφορικά με την στοχοθέτηση η αποτύπωση ποσοτικών στόχων, όπως η 

αύξηση του αριθμού των μαθητών και των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στα προγράμματα 

μαθητείας αποτελεί κοινό τόπο για όλους τους ερωτώμενους που συμμετείχαν στην έρευνα. 

H καταγραφή στοιχείων για τα προγράμματα μαθητείας και η ύπαρξη μηχανισμού συνεχούς 

παρακολούθησης των μαθητευομένων μετά το πέρας της μαθητείας στη λογική της 

ανατροφοδότησης για την βελτίωση του συστήματος αποτελεί βασικό και άμεσο στόχο για 

όλους τους ερωτώμενους. Αναφορικά με τις απαιτούμενες αλλαγές σε θεσμικό επίπεδο 

πρωταγωνιστής αναδεικνύεται για πολλούς ερωτώμενους και των δυο ομάδων η 

ενσωμάτωση του θεσμού του εργασιακού συμβούλου, κατά τη διάρκεια του προγράμματος 

της μαθητείας, για υποστήριξη τόσο των μαθητευομένων, όσο και των εκπαιδευτών, 

καθιστώντας πιο επιτυχημένη τη μαθησιακή δραστηριότητα. Επιπρόσθετα αρκετοί τονίζουν 

τη σημαντικότητα του επαγγελματικού προσανατολισμού σε προηγούμενες εκπαιδευτικές 

βαθμίδες, ώστε οι μαθητευόμενοι να “έρχονται” κατασταλαγμένοι στα προγράμματα 

μαθητείας. Ο σημαίνων ρόλος του σχολικού προσανατολισμού, της συμβουλευτικής 

σταδιοδρομίας, και εν γένει των δραστηριοτήτων δια βίου επαγγελματικού 

προσανατολισμού που αποσκοπούν στην ατομική πρόοδο, αλλά και την κοινωνική εξέλιξη 

επισημαίνονται τα τελευταία χρόνια και από το Cedefop (Cedefop, 2015c).   

Στο ερώτημα για τυχόν αλλαγές στον τρόπο εφαρμογής των προγραμμάτων μαθητείας 

αποτυπώθηκαν διάφορες προτάσεις από τους ερωτώμενους. Από πλευράς στελεχών των 

φορέων εκπαίδευσης- κατάρτισης προτάθηκε μεταξύ άλλων ο συνδυασμός της μαθητείας 

και με προγράμματα ERASMUS, η ενσωμάτωση χρονικού διαστήματος προπαρασκευής-

προσαρμογής των μαθητευομένων στο πρόγραμμα μαθητείας των ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ, η 

μεταφορά του ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης από τον εκπαιδευτικό ή τον επόπτη του 

προγράμματος στην επιχείρηση που συμμετέχει στο πρόγραμμα, καθώς αυτή συνεργάζεται 

ή έχει άτομο που γνωρίζει το αντικείμενο και θα μειωθεί η γραφειοκρατία. Από την πλευρά 

των στελεχών φορέων επιχειρηματικότητας κύριο στοιχείο των προτάσεων ήταν η ενίσχυση 

της ευελιξίας των προγραμμάτων (πχ εναλλακτική μαθητεία, ευέλικτο πλαίσιο σπουδών με 

βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων κλπ.). Αναφορικά με την εξελισσόμενη υγειονομική 

κρίση και το θεσμό της μαθητείας άπαντες συμφώνησαν εμφατικά ότι λειτουργεί πολύ 

επιβαρυντικά για το θεσμό, καθώς στην ουσία «ακυρώνει» την παρουσία του 
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μαθητευόμενου στο χώρο εργασίας, που είναι και το ζητούμενο στην κατεύθυνση της 

απόκτησης βιωματικής εργασιακής εμπειρίας. Η εμπειρία από την πανδημία Covid-19 

ανέδειξε εν μέρει τρόπους καλύτερης αξιοποίησης μελλοντικά της εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευσης (Cedefop, 2020), ωστόσο έχει διαταράξει σοβαρά τις δραστηριότητες 

εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ολόκληρη την Ευρώπη και παρόλο που τα κράτη μέλη 

προχώρησαν γρήγορα σε λύσεις ψηφιακής μάθησης, τα μέτρα περιορισμού και η 

επακόλουθη κρίση υπέβαλαν σε δοκιμασία την ανθεκτικότητα του συστήματος, ενώ η 

κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω από το γεγονός ότι η πρακτική κατάρτιση - με τη μορφή 

μάθησης και προγραμμάτων μαθητείας που βασίζονται στην εργασία- ανεστάλη στους 

περισσότερους τομείς  (Cedefop, 2020c). 

 

Στον τρίτο και τελευταίο άξονα περί κινήτρων και τρόπων ενίσχυσης της ελκυστικότητας 

του θεσμού επισημαίνεται από όλους τους ερωτώμενους η ανάγκη υιοθέτησης καλών 

πρακτικών από άλλες χώρες, λαμβάνοντας ωστόσο πάντα υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα 

χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας και κοινωνίας. Από τις απαντήσεις των 

ερωτώμενων διαφαίνεται ότι σχεδόν όλοι κατά καιρούς έχουν μελετήσει- ερευνήσει 

συστήματα μαθητείας από το εξωτερικό και έχουν εντοπίσει στοιχεία που δύναται να 

υιοθετηθούν από το ελληνικό σύστημα μαθητείας.  

 

Σε επίπεδο κινήτρων αρχικά για τις επιχειρήσεις αναγνωρίζεται από το σύνολο των 

ερωτώμενων ότι τα οικονομικά κίνητρα είναι αναγκαία, αν και αρκετοί θεωρούν ότι δεν 

πρέπει να περιορίζεται μόνο σε αυτά. Δεν υπάρχουν μη οικονομικά κίνητρα για τη 

συμμετοχή των επιχειρήσεων σε προγράμματα μαθητείας, ενώ η υποστήριξη και 

ενθάρρυνση από τους φορείς εργοδοτών για συμμετοχή είναι ελάχιστη (Cedefop, 2018c :78). 

Το σύστημα μαθητείας παρέχει τα ίδια κίνητρα σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως 

μεγέθους, τομέα και περιοχή δραστηριοποίησης και είναι υπερβολικά εξαρτημένο από τα 

οικονομικά κίνητρα. (Cedefop, 2018c:82). Ένα καλό σύστημα μαθητείας που 

χαρακτηρίζεται μεταξύ άλλων από την ύπαρξη ικανοποιητικού επαγγελματικού 

προσανατολισμού από νωρίς, καλή αντιστοίχιση μεταξύ επιχειρήσεων- μαθητευόμενων,  

υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις κ.α. οδηγεί σε καλό αποτέλεσμα που είναι 

μαθητευόμενοι υψηλών προσόντων με κίνητρα και επομένως τα οικονομικά κίνητρα μπορεί 

να μην είναι καν αναγκαία (Cedefop, 2018c:105). Η επιδότηση  των εργοδοτών δεν μπορεί 

από μόνη της να διασφαλίσει την επιτυχία ενός συστήματος μαθητείας. Οι εργοδότες πρέπει 
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να κινητοποιηθούν και να δεσμευθούν για την παροχή ποιοτικών θέσεων μάθησης στην 

εργασία και εργασιακή εμπειρία σε νέα άτομα, αντί να «εκμεταλλεύονται» επι τούτου την 

χρηματική στήριξη (European Commission 2013: 19).  

