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Πεξίιεςε 

Η Μαζεηεία, σο εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζην νπνίν ν καζεζηαθφο ρξφλνο 

ελαιιάζζεηαη κεηαμχ ρψξνπ εξγαζίαο θαη εθπαηδεπηηθήο δνκήο, πξνζθέξεη ζηνπο 

καζεηεπφκελνπο επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ψζηε λα θαηαιάβνπλ 

αληίζηνηρεο ζέζεηο εξγαζίαο ζε επηρεηξήζεηο. Έηζη, σθεινχληαη θαη νη εξγνδφηεο αθνχ 

θαιχπηνπλ ηηο ζέζεηο απηέο κε πξνζσπηθφ πνπ έρνπλ εθπαηδεχζεη νη ίδηνη. Παξά απηφ 

ην ζεκαληηθφ ηεο πιενλέθηεκα, δελ πξνηηκάηαη απφ ηνπο ππνςήθηνπο εξγνδφηεο, θάηη 

θνηλφ ζηνλ δηεζλή ρψξν πνπ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε κηα δηαδηθαζία πξνζέγγηζεο 

θαη ελεκέξσζήο ηνπο γη΄ απηήλ. Δπεηδή ην ζέκα απηφ είλαη πξφζθαην, δε βξέζεθε κηα 

ηέηνηα δηαδηθαζία ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία αιιά κφλν αλαθνξέο γηα ζηξαηεγηθέο 

«εκπινθήο» ησλ εξγνδνηψλ ζηε Μαζεηεία. Με βάζε απηέοαιιά θαη ηηο ηδηνκνξθίεο 

ηνπ Διιεληθνχ πιαηζίνπ, παξαηίζεηαη κηα δηαδηθαζία πξνζέγγηζεο θαη ελεκέξσζεο 

ππνςεθίσλ εξγνδνηψλ κε αλάιπζε ηνπ θάζε ζηαδίνπ ηεο. Τν θχξην ζπκπέξαζκα 

είλαη φηη ε πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία ρξήδεη ζπλερνχο θαη νπζηαζηηθήο ππνζηήξημεο 

απφ φια ηα εκπιεθφκελα κέξα γηα λα απνδεηρζεί ιεηηνπξγηθή θαη απνηειεζκαηηθή. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Μαζεηεία, πξφγξακκα καζεηείαο, καζεηεπφκελνη, εξγνδφηεο, 

δηαδηθαζία πξνζέγγηζεο εξγνδνηψλ 

Abstract  

Apprenticeship, as an educational system in which learning time alternates between 

the workplace and the educational structure, provide trainees with vocational 

education and training, in order to take up respective job position in firms. Employers 

also benefit from filling these positions with staff trained by them. Despite its 

significant advantage, it is not preferred by prospective employers, something 

common in the international arena that can be tackled by a process of approaching and 
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informing them. As this issue is recent, no such process has been found in 

international literature but only references to employer engagement strategies in 

apprenticeship. Based on these, as well as the particularities of the Greek context, a 

process of reaching out and informing potential employers, with an analysis of each 

stage is outlined. The main conclusion is that, the proposed process needs continuous 

and meaningful support from all parties involved, in order to be proved operational 

and effective. 

Key words: Apprenticeship, apprenticeship programme, apprentices, employers, 

employers outreach process 

Δηζαγσγή 

Η παξνχζα εξγαζία απνζθνπεί ζηε δηακφξθσζε κηαο πξφηαζεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 

κηαο δηαδηθαζίαο πξνζέγγηζεο ππνςεθίσλεξγνδνηψλ αιιά θαη ζηελ ελεκέξσζε 

απηψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα Μαζεηείαο ζηελ Διιάδα, έλαλ εθπαηδεπηηθφ ζεζκφ, ν 

νπνίνο, πξνο ην παξφλ, δελ βξίζθεη ηελ αλακελφκελε αληαπφθξηζε θαη απνδνρή ζηνλ 

εξγαζηαθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ρψξν. Αξρηθά, θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, 

παξαηίζεηαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο Μαζεηείαο ζηελ Διιάδα απφ ηνλ θνξέα κε ηε 

κεγαιχηεξε εκπεηξία. Όπσο πξνέθπςε απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

δελ ππάξρεη – ζε εληαία κνξθή – κηα δηαδηθαζία πξνζέγγηζεο θαη ελεκέξσζεο 

ππνςεθίσλ εξγνδνηψλ ζηνλ δηεζλή ρψξν. Έηζη, αλαδείρηεθαλ, απφ παξεκθεξνχο 

ζεκαηνινγίαο πεγέο, βαζηθά ζηνηρεία πνπ απαηηείηαη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο. Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή, θαηά ζηάδην, ηεο πξνηεηλφκελεο δηαδηθαζίαο 

κε ιεπηνκεξή αλαθνξά ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζε θάζε ζηάδην. Η 

εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάζεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ απφ ηελ ζρεηηθή 

δηεζλή εκπεηξία θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνηεηλφκελεο δηαδηθαζίαο  

πξνζέγγηζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ ππνςεθίσλεξγνδνηψλ.  

Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο - Bηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε  

Ο ζεζκφο ηεο Μαζεηείαο εθαξκφζηεθε (κε λφκν) ζηελ Διιάδα κε ηελ ίδξπζε ησλ 

Σρνιψλ Μαζεηείαο ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) κε 

ην β.δ. 3/1952 «Πεξί εθπαηδεχζεσο καζεηψλ ηερληηψλ» (ΦΔΚ 157 Α΄), νη νπνίεο 

εληάρζεθαλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε κε ηνλ λ. 1566/1985 (ΦΔΚ 167 Α΄). 

Σήκεξα, ηα πξνγξάκκαηα Μαζεηείαο νξγαλψλνληαη απφ: α) ην Υπνπξγείν Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ σο Μεηαιπθεηαθφ Έηνο–Τάμε Μαζεηείαο κεηά ην Δπαγγεικαηηθφ 

Λχθεην (ΔΠΑΛ) θαη ηα Ιλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΙΔΚ) σο 5
ν
 εμάκελν 

ζπνπδψλ θαη β) ηνλ ΟΑΔΓ ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Υπνζέζεσλ 

ζηηο Δπαγγεικαηηθέο Σρνιέο (ΔΠΑΣ) νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, βάζεη ηνπ λ. 3475/2006 (ΦΔΚ 146 

Α΄) θαη ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4386/2016 (ΦΔΚ 83 Α΄). Σε απηέο, εθαξκφδεηαη ην 

δπτθφ ζχζηεκα Μαζεηείαο, ην νπνίν ζπλδπάδεη ηε ζεσξεηηθή θαη εξγαζηεξηαθή 

εθπαίδεπζε ζην ζρνιείν κε ηελ εθπαίδεπζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο (on-

the-job training) ζε θνξείο θαη επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα, κε 

θχξην ζηφρν ηελ αλάπηπμε επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηελ νκαιή κεηάβαζε 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο λέσλ ειηθίαο 16-23 εηψλ. 