   Για τα στελέχη των φορέων κατάρτισης – εκπαίδευσης η οικονομική υποστήριξη στις 

επιχειρήσεις έχει διάφορες μορφές, όπως παροχή bonus για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά 

προγράμματα, φορολογική απαλλαγή, ενώ κίνητρο αποτελεί για ορισμένους και η αύξηση 

της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων. Η αύξηση παραγωγικότητας περιλαμβάνεται στα 

τέσσερα πραγματικά οφέλη που ανέφεραν οι εργοδότες όταν ρωτήθηκαν στο πλαίσιο της 

θεματικής επισκόπησης για την μαθητεία στην Ελλάδα (Cedefop, 2018c : 79). Στο ίδιο μήκος 

κύματος τα στελέχη φορέων επιχειρηματικότητας αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα ύπαρξης 

των οικονομικών κινήτρων για τις επιχειρήσεις τους, αναφέροντας ενέργειες όπως μείωση 

ασφαλιστικών εισφορών και επιδότηση για κατάρτιση των εκπαιδευτών εντός των 

επιχειρήσεων, κίνητρα που υφίστανται και σε άλλα ευρωπαϊκά συστήματα μαθητείας, 

σύμφωνα με σχετική μελέτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Cedefop 2018c:105). Επίσης, η 

οικονομική στήριξη θα μπορούσε να αφορά σε στήριξη των επιχειρήσεων για μετατροπή 

τους σε χώρους μάθησης,  ενώ  λίγοι εξ΄ αυτών συνδέουν την οικονομική επιβράβευση με 

την προσφορά ποιοτικών θέσεων μαθητείας, στοιχεία που έχει αναδείξει και η θεματική 

επισκόπηση για την μαθητεία στην Ελλάδα (Cedefop, 2018c). Παράλληλα, σκόπιμο θα ήταν 

να δοθούν κίνητρα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς έντασης δεξιοτήτων, 

ώστε να προσφέρουν προγράμματα τύπου μαθητείας (Cedefop, 2014α),  

 

Αναφορικά με τα κίνητρα προς τους μαθητευόμενους για τους περισσότερους 

ερωτώμενους αυτά επικεντρώνονται κυρίως στην εύρεση εργασίας, και την απόκτηση 

δεξιοτήτων και εμπειριών, άποψη που συμμερίζεται και η πλειοψηφία των στελεχών φορέων 

επιχειρηματικότητας. Τα στελέχη των δομών ΚΠΑ συνήθως συνεργάζονται με ενήλικους 

που αναζητούν εργασία, ενώ υφίσταται εν μέρει ανησυχία από αρκετούς συμμετέχοντες στην 

θεματική επισκόπηση του Cedefop για την Ελλάδα, ως προς την πλήρη προώθηση όλων των 

υπάρχουσων επιλογών επι ίσοις όροις στα άτομα. Στο πλαίσιο αυτό η απόφαση από τους 

υποψήφιους μαθητευόμενους για την εγγραφή ή μη σε πρόγραμμα μαθητείας εξαρτάται 

κυρίως από τη δυνατότητα άμεσης έναρξης αμειβόμενης εκπαιδευτικής δραστηριότητας και 

τη διαθεσιμότητα δομών εκπαίδευσης κοντά στο τόπο κατοικίας του ατόμου, παρά από τα 

ουσιαστικά χαρακτηριστικά του κάθε προγράμματος μαθητείας (Cedefop, 2018c : 55). 
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Αναφορικά με την ποιότητα και το θεσμό της μαθητείας, τα στελέχη και των δυο ομάδων 

συμφώνησαν «καθολικά» ότι οι παράγοντες σαφές θεσμικό πλαίσιο, βέλτιστη συνεργασία 

μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων, υλικοτεχνικές υποδομές, εκπαιδευτικό προσωπικό, 

πιστοποίηση και διαδικασία επιλογής ειδικοτήτων-διασύνδεση με αγορά εργασίας που 

προέκυψαν από τη βιβλιογραφική επισκόπηση, συμβάλλουν στην ποιότητα του θεσμού. 

Εξαίρεση αποτελεί ο παράγοντας της πιστοποίησης όπου ορισμένα στελέχη από τους φορείς 

εκπαίδευσης και κατάρτισης «αμφισβήτησαν» το ρόλο της ως εγγυητή ποιότητας. Πέραν 

των προαναφερθέντων διατυπώθηκαν και άλλοι παράγοντες από τους ερωτώμενους που θα 

μπορούσαν να ενισχύσουν την ποιότητα του θεσμού, όπως η δυνατότητα επιλογής του 

μαθητευόμενου της επιχείρησης που θα πραγματοποιήσει τη μαθητεία και αντιστρόφως, αντί 

της τοποθέτησης από τη δομή κατάρτισης- εκπαίδευσης όπως εφαρμόζεται. Το εν λόγω 

κίνητρο περιλαμβάνεται σε αυτά που αναδείχθηκαν στη διαδικτυακή έρευνα του Cedefop σε 

828 επιχειρήσεις αναφορικά με τα κίνητρα για συμμετοχή σε πρόγραμμα μαθητείας στο 

πλαίσιο της θεματικής επισκόπησης για τη μαθητεία στην Ελλάδα (Cedefop, 2018c:105). 

Τέλος, η διεύρυνση των προγραμμάτων μαθητείας και προς τον ιδιωτικό τομέα αναφέρεται 

από ερωτώμενο, ως ενέργεια που θα συμβάλλει στην προσφορά ποιοτικών θέσεων 

μαθητείας. Το περαιτέρω άνοιγμα του συστήματος προς τον επιχειρηματικό κόσμο της 

εργασίας είναι επιβεβλημένο, ώστε ο θεσμός να ισχυροποιηθεί και να ενισχυθεί. Η 

περιορισμένη προσφορά θέσεων μαθητείας από τον ιδιωτικό τομέα σε συνδυασμό με την   

απουσία αποτελεσματικού μηχανισμού προσέλκυσης και υποστήριξης των επιχειρήσεων, 

ειδικά των μικρότερων, για την υποδοχή μαθητευόμενων αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στη 

διάδοση του θεσμού (ΣΕΒ, 2020 :17). Επίσης, κατά την τελευταία δεκαετία ο αριθμός των 

θέσεων μαθητείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις έχει συρρικνωθεί σε σχέση με αυτόν στο 

δημόσιο τομέα. Εως το 2008 το 66% των μαθητευομένων τοποθετούνταν σε επιχειρήσεις 

του ιδιωτικού τομέα, ποσοστό που αντιστοιχεί πλέον σε θέσεις μαθητείας στο δημόσιο τομέα  

(Cedefop, 2018c:78). 

Εν κατακλείδι από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα για 

το επίπεδο αποτελεσματικότητας του θεσμού της μαθητείας, καθώς και σημεία που χρήζουν 

παρέμβασης σε δομικό, αλλά και σε επίπεδο οργάνωσης και εφαρμογής των επιμέρους 

προγραμμάτων μαθητείας, προκειμένου για την εν γένει βελτίωση του συστήματος. 

Ειδικότερα, παρά το κοινό θεσμικό πλαίσιο της μαθητείας, μέσα από την έρευνα, 

αναδείχθηκαν επιμέρους διαφορετικά χαρακτηριστικά των τριών παρεχόμενων 

προγραμμάτων μαθητείας, που εκτιμάται ότι ενδεχομένως να χρήζουν παρέμβασης, όπως 
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για παράδειγμα η χρονική διάρκεια αυτών και η εναλλαγή εκπαίδευσης μεταξύ χώρου 

μάθησης και εργασίας, στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός συνεκτικού και ποιοτικού 

συστήματος μαθητείας. Επίσης, αναδείχθηκε η αναγκαιότητα ενεργοποίησης εκ νέου του 

θεσμού του εργασιακού συμβούλου στις δομές κατάρτισης και εν γένει του επαγγελματικού 

προσανατολισμού σε πρώιμο μάλιστα εκπαιδευτικό επίπεδο, ενίσχυσης της συνεργασίας 

μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και αποτελεσματικής διασύνδεσης του 

συστήματος με την αγορά εργασίας. Επίσης, επιβεβλημένη θεωρείται η ανάγκη υιοθέτησης  

μη οικονομικών κινήτρων συνδυαστικά με οικονομικά κίνητρα, κυρίως προς τις επιχειρήσεις 

αλλά και τους μαθητευόμενους στην προσπάθεια ενίσχυσης της ελκυστικότητας και της 

ποιότητας του θεσμού. 