Τα πξνγξάκκαηα Μαζεηείαο πνπ απεπζχλνληαη ζε απνθνίηνπο ησλ ΔΠΑΛ, θαζψο θαη 

ζε απνθνίηνπο ησλ ΙΔΚ, έρνπλ θάπνηεο δηαθνξέο απφ ην αληίζηνηρν πξφγξακκα 

Μαζεηείαο ησλ ΔΠΑΣ ηνπ ΟΑΔΓ. Φξεκαηνδνηνχληαη, θπξίσο θαη επί ηνπ παξφληνο, 

κε πφξνπο απφ ην Δζληθφ Σηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΣΠΑ) 2014-2020. 
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Η αλαζθφπεζε ηεο ππάξρνπζαο (Διιελφθσλεο θαη Αγγιφθσλεο) βηβιηνγξαθίαο γηα 

ηελ εχξεζε πεγψλ ζρεηηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ κηαο νξγαλσκέλεο δηαδηθαζίαο 

πξνζέγγηζεο ππνςεθίσλ εξγνδνηψλ θαη ελεκέξσζήο ηνπο γηα ηα πξνγξάκκαηα 

Μαζεηείαο, έδεημε φηη ην δήηεκα είλαη πξφζθαην ζηνλ δηεζλή ρψξν. Ωο εθ ηνχηνπ, 

δελ εληνπίζηεθαλ απνιχησο ζπλαθείο ζρεηηθέο πεγέο αιιά πνιχ ιίγεο νη νπνίεο είλαη 

ζπλαθείο κε ζέκαηα πνιηηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ «εκπινθήο» ησλ εξγνδνηψλ ζηνλ 

ζεζκφ ηεο Μαζεηείαο θαη νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε δηεζλή, κέρξη ηψξα, εκπεηξία. 

Απηή ε δηεζλήο εκπεηξία απνηππψλεηαη, θπξίσο, ζε δχν εθζέζεηο (reports) ηνπ 

Οξγαληζκνχ γηα ηελ Οηθνλνκηθή Σπλεξγαζία θαη Αλάπηπμε (ΟΟΣΑ / Organisation 

for Economic Co-operation and Development - OECD) (ζηε κία απφ θνηλνχ κε ηε 

Γηεζλή Οξγάλσζε Δξγαζίαο / International Labour Organization – ILO) ην 2017 θαη 

2018. Σηελ πξψηε ρξνλνινγηθά, αλαιχνληαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζε πεξηνρέο 

δηαθφξσλ θξαηψλ κε ηα αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα θαη, ζηε δεχηεξε, παξαηίζεληαη 

πξνηάζεηο πνιηηηθήο γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ 

Μαζεηείαο. Παξάιιεια, ην Δπξσπατθφ Κέληξν γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (European Centre for the Development of Vocational 

Training – CEDEFOP, 2018), αλαιχεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη πξνηείλεη 

δξάζεηο γηα ηελ επέθηαζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ πξνγξακκάησλ Μαζεηείαο.    

Σηελ Διιάδα, φπσο ζεκεηψλεη ην CEDEFOP (2018), ε δηαδηθαζία πξνζέγγηζεο θαη 

επηινγήο ππνςεθίσλ εξγνδνηψλ είλαη ηππηθή (κε λφκν) κφλν ζρεηηθά κε ηε 

δηαδηθαζία, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζα έρνπλ απηνί αλ ζπκκεηάζρνπλ 

ζηα πξνγξάκκαηα Μαζεηείαο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δηαδηθαζία πξνζέγγηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο ΔΠΑΣ ηνπ 

ΟΑΔΓ είλαη άηππε θαη βαζίδεηαη θπξίσο ζε κηα ζρεηηθή «έξεπλα αγνξάο» πνπ 

δηεμάγεηαη απφ ηηο ίδηεο ηηο ΔΠΑΣ θαη ηνπο δηδάζθνληεο κέζσ ζπλαληήζεσλ (πνπ 

γίλνληαη ζπλήζσο ηνλ Απξίιην / Μάτν θάζε έηνπο), ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ 

εθπξφζσπνη ησλ ΔΠΑΣ ηνπ ΟΑΔΓ, θνηλσληθνί εηαίξνη θαη επηκειεηήξηα. Η πξαθηηθή 

απηή ζπκπιεξψλεηαη απφ πξνζσπηθά δίθηπα θαη γλσξηκίεο κεηαμχ ησλ δηδαζθφλησλ 

ζ’ απηέο θαη ησλ εξγνδνηψλ. Τα Γξαθεία Γηαζχλδεζεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 

(ΓΓΔΔ) ηνπ ΟΑΔΓ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε επηινγή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα Μαζεηείαο. 

Η ζπλήζεο πξαθηηθή γηα ην «ηαίξηαζκα» (matching) πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ζε 

ηνπηθφ επίπεδν είλαη ε ζπλεξγαζία ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ησλ 

δηδαζθφλησλ θαη ηνπ ΓΓΔΔ (φπνπ ππάξρεη) θάζε ΔΠΑΣ, νη νπνίνη επηθνηλσλνχλ κε 

ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο ελεκεξψλνπλ γηα ηηο πξνζθεξφκελεο εηδηθφηεηεο θαη ηνπο 

αξηζκνχο ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ εθδειψζεη ζρεηηθφ ελδηαθέξνλ. Αλ θαη νη 

επηρεηξήζεηο δελ εκπιέθνληαη ζηελ επηινγή ησλ καζεηεπνκέλσλ, αξθεηέο ζα ήζειαλ 

λα έρνπλ έλαλ ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηε ζρεηηθή δηαδηθαζία. Τν «ηαίξηαζκα» ησλ 

ζέζεσλ Μαζεηείαο κε ηνπο καζεηεπφκελνπο απνηειεί επζχλε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δνκήο ζε ζπλεξγαζία θαη ζπκθσλία κε ηνλ εθάζηνηε εξγνδφηε. Δπηρεηξήζεηο νη 

νπνίεο έρνπλ, γεληθά, κηα θαιή ζρέζε κε ηνπο δηεπζπληέο ησλ ΔΠΑΣ ή αλήθνπλ ζε 

πξψελ καζεηεπφκελνπο ησλ Σρνιψλ απηψλ, ζπλήζσο παίξλνπλ εθείλεο ηελ 

πξσηνβνπιία πξνζέγγηζεο ησλ ΔΠΑΣ θαη ηηο ελεκεξψλνπλ γηα ηελ πξφζεζή ηνπο λα 

απαζρνιήζνπλ καζεηεπφκελνπο. Γεληθά, ππάξρεη κηα θαιή ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ΔΠΑΣ θαη επηρεηξήζεσλ αλ θαη ζε κηα ad hoc βάζε. Η ππνζηήξημε απφ ηα Κέληξα 

Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ πεξηνξίδεηαη ζηε αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ κε ηηο επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηε δήηεζε θαη ηελ πξνζθνξά ζέζεσλ 

Μαζεηείαο. Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα πξνγξάκκαηα Μαζεηείαο δελ 

ππάξρνπλ κε νηθνλνκηθά θίλεηξα. Ο ξφινο ησλ θνξέσλ ησλ εξγνδνηψλ ζηελ 
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εκπινθή θαη ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ ή ζα ήζειαλ λα 

πξνζθέξνπλ ζέζεηο Μαζεηείαο είλαη ειάρηζηνο. 

Τα εκπόδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ζην ζύζηεκα ηεο Μαζεηείαο 

Η ζχληνκε αλαθνξά ησλ βαζηθφηεξσλ εκπνδίσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ππνςήθηνη 

εξγνδφηεο γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα πξφγξακκα Μαζεηείαο θξίλεηαη ζθφπηκε 

επεηδή ε πιήξεο ή ε κεξηθή, έζησ, άξζε απηψλ είλαη έλα απφ ηα βαζηθά 

πξναπαηηνχκελα γηα ηε ζπκκεηνρή απηή. Έλα πξψην εκπφδην απνηειεί ε 

πνιππινθφηεηα ηεο δνκήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ ζρεηηθνχ λνκνζεηηθνχ πιέγκαηνο. 

Οη επηρεηξήζεηο (θπξίσο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα) δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ή / θαη ηε 

δηάζεζε λα εκπιαθνχλ ζε δηαδηθαζίεο πνπ (φπσο ην αληηιακβάλνληαη) ηνπο ζηεξνχλ 

ρξφλν θαη ζπλεπάγνληαη δηάθνξα θφζηε.  

Τν πνηνο θέξεη ην θφζηνο ηεο Μαζεηείαο θαη ε θαηαλνκή απηνχ, είλαη, επίζεο, έλα 

ζεκαληηθφ δήηεκα. Η δηεζλήο εκπεηξία δείρλεη φηη, ζπλήζσο, ην θφζηνο ην θέξνπλ 

απφ θνηλνχ ην θξάηνο, ν εξγνδφηεο θαη ν καζεηεπφκελνο, αιιά, ε θαηαλνκή απηνχ 

δηαθέξεη πάξα πνιχ απφ ρψξα ζε ρψξα. Σε άκεζε ζπλάξηεζε κε απηφ, είλαη θαη ε 

παξνρή – νηθνλνκηθψλ ή κε θηλήηξσλ – πξνο ηνπο εξγνδφηεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

θξάηνπο. Οη εξγνδφηεο επηζπκνχλ ηε ζέζπηζε θηλήηξσλ ζε κφληκε βάζε θαη φρη γηα 

πεξηνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Δπίζεο, απηφ ηζρχεη πεξηζζφηεξν φηαλ νη 

εξγνδφηεο είλαη Μηθξν-Μεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (ΜΜΔ), νη νπνίεο ρξεηάδνληαη δηαξθή 

ππνζηήξημε (εθπαίδεπζε ησλ επνπηψλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, ζπλερή θαη πξνζσπηθή 

επηθνηλσλία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο θ.η.ι.) (OECD& ILO, 2017). 

Άιιν εκπφδην απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη εξγνδφηεο δελ αληηιακβάλνληαη ηα νθέιε 

ηεο Μαζεηείαο (βι. ελδεηθηηθά Hasluck θ.ά., 2008; Glick θ.ά., 2015 θαη Lietzmann & 

Mayerl, 2015) ή ζεσξνχλ φηη ηα θφζηε (νηθνλνκηθά ή κε – ι.ρ. ρξνληθά) είλαη 

κεγαιχηεξα απφ ηηο σθέιεηεο (βι. Πίλαθα 1). 

 

Πίλαθαο 1: Τύπνη θόζηνπο θαη σθειεηώλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο  

Κόζηε Ωθέιεηεο 

Μηζζνδνζία καζεηεπνκέλσλ θαη ζρεηηθά 

θφζηε (π.ρ. κεηαθίλεζεο, δηαηξνθήο) 

Παξαγσγηθή ζπλεηζθνξά ησλ 

καζεηεπνκέλσλ ζε εξγαζίεο 

αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνχ 

Κφζηνο επφπηε καζεηεπνκέλσλ Παξαγσγηθή ζπλεηζθνξά ησλ 

καζεηεπνκέλσλ ζε εξγαζίεο 

εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ 

Υιηθφ θαηάξηηζεο θαη ππνδνκή – εθφδηα 

(π.ρ. εξγαιεία, ινγηζκηθφ, βηβιία) 

Ωθέιεηεο πξφζιεςεο (π.ρ. 

εμνηθνλφκεζε θφζηνπο πξνζιήςεσλ, 

κηθξφηεξν πνζνζηφ απνρψξεζεο 

πξνζσπηθνχ) 

Κφζηε πξφζιεςεο θαη δηνηθεηηθήο θχζεο Καιχηεξε θήκε, θνηλσληθή επζχλε 

 

Πεγή: OECD (2018). Seven questions about apprenticeships: Answers from 

international experience, OECD Reviews of Vocational Education and Training. 

Paris: OECD Publishing, ζει. 36. 

 

Δπίζεο, νη εξγνδφηεο είλαη επηθπιαθηηθνί κε ηνπο δεκφζηνπο θνξείο θαη δε κηινχλ ηελ 

ίδηα γιψζζα κε απηνχο, θάηη πνπ δεκηνπξγεί έλα ράζκα επηθνηλσλίαο: νη εξγνδφηεο δε 

γλσξίδνπλ πνηνλ θαη πψο λα ελεκεξψζνπλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπο θαη νη θνξείο δελ 
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μέξνπλ πψο λα ιάβνπλ απηή ηελ πιεξνθφξεζε απφ ηηο επηρεηξήζεηο κε νξγαλσκέλν 

θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν (Spaulding & Martin-Caughey, 2015).  

Ο ξόινο ησλ αλαγθώλ θαη ησλ θηλήηξσλ ησλ καζεηεπνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηώλ  

Πέξαλ ησλ εκπνδίσλ πνπ παξαηέζεθαλ παξαπάλσ, ε ζπκκεηνρή ησλ εξγνδνηψλ ζηα 

πξνγξάκκαηα Μαζεηείαο πξνυπνζέηεη, θπξίσο, ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο. 