Πέρα και πάνω από όλα ωστόσο η εν λόγω έρευνα ανέδειξε την αδήριτη ανάγκη πλήρους 

και άμεσης ενεργοποίησης μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

προγραμμάτων μαθητείας, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό-τοπικό επίπεδο, με 

απώτερο στόχο την αδιάλειπτη ανατροφοδότηση του συστήματος για λήψη διορθωτικών 

κινήσεων και μέτρων βελτίωσης. Η έλλειψη συστηματικής και πλήρους καταγραφής 

ποσοτικών στοιχείων για τα προγράμματα μαθητείας αποτελεί τροχοπέδη στην όποια 

προσπάθεια ορθού σχεδιασμού και υλοποίησης, στην κατεύθυνση διαμόρφωσης ενός 

σύγχρονου ποιοτικού και συνάμα αποτελεσματικού συστήματος μαθητείας.  

 

6.2 Περιορισμοί και αδυναμίες έρευνας  
 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα που ο θεσμός της μαθητείας 

βρίσκεται σε αρκετά μεταβατικό στάδιο, εν αναμονή νέου νομοσχεδίου για την ΕΕΚ και τη 

μαθητεία όπου προτείνονται σημαντικές αλλαγές. Στο πλαίσιο αυτό η ευμεταβλητότητα των 

δεδομένων π.χ. τροποποιήσεων θεσμικού πλαισίου κατά τη διάρκεια της συγγραφής 

αποτέλεσε περιορισμό για τους ερωτώμενους, αλλά συνάμα και για την ερευνήτρια. 

Παράλληλα, η παγκόσμια υγειονομική κρίση που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη με 

¨απρόβλεπτες¨ συνέπειες, δημιουργεί σημαντική αβεβαιότητα τόσο στον κόσμο της 

επιχειρηματικότητας, που αποτελεί βασικό παράγοντα συμμετοχής στο σύστημα της 

μαθητείας, αλλά και εν γένει στη κοινωνία. Η επιφυλακτικότητα για την πρωτόγνωρη 

“κατάσταση” που βιώνει η χώρα και η περιρρέουσα αβεβαιότητα είναι λογικό ως ένα βαθμό 

να “διαπνέει” τις απαντήσεις των ερωτώμενων, αλλά και την οπτική εξέτασης του θέματος 
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από την ερευνήτρια, γεγονός που ενδεχομένως να αποτελεί έναν είδους περιορισμό για την  

έρευνα. 

Επίσης, ο γεωγραφικός περιορισμός της έρευνας σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας και κατ΄επέκταση ο αρκετά μικρός αριθμός των συμμετεχόντων (18), παρόλο 

που τηρήθηκε ίση κατανομή μεταξύ του αριθμού της κάθε ομάδας συνεντευξιαζόμενων, 

αποτελούν περιορισμούς που δεν επιτρέπουν τη γενίκευση των αποτελεσμάτων της έρευνας.   

 

 

6.3 Προτάσεις   
 

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι ο θεσμός της μαθητείας δεν έχει τύχει 

σημαντικής διερεύνησης και υφίσταται έλλειψη ερευνών επι του θέματος. Πέραν της 

πρόσφατης επίσημης έρευνας του ΙΕΠ (2018) στο πλαίσιο αποτίμησης της Α’ φάσης του 

Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας σε μαθητευόμενους/ες, εκπαιδευτικούς και 

εκπαιδευτές φορέων απασχόλησης, υφίστανται πολύ λίγες έρευνες που αφορούν σε 

διερεύνηση απόψεων εκπαιδευτικών και μαθητευομένων, κυρίως σε δομές ΕΠΑΛ και 

λιγότερο ΙΕΚ, ενώ δεν έχει εντοπισθεί έρευνα που να απευθύνεται σε κοινωνικούς φορείς 

και Επιμελητήρια.  

 

H παρούσα έρευνα λοιπόν φέρνει προς συζήτηση την αποτελεσματικότητα του θεσμού 

της μαθητείας από μια σκοπιά που θα ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθεί περαιτέρω και σε 

μεγαλύτερη κλίμακα, πραγματοποιούμενη σε μεγαλύτερο δείγμα και σε εθνικό επίπεδο.  

 

Η ενεργός συμμετοχή των επιχειρήσεων αποτελεί βασικό πυλώνα του συστήματος της 

μαθητείας και ως εκ τούτου σημαντική κρίνεται η πραγματοποίηση έρευνας αναφορικά με 

τις απόψεις των επιχειρήσεων από διάφορους κλάδους της οικονομικής ζωής για τη 

λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων μαθητείας. Η 

πραγματοποίηση της εν λόγω έρευνας θα συντελούσε σημαντικά σε αναλυτική καταγραφή 

των απόψεων των επιχειρήσεων για υιοθέτηση στοιχείων που θα βελτίωναν την εφαρμογή 

των προγραμμάτων μαθητείας, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στις επιχειρήσεις.  
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Αναφορικά με τους μαθητευόμενους μια έρευνα για τα ατομικά κίνητρα, τις επιλογές και 

τις διαδρομές τους θα συνέβαλλε στην ανατροφοδότηση των προγραμμάτων μαθητείας με 

χρήσιμα στοιχεία για αποτελεσματικότερο σχεδιασμό αυτών και διασύνδεση με την αγορά 

εργασίας.  

Τέλος, εξαιρετικό ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η «επανάληψη» της εν λόγω έρευνας σε 

εύλογο χρονικό διάστημα μετά την υιοθέτηση των αλλαγών του αναμενόμενου νομοσχεδίου, 

ώστε να γίνει μια πρώτη αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των εν λόγω αλλαγών και τη 

θετική ή μη συμβολή τους στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και ελκυστικότητας του 

θεσμού.   
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Επίλογος  

 

Σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας και μετασχηματισμού, τόσο σε οικονομικό όσο και 

σε κοινωνικό επίπεδο, η Επαγγελματική Εκπαίδευση Κατάρτιση και κατ’ επέκταση ο θεσμός 

της μαθητείας, που σημειωτέον βρίσκεται σε αρκετά μεταβατικό στάδιο με επικείμενες 

θεσμικές αλλαγές, καλούνται και οφείλουν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην 

ανασυγκρότηση της αγοράς εργασίας της χώρας, αλλά και της κοινωνίας εν γένει.  

 Η επιτυχία του θεσμού και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του αποτελεί στοίχημα 

για την ελληνική πολιτεία που πρέπει ωστόσο να στηριχθεί στην ενεργό συμμετοχή, αλλά 

και στη συναντίληψη και συστηματική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για να 

κερδηθεί. Στο πλαίσιο αυτό ζητούμενο είναι κάθε ενέργεια σε κάθε επίπεδο είτε χάραξης 

πολιτικής, στρατηγικού σχεδιασμού είτε εφαρμογής/υλοποίησης, να ενισχύει την 

εμπιστοσύνη στο θεσμό της μαθητείας και στη προστιθέμενη αξία του για την κοινωνία, το 

άτομο, αλλά και τον κόσμο των επιχειρήσεων. Η επίτευξη των όποιων ποσοτικών στόχων, 

αλλά και η προσφορά ποιοτικών θέσεων μαθητείας, προϋποθέτει πρώτα και πάνω από όλα 

αποδοχή και «καθολική» αναγνώριση της χρησιμότητας από την κοινωνία του θεσμού της 

μαθητείας στο πλαίσιο μιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που θα αποτελεί 

πλέον πρώτη αντί «αναγκαστική» επιλογή. 
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Παράρτημα- Οδηγός Συνέντευξης 

 
 

Οδηγός συνέντευξης στελεχών Φορέων Κατάρτισης- Επιχειρηματικότητας 

 