Η δπζθνιία πνπ παξνπζηάδεηαη εδψ είλαη φηη νη ζπκκέηνρνη (stakeholders) ζηα 

πξνγξάκκαηα Μαζεηείαο είλαη πνιινί – άκεζνη είλαη νη θνξείο ηεο δηνίθεζεο, νη 

εξγνδφηεο, νη επφπηεο ζηνλ ρψξν ηεο επηρείξεζεο, νη καζεηεπφκελνη, νη επφπηεο 

εθπαηδεπηηθνί, νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη έκκεζνη νη γνλείο θαη ν 

επξχηεξνο θχθινο ησλ καζεηεπνκέλσλ, νη ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη νηθνλνκίεο, άιινη 

πάξνρνη ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, νη θνηλσληθνί εηαίξνη, νη 

κειινληηθνί καζεηεπφκελνη, νη κειινληηθνί εξγνδφηεο, ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο 

θ.ά.  Δδψ, ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη νη ζπκκέηνρνη (stakeholders) είλαη νη έρνληεο 

λφκηκν ζπκθέξνλ / ελδηαθέξνλ γηα ηνλ θάζε νξγαληζκφ (πξφζσπα, νκάδεο ή άιινη 

νξγαληζκνί) νη νπνίνη κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ ή λα ππνζηνχλ επίδξαζε απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηα, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πνιηηηθέο ηνπ νξγαληζκνχ, κπνξνχλ λα 

πξνβάιινπλ αμηψζεηο ζηνπο πφξνπο ή ζηα παξαγφκελα απνηειέζκαηα ηνπ 

νξγαληζκνχ ή λα επεξεαζηνχλ απφ απηά θαη εμαξηψληαη απφ απηφλ γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ δηθψλ ηνπο ζηφρσλ ελψ, παξάιιεια, ν νξγαληζκφο εμαξηάηαη απφ 

απηνχο (Bryson, 1995 θαη 2004; Johnson & Scholes, 2002; Nutt & Backoff, 1992). 

Άιιεο απνδφζεηο ηνπ φξνπ ζηα Διιεληθά είλαη ελδηαθεξφκελα κέξε, νκάδεο 

ελδηαθεξνκέλσλ, εκπιεθφκελνη, θνηλσληθνί εηαίξνη, θνηλσληθνί κέηνρνη. 

Τν λα βξεζεί έλαο θνηλφο ηφπνο είλαη, πξαγκαηηθά, κηα πξφθιεζε δηφηη ν θάζε 

ζπκκέηνρνο έρεη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη θίλεηξα. Τν βέβαην είλαη φηη πξέπεη λα 

επηηεπρζεί κηα ζχγθιηζε ε νπνία ζα έρεη σο πξνηεξαηφηεηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ θαη ησλ θηλήηξσλ ησλ καζεηεπνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ, αθνχ απηή 

ζπληειεί ζηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ην πξφγξακκα ηεο Μαζεηείαο (Τζηρνπξίδεο 

θ.ά., 2019). Απφ ηελ άιιε, βαζηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο είλαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή 

θαη ππνζηήξημε ησλ πξνγξακκάησλ Μαζεηείαο ζε ηνπηθφ επίπεδν (OECD& ILO, 

2017). Σηνλ Πίλαθα 2 παξαηίζεληαη νη βαζηθέο ζπληζηψζεο ζηξαηεγηθψλ επηηπρνχο 

εκπινθήο εξγνδνηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν βάζεη ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο: 

 

Πίλαθαο 2: Βαζηθέο ζπληζηώζεο ζηξαηεγηθώλ επηηπρνύο εκπινθήο εξγνδνηώλ ζε 

ηνπηθό επίπεδν 

Καηαλφεζε ηεο ηνπηθήο 

αγνξάο εξγαζίαο 

 

 Σπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ γηα ηηο ζέζεηο 

εξγαζίαο 

 Γεκηνπξγία κηαο βάζεο δεδνκέλσλ εξγνδνηψλ 

θαη ηνπ ζεκείνπ επαθήο κε θάζε έλαλ απφ απηνχο 

(contact point)  

«Φηίζηκν» θαιψλ ζρέζεσλ 

κε ηνπο εξγνδφηεο 

 

 Πξνζέγγηζε εξγνδνηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν 

 Γξαζηεξηνπνίεζε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο 

ζπκκεηφρνπο (stakeholders) 

 Φξήζε ελδηακέζσλ (κε ξφιν δηεπθνιπληή κεηαμχ 

εξγνδνηψλ θαη θνξέσλ πινπνηνχλησλ 

πξνγξάκκαηα καζεηείαο) 

 «Φηίζηκν» δηθηχσλ κεηαμχ ησλ εξγνδνηψλ 

Θέζε ζαθψλ ζθνπψλ θαη 

ζηφρσλ  
 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ 

καζεηείαο θαη ηνπ ζηφρνπ επηηπρνχο 
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νινθιήξσζεο 

 Σηφρεπζε κε παξαδνζηαθψλ ηνκέσλ (ηνκέσλ 

ζηνπο νπνίνπο – κέρξη ηψξα – δε ρξεζηκνπνηείηαη 

ε καζεηεία) 

Δμαζθάιηζε ελφο επέιηθηνπ 

ζπζηήκαηνο θαηάξηηζεο κε 

εζηίαζε ζηελ πνηφηεηα 

 Δπέιηθηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη επέιηθηε 

πξνζθνξά απηψλ 

 Γεκηνπξγία επαγγεικαηηθψλ πξνθίι θαη πιαηζίσλ 

κε ζπκκεηνρή / εκπινθή ησλ εξγνδνηψλ 

Παξνρή ζεκαληηθψλ / 

ερφλησλ λφεκα θηλήηξσλ 

 

 Φξήζε εθπηψζεσλ θφξνπ, επηδνηήζεηο, ρνξεγίεο, 

αλαγλψξηζε 

 Γεκηνπξγία ζαθψλ λνκνζεηηθψλ / ξπζκηζηηθψλ 

πιαηζίσλ  

Γεκηνπξγία ζαθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ δηαδξνκψλ 

 Παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνπο λένπο καζεηεπφκελνπο 

θαη επθαηξηψλ πεξαηηέξσ εμέιημεο 

 

Πεγή: Πξνζαξκνγή απφ OECD& ILO (2017). Engaging employers in apprenticeship 

opportunities. Paris: OECD Publishing, ζει. 30. 

 

Σηε ζεκαηηθή ηνπ αλαζθφπεζε γηα ηελ Διιάδα, ην CEDEFOP (2018) έρεη δηαηππψζεη 

πξνηάζεηο γηα ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηνπ ζεζκνχ θαη ησλ πξνγξακκάησλ Μαζεηείαο ζε 

εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν.  

Οη εθζέζεηο απηψλ ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ δείρλνπλ ηηο πνιιέο θαη πνηθίιεο 

δπζθνιίεο θαη πξνθιήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ νινθιεξσκέλσλ 

πξνγξακκάησλ Μαζεηείαο αιιά, ηελ ίδηα ζηηγκή, πξνβάιινπλ ηα επηηεχγκαηα θαη ηηο 

θαιέο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ αθνινπζεζεί, ψζηε λα δψζνπλ θάπνηεο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ν πξνηεηλφκελνο ζρεδηαζκφο κηαο νξγαλσκέλεο 

δηαδηθαζίαο πξνζέγγηζεο ππνςεθίσλ εξγνδνηψλ θαη ελεκέξσζήο ηνπο γηα ηα 

πξνγξάκκαηα Μαζεηείαο, ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηνπ 

πιαηζίνπ απηνχ κε ηαπηφρξνλε πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο αλάγθεο, ηδηνηππίεο θαη 

ζπλζήθεο ηεο Διιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

 

Πξόηαζε ζρεδηαζκνύ δηαδηθαζίαο πξνζέγγηζεο ππνςεθίσλ εξγνδνηώλ θαη 

ελεκέξσζήο ηνπο γηα ηα πξνγξάκκαηα Μαζεηείαο 

Οη ακέζσο εκπιεθφκελνη ζε έλα πξφγξακκα Μαζεηείαο φπσο απηφ νξγαλψλεηαη 

ζήκεξα ζηελ Διιάδα είλαη ν Φνξέαο, νη καζεηεπφκελνη, νη εξγνδφηεο, νη επφπηεο 

ζηνλ ρψξν ηεο επηρείξεζεο, νη επφπηεο εθπαηδεπηηθνί θαη νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ. Ο Φνξέαο είλαη απηφο πνπ ζα πξνγξακκαηίδεη, νξγαλψλεη, ζηειερψλεη, 

ειέγρεη θαη ζπληνλίδεη θεληξηθά ην πξφγξακκα θαη ηελ πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία. 

Απηφο ν Φνξέαο είλαη ζήκεξα ην Τκήκα Γ΄ Μαζεηείαο ΔΠΑΛ θαη Μάζεζεο ζηνλ 

Φψξν Δξγαζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, Καηάξηηζεο 

θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Αλ ζην κέιινλ 

αλαιάβεη ηνλ ξφιν απηφ άιινο θνξέαο – κεκνλσκέλα ή ζε ζπλεξγαζία κε άιινλ/-νπο 

(π.ρ. Υπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Υπνζέζεσλ / ΟΑΔΓ / εθάζηνηε 

Πεξηθεξεηαθφ Υπεξεζηαθφ Σπκβνχιην Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΠΥΣΓΔ) / 

ζρνιηθή κνλάδα), φ,ηη πξνηείλεηαη ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί αλαιφγσο πξηλ 

εθαξκνζηεί.  
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Μηα δηαδηθαζία γηα λα είλαη αθξηβήο θαη απνηειεζκαηηθή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

δηαδνρηθά ζηάδηα, ζε θάζε έλα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη: 

Α. Τν πνηα/-εο ελέξγεηα/-εο είλαη απαξαίηεην λα γίλεη/-νπλ.  

Β. Τν πνηνο ζα θάλεη ηελ πξνηεηλφκελε ελέξγεηα θαη ζα έρεη ηελ αληίζηνηρε επζχλε. 

Γ. Τν πψο / κε πνηνλ ηξφπν ζα γίλεη / εθηειεζηεί ε πξνηεηλφκελε ελέξγεηα θαη ην πνηνη 

πφξνη απαηηνχληαη.  

Γ. Τν ρξνληθφ ζεκείν (πφηε / θάζε πφηε) ζα γίλεη / εθηειεζηεί ε πξνηεηλφκελε 

ελέξγεηα. 

Δ. Τνλ ρψξν ζηνλ νπνίν ζα γίλεη / εθηειεζηεί ε πξνηεηλφκελε ελέξγεηα. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, παξαηίζεηαη, ζηε ζπλέρεηα, ε πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία 

πξνζέγγηζεο ππνςεθίσλ εξγνδνηψλ θαη ελεκέξσζήο ηνπο γηα ηα πξνγξάκκαηα 

Μαζεηείαο: 

 

1
ο
 ζηάδιο  

 Δλέξγεηα/-εο 

Α 1. Καηαγξαθή / απνηίκεζε ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο – εηδηθφηεηεο, αξηζκνί 

καζεηεπνκέλσλ (ζπλνιηθά θαη αλά εηδηθφηεηα, θαηαλνκή απηψλ αλά ζρνιηθή 

κνλάδα θ.η.ι.) θαη θαηαρψξηζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ζε βάζε δεδνκέλσλ 

2. Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ ζηελ νπνία ζα θαηαρσξίδνληαη ηα παξαπάλσ 

ζηνηρεία θαη φ,ηη αλαθέξεηαη ζηε ζπλέρεηα (βι. ελδεηθηηθά Μαλνπζαξίδεο & 

Πνπιάθνο, 2017) – ζηελ θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρείσλ ζε θάζε ζηάδην θαη ηελ ελ 

γέλεη ιεηηνπξγία ηεο ζα πξέπεη λα ηεξείηαη ε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ 

Β Ο Φνξέαο 

Γ Πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ θαη δεκηνπξγία ηεο αληίζηνηρεο 

βάζεο δεδνκέλσλ απφ ηνλ Φνξέα (κε ίδηα ή μέλα κέζα)  

Γ Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο πξνζέγγηζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ εξγνδνηψλ 

Δ Σηνλ ρψξν ηνπ Φνξέα  

 

2
ο
 ζηάδιο  

 Δλέξγεηα/-εο 

Α Δληνπηζκφο θαη θαηαγξαθή ππνςεθίσλ εξγνδνηψλ – εχξεζε θαη αμηνιφγεζε 

ζρεηηθψλ πεγψλ (ΟΑΔΓ, επηκειεηήξηα, επαγγεικαηηθνί Σχιινγνη, πξσηνβάζκηεο 

θαη δεπηεξνβάζκηεο επαγγεικαηηθέο ελψζεηο θαη ζσκαηεία, Γεληθφ Δκπνξηθφ 

Μεηξψν [ΓΔΜΗ] θ.η.ι.)     