Α’ Μέρος  Στοιχεία συνέντευξης  

 

Α1.  Στοιχεία συνέντευξης  

Κωδικός συνεντευξιαζόμενου :  

Ημερομηνία:  

Τόπος :  

 

Α2. Δημογραφικά στοιχεία  

 

Φύλο:  Άντρας/Γυναίκα 

Ηλικία : 25-30/ 31-35/36-40/ 41-45/46 – 50 / 51 και άνω   

Επίπεδο σπουδών: ΔΕ/ΙΕΚ- Ανώτερη Σχολή/ ΑΕΙ- ΤΕΙ/ Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό   

Φορέας απασχόλησης :  

Θέση απασχόλησης  στο φορέα:  

Επαγγελματική εμπειρία :  

 

B’ Μέρος  Ερωτήσεις συνέντευξης  

 

Β1 Παράμετροι – αποτίμηση αποτελεσματικότητας  

 

1. Πως αντιλαμβάνεστε τον όρο μαθητεία και “αποτελεσματικότητα”; 

 

2. Ποιες είναι, κατά τη γνώμη σας οι παράμετροι που συμβάλλουν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού της μαθητείας 

 

3. Ποιοί παράγοντες κατά τη γνώμη σας επηρεάζουν αρνητικά την αποτελεσματικότητα 

του θεσμού της μαθητείας  

 

Αποτίμηση 

 

4. Πως αξιολογείτε την αποτελεσματικότητα του θεσμού της μαθητείας ; 

 

5. Πως αξιολογείτε την αποτελεσματικότητα του| θεσμού της μαθητείας στη 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  

 

6. Πιστεύετε ότι τα προγράμματα  μαθητείας ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των 

επιχειρήσεων/μαθητών που συμμετείχαν έως τώρα σε αυτό; 
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7. Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίσατε έως τώρα στον σχεδιασμό/υλοποίηση 

των προγραμμάτων μαθητείας ;  

 

 

Β2 Προσδοκίες – μελλοντικοί στόχοι  

 

 

8. Ποιοι κατά τη γνώμη σας ποιοι θα πρέπει να είναι οι μελλοντικοί στόχοι για το θεσμό 

της μαθητείας (εν γένει αλλά στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)  

 

 

9. Κατά τη γνώμη σας απαιτούνται αλλαγές/μεταβολές σε θεσμικό επίπεδο.  Αν ναι ποιές 

θα προτείνατε; 

 

10. Κατά τη γνώμη σας απαιτούνται αλλαγές/μεταβολές στον τρόπο εφαρμογής των 

προγραμμάτων μαθητείας. Αν ναι ποιές θα προτείνατε; 

 

11.  Εκτιμάται ότι η παγκόσμια υγειονομική κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη επηρεάζει το  

υπάρχον σύστημα της μαθητείας; Αν ναι με ποιον τρόπο; 

 

 

 

Β3 Κίνητρα – Ενίσχυση ελκυστικότητας 

 

12. Ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις για βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

/ελκυστικότητας του θεσμού της μαθητείας / προγραμμάτων μαθητείας  

   

 

13. Τι είδους κίνητρα (οικονομικής φύσεως και μη) απαιτείται κατά τη γνώμη σας να δοθούν 

προς τις επιχειρήσεις, ώστε να ενισχυθεί ο αριθμός συμμετοχής τους στα προγράμματα 

μαθητείας  

 

14. Τι είδους κίνητρα (οικονομικής φύσεως και μη) απαιτείται κατά τη γνώμη σας να δοθούν 

προς τους μαθητές, ώστε να ενισχυθεί ο αριθμός συμμετοχής τους στα προγράμματα 

μαθητείας  

 

15.  Πως αντιλαμβάνεστε τον όρο ποιότητα σε σχέση με το θεσμό της Μαθητείας και ποιοι 

παράγοντες- στοιχεία, κατά τη γνώμη σας μπορούν να συμβάλλουν στη ενίσχυση της  