Β Ο Φνξέαο (ζε εζληθφ επίπεδν) ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, ηα 

Κέληξα Δθπαηδεπηηθήο θαη Σπκβνπιεπηηθήο Υπνζηήξημεο (ΚΔΣΥ) θαη ηνπο 

Σπληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ (ΣΔΔ) αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ καζεηείαο 

(ζε ηνπηθφ επίπεδν) 

Γ Καηαρψξηζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

Γ Σπλερψο ή πεξηνδηθψο ν Φνξέαο θαη, θαηφπηλ θιήζεο ηνπ, νη ζρνιηθέο κνλάδεο 

θαη ηα ΚΔΣΥ 

Δ Σηνλ ρψξν ηνπ Φνξέα 

 

3
ο
 ζηάδιο  

 Δλέξγεηα/-εο 

Α Γηακφξθσζε ελφο πξψηνπ πεξηεθηηθνχ θαη εχιεπηνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ (ζε 

έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή) γηα ηνλ ζεζκφ ηεο Μαζεηείαο (φπσο, π.ρ., απηφ 

ησλ Lietzmann & Mayerl, 2015) ην νπνίν ζα εζηηάδεη ζηα νθέιε απηήο γηα ηελ 
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επηρείξεζε / επηρεηξεκαηία πνπ ζα απαζρνιήζεη καζεηεπφκελν 

Β Ο Φνξέαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο επφπηεο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη έρνπλ άκεζε 

ζρέζε κε ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη ζπλνκηινχλ κε ηνπο εξγνδφηεο  

Γ 1. Κιήζε ηνπ Φνξέα γηα πξνηάζεηο εθ κέξνπο ησλ  ΣΔΔ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο 

θαη επνπηψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ 

2. Καηαρψξηζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

Γ Πξηλ ηελ πξψηε επηθνηλσλία κε ηνπο εξγνδφηεο 

Δ Σηνλ ρψξν ηνπ Φνξέα 

 

4
ο
 ζηάδιο  

 Δλέξγεηα/-εο 

Α 1. Απνζηνιή ηνπ πξψηνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ ζε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 

εξγνδνηψλ 

2. Δπηθνηλσλία κε απηνχο θαη θιήζε ηνπο λα απαληήζνπλ ζηα εμήο εξσηήκαηα: 

α. Αλ θαηαλφεζαλ ηελ έλλνηα ηνπ ζεζκνχ ηεο Μαζεηείαο θαη ησλ νθειψλ γηα 

ηελ επηρείξεζε (αλ φρη, γηαηί ?) – ζηελ πεξίπησζε αξλεηηθψλ απαληήζεσλ, ην 

ελεκεξσηηθφ πιηθφ ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζεί ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπο 

β. Αλ λαη, ηη είδνπο πιεξνθφξεζε ζα ήζειαλ ζρεηηθά κε ηνλ ζεζκφ θαη ηε 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ψζηε λα δερζνχλ καζεηεπφκελν ? 

γ. Σε πνηα κνξθή ζα ήζειαλ ηελ πιεξνθφξεζε απηή (έληππε, ειεθηξνληθή, 

ζπλδπαζκφο απηψλ, άιιε) ? 

3. Σπγθέληξσζε, θσδηθνπνίεζε, αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη θαηαρψξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

Β Φνξέαο, δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη επφπηεο εθπαηδεπηηθνί 

Γ 1. Απνζηνιή ηνπ πιηθνχ θαη επηθνηλσλία κε ηξφπν πνπ επαθίεηαη ζηελ θξίζε ησλ 

δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ επνπηψλ   

2. Καηαρψξηζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

Γ Ακέζσο κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ πιηθνχ ή ζε άιιν ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ Φνξέα 

Δ Σηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ή / θαη ζηνλ ρψξν ησλ εξγνδνηψλ  

 

5
ο
 ζηάδιο (βλ. και μεηά ηο ηέλορ ηηρ παπάθεζηρ ηων ζηαδίων) 

 Δλέξγεηα/-εο 

Α Γηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ θαη απνζηνιή ηνπ ζηνπο 

εξγνδφηεο βάζεη ησλ φζσλ πξνέθπςαλ απφ ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα 

Β Ο Φνξέαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ΣΔΔ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ηνπο δηεπζπληέο 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλθαη ηνπο επφπηεο εθπαηδεπηηθνχο 

Γ 1. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα 

2. Καηαρψξηζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

Γ Ακέζσο κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ πιηθνχ ή ζε άιιν ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ Φνξέα 

Δ Σηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ή / θαη ζηνλ ρψξν ησλ εξγνδνηψλ 

 

6
ο
 ζηάδιο  

 Δλέξγεηα/-εο 

Α 1. Δθδήισζε ελδηαθέξνληνο πξνο ππνςήθηνπο καζεηεπνκέλνπο γηα ζπκκεηνρή 

ζην πξφγξακκα Μαζεηείαο 

2. Καηαζθεπή θφξκαο ζην δηαδίθηπν ε νπνία ζα είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηε βάζε 
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δεδνκέλσλ ζηελ νπνία (βάζε) ζα θαηαρσξίδνληαη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία 

Β Οη ππνςήθηνη καζεηεπφκελνη θαη ε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα πνπ θαινχληαη λα 

εθδειψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηνλ Φνξέα 

Γ Μέζσ ηεο θφξκαο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο  

Γ Καηφπηλ θιήζεο ηνπ Φνξέα 

Δ Γηαδηθηπαθά ή / ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

 

 

7
ο
 ζηάδιο  

 Δλέξγεηα/-εο 

Α 1. Δπηινγή εθείλσλ ησλ ππνςεθίσλ εξγνδνηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

απαζρνιήζνπλ καζεηεπφκελνπο ζε αληηθείκελα εξγαζίαο ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη πνπ έρνπλ εθδειψζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

2. Δπηθνηλσλία κε απηνχο θαη θιήζε ηνπο λα απαληήζνπλ ζηα εμήο εξσηήκαηα / 

δεηήκαηα: 

α. Έρνπλ αλάγθε πνπ ζα κπνξνχζε λα θαιπθζεί απφ καζεηεπφκελν ζηελ 

παξνχζα θάζε ? Αλ φρη, πφηε εθηηκνχλ φηη ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη κηα ηέηνηα 

αλάγθε ? 

β. Αλ λαη, πφηε ζα ήηαλ δηαζέζηκε ε ζέζε Μαζεηείαο θαη πνηνο ζα είλαη ν 

επφπηεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ? 

γ. Να δνζεί κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο / Μαζεηείαο. 

δ. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο / Μαζεηείαο θαη εηδηθφηεηα, πνηεο 

ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα είλαη νη γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ζα πξέπεη 

λα έρνπλ νη καζεηεπφκελνη κεηά ην πέξαο ηεο Μαζεηείαο ? 

ε. Καηά πφζν ζεσξνχλ αλαγθαία ηελ επηκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα είλαη 

επφπηεο ησλ καζεηεπνκέλσλ ?   

3. Σπγθέληξσζε, θσδηθνπνίεζε, αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη θαηαρψξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

Β Ο Φνξέαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ηνπο 

επφπηεο εθπαηδεπηηθνχο 

Γ 1. Βάζεη ησλ αλαγθψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ην πξψην ζηάδην θαη επηθνηλσλία 

βάζεη ησλ πξνεγνπκέλσλ ζηαδίσλ 

2. Καηαρψξηζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

Γ Καηά ηελ θξίζε ηνπ Φνξέα ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θαη ηνπο επφπηεο εθπαηδεπηηθνχο 

Δ Σηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ή / θαη ζηνλ ρψξν ησλ εξγνδνηψλ 

 

 

8
ο
 ζηάδιο  

 Δλέξγεηα/-εο 

Α Κιήζε ησλ εξγνδνηψλ λα δειψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία 

κέζα ζε έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα – κπνξεί λα ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα 

δήισζεο αλά πάζα ρξνληθή ζηηγκή ε νπνία, φκσο, ζα εμεηάδεηαη φηαλ πξνθχπηεη 

δηαζεζηκφηεηα καζεηεπφκελνπ 

Β Ο Φνξέαο 

Γ Γηαδηθηπαθά, κέζσ θαηαρψξηζεο ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

Γ Καηά ηελ θξίζε ηνπ Φνξέα ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θαη ηνπο επφπηεο εθπαηδεπηηθνχο 

Δ Σηνλ ρψξν ηνπ Φνξέα 
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9
ο
 ζηάδιο  

 Δλέξγεηα/-εο 

Α 1. Γεκηνπξγία (απφ ηνλ Φνξέα ή / θαη ηα ΚΔΣΥ) ειεθηξνληθνχ 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζα έρεη ζθνπφ λα δεκηνπξγήζεη ην πξνθίι ηνπ θάζε 

ππνςήθηνπ καζεηεπφκελνπ κε ζθνπφ λα ζπληειέζεη ζην θαιχηεξν «ηαίξηαζκα» 

κε δηαζέζηκεο ζέζεηο Μαζεηείαο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο.   

2. Σπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο καζεηεπνκέλνπο 

3. Σπγθέληξσζε, θσδηθνπνίεζε, αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη θαηαρψξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

Β Οη αξκφδηνη ησλ θαηά ηφπνπο ΚΔΣΥ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο επφπηεο 

εθπαηδεπηηθνχο 

Γ Με εξσηεκαηνιφγην θαη κε πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο αλ θαη φπνπ απηφ είλαη 

δπλαηφλ. Γηα ηηο ζπλεληεχμεηο, αλ δελ είλαη δπλαηή ε ηαπηφρξνλε παξνπζία ζε 

έλαλ ρψξν, ηφηε απφ απφζηαζε κε βηληενθιήζε ή άιιν πξφζθνξν ηερλνινγηθφ 

κέζν. 

Γ Καηά ηελ θξίζε ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην 

ΚΔΣΥ θαη ηνπο επφπηεο εθπαηδεπηηθνχο θαη, πάλησο, πξηλ ην επφκελν ζηάδην 

Δ Σηα θαηά ηφπνπο ΚΔΣΥ ή / θαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

 

10
ο
 ζηάδιο  

 Δλέξγεηα/-εο 

Α 1. Δλεκέξσζε εξγνδνηψλ, δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, επνπηψλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηεπνκέλσλ γηα ηηο δηαζέζηκεο ζέζεηο Μαζεηείαο 

2. Αξρηθφ «ηαίξηαζκα» (matching) θάζε ζέζεο κε έλαλ κηθξφ αξηζκφ ππνςεθίσλ 

εθπαηδεπνκέλσλ βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξνεγνπκέλσλ ζηαδίσλ  

3. Καηαρψξηζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ  

4. Δπίζθεςε θαη ζπλέληεπμε ηνπ καζεηεπφκελνπ απφ ηνλ ππνςήθην εξγνδφηε 

ηνπ γηα ην ηειηθφ«ηαίξηαζκα» (matching) ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε 

Β Ο δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη νη επφπηεο εθπαηδεπηηθνί 

Γ Η ελεκέξσζε δηαδηθηπαθά θαη ην «ηαίξηαζκα» κε πξνζσπηθή ελεκέξσζε ηνπ 

θάζε καζεηεπνκέλνπ 

Γ Ακέζσο κεηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην ή / θαη φπνηε ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα 

καζεηεπφκελνπ 

Δ Σηνλ ρψξν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο / δηαδηθηπαθά 

 

11
ο
 ζηάδιο  

 Δλέξγεηα/-εο 

Α 1. Αμηνιφγεζε φισλ ησλ ζηαδίσλ ηεο δηαδηθαζίαο θαη αλαηξνθνδφηεζε 

2. Σπγθέληξσζε, θσδηθνπνίεζε, αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη θαηαρψξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ  

3. Έθζεζε απνηειεζκάησλ 

Β Ο Φνξέαο ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο 

Γ Γηαδηθηπαθά ή / θαη δηα δψζεο αλ απαηηεζεί 

Γ Αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ Φνξέα 

Δ Σηνλ ρψξν ηνπ Φνξέα 

 

Σην 5
ν
 ζηάδην κπνξεί λα ελζσκαησζεί ε ζπκβνιή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηνλ 

ζεζκφ ηεο Μαζεηείαο θαη κε άιιεο επηκέξνπο δξάζεηο, κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ 

εξγνδνηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη 
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θιαδηθή πξνζέγγηζε ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ κε νξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ 

ζπλαληήζεσλ θαηφπηλ ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηνπ ηνπηθνχ θιαδηθνχ θνξέα πξνο ηα 

κέιε ηνπ. Σε κηα ηέηνηα ελεκέξσζε ησλ εξγνδνηψλ, ζα ζπκκεηέρεη θαη εθπξφζσπφο 

ηνπο αιιά θαη ζα ππάξρεη θαη ζεζκηθή εθπξνζψπεζε – π.ρ., ζηελ πεξίπησζε 

ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, νη ηνπηθνί εθπξφζσπνη θαη ν Σχλδεζκνο Διιεληθψλ 

Τνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΣΔΤΔ), ζηελ πεξίπησζε κεγάισλ επηρεηξήζεσλ 

ηξνθίκσλ, ε Γεληθή Σπλνκνζπνλδία Δξγαηψλ Διιάδαο (ΓΣΔΔ) θαη ν Σχλδεζκνο 

Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ (ΣΔΒ) ελψ, ζηελ πεξίπησζε κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, 

φπσο π.ρ. ηα θαξκαθεία, νη ηνπηθνί θαξκαθεπηηθνί ζχιινγνη θαη ε ΓΣΔΔ. Σηε δξάζε 

απηή παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη δηεμνδηθά ν ζεζκφο ηεο Μαζεηείαο απφ νκάδα 

εθπαηδεπηηθψλ θαη απφ ηηο ηξεηο δνκέο πνπ πινπνηνχλ ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα γηα 

ηελ ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα (ΔΠΑΛ, ΙΔΚ θαη ΟΑΔΓ). Ο δηεπξπκέλνο ραξαθηήξαο 

ηεο ζπλάληεζεο ζα επηηξέπεη ζηνπο εξγνδφηεο λα ελεκεξψλνληαη γηα ην πψο 

ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα ηεο Μαζεηείαο ζε φια ηα επίπεδα, λα επηιχνληαη απνξίεο θαη 

λα παξέρνληαη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζεζκφ, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θαη ηνλ ξφιν ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφλ. Η παξάιιειε παξνπζίαζε 

επηηπρεκέλσλ παξαδεηγκάησλ καζεηείαο απφ, ήδε ζπκκεηέρνληεο ζηνλ ζεζκφ, 

εξγνδφηεο ζα ιεηηνπξγεί εληζρπηηθά θαη ζα παξνηξχλεη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο γηα 

ζπκκεηνρή ζ΄απηφλ. Απηφ, απφ θνηλνχ κε ηε ζέζπηζε θαηάιιεισλ θηλήηξσλ γηα ηνπο 

εξγνδφηεο, πέξαλ ησλ νηθνλνκηθψλ, ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζηελ άξζε ηεο 

δηζηαθηηθφηεηάο ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα Μαζεηείαο. Γηα παξάδεηγκα, 

ζα κπνξνχζε λα ηνληζηεί φηη ε ζπκκεηνρή ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα ζπκβάιιεη ζηελ 

πξνβνιή ηεο επηρείξεζεο ζηα έληππα θαη ειεθηξνληθά Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 

(ΜΜΔ) θαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο ηεο απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο 

ηεο θαη ηνπ έξγνπ πνπ πξνζθέξεη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν.   

Μεηά απφ δχν έηε εθαξκνγήο ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο πξνηείλεηαη ε δηελέξγεηα 

κηαο ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο ψζηε λα απνθαζηζηεί ε ζπλέρηζή ηεο (αλ ηα 

απνηειέζκαηα είλαη ζεηηθά) κε ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο θαη βειηηψζεηο. Μηα 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή παξάκεηξνο είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ εξγνδνηψλ απφ ηνπο 

καζεηεπφκελνπο, ηνπο επφπηεο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ, ψζηε λα ελζαξξχλνληαη νη εξγνδφηεο πνπ αμηνινγήζεθαλ ζεηηθά λα 

ζπλερίζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα.  

Σπκπεξάζκαηα  

Οη κέρξη ηψξα εκπεηξία ησλ πξνγξακκάησλ Μαζεηείαο είλαη, ζε κεγάιν βαζκφ, 

ζεηηθή, αιιά νη επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ εκπιαθεί ζε απηφ ην κνληέιν θαηά ην 

παξειζφλ, δείρλνπλ κηα θαηαλνεηή δηζηαθηηθφηεηα ζην λα επηηξέςνπλ ζε λένπο ρσξίο 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία λα εηζέιζνπλ ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 

Ταπηνρξφλσο, ε Μαζεηεία «ππνθέξεη» θαη απφ ρακειφ «status» / «εηθφλα» ζηα κάηηα 

ησλ εξγνδνηψλ πνπ έρνπλ θάπνηα γλψζε γη’ απηή αιιά θαη ησλ νηθνγελεηψλ θαη ηνπ 

επξχηεξνπ θχθινπ ησλ ππνςεθίσλ καζεηεπνκέλσλ. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε 

πξνζθνξά ζέζεσλ καζεηείαο ρακειήο πνηφηεηαο θαη «εγθισβηζκνχ» ζε ζέζεηο πνπ 

δελ έρνπλ πεξαηηέξσ επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο θαη δπλαηφηεηεο αλέιημεο. 

Τα παξαπάλσ ηζρχνπλ, ιίγν σο πνιχ, θαη ζηηο άιιεο ρψξεο κε ηελ εμαίξεζε 

πξνεγκέλσλ βηνκεραληθά θξαηψλ φπσο, π.ρ. ε Γεξκαλία. Οη πξνζπάζεηεο πνπ 

γίλνληαη ζηνλ δηεζλή ρψξν απνζθνπνχλ, θπξίσο, ζηελ «εκπινθή» ησλ εξγνδνηψλ ζηε 

Μαζεηεία αλαιφγσο ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε ρψξα θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο.  

Απφ ηελ απνηχπσζε ηεο ζρεηηθήο δηεζλνχο εκπεηξίαο θαη ηεο ππάξρνπζαο 

θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα, αλαδείρζεθε ε αλάγθε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ κηαο 
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νξγαλσκέλεο δηαδηθαζίαο πξνζέγγηζεο θαη ελεκέξσζεο ππνςεθίσλεξγνδνηψλ 

βαζηζκέλε ζηηο αλάγθεο, ηδηνηππίεο θαη ζπλζήθεο ηεο Διιεληθήο αγνξάο 

εξγαζίαο.Σηελ πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία εληάζζνληαη φιεο νη ππάξρνπζεο δνκέο θαη ε 

ηερλνγλσζία ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε Μαζεηεία θαη πξνηείλεηαη ε 

ζπλεξγαζία θαη ζπιιεηηνπξγία ηνπο κε έλαλ ζπγθξνηεκέλν θαη δηαθαλή ηξφπν πνπ 

ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ.   

Γεδνκέλεο ηεο θιίκαθαο ηνπ εγρεηξήκαηνο, γηα λα κπνξέζεη λα ππνζηεξηρζεί 

απνηειεζκαηηθά ε παξαπάλσ δηαδηθαζία ζε εζληθφ επίπεδν, ν θνξέαο πνπ ζα ηελ 

αλαιάβεη πξέπεη λα ζηειερσζεί απφ επαξθέο θαη θαηάιιειν πξνζσπηθφ,  ην νπνίν ζα 

πξέπεη λα θαηέρεη κφληκεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζα παξακείλεη ζηε ζέζε απηή γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ψζηε λα ππάξρεη κηα ζπλέρεηα ζηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη 

δξάζεο.  

Σπλνςίδνληαο, ε νξγαλσκέλε θαη ζπγθξνηεκέλε πξνζέγγηζε θαη πξνζέιθπζε ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, ε ελαξκφληζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηνλ ζηφρν θαη ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε επηηπρία ηνπ πξνζδνθψκελνπ 

απνηειέζκαηνο, κπνξνχλ λα εδξαηψζνπλ ηνλ ζεζκφ ηεο Μαζεηείαο, απνηειψληαο 

θαιή πξαθηηθή γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη πξφνδν θαη ελζσκάησζε ησλ λέσλ 

καζεηεπφκελσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 

Δπραξηζηίεο 

Οη ζπγγξαθείο επραξηζηνχλ ηελ θα Όιγα Καθεηδνπνχινπ, Πξντζηακέλε ηνπ 

Τκήκαηνο Γ' Μαζεηείαο ΔΠΑΛ θαη Μάζεζεο ζηνλ Φψξν Δξγαζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, γηα ηα ζρφιηα θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ παξείρε 

ζηελ πξψηε εθδνρή ηνπ θεηκέλνπ. 
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