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Εισαγωγή: αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος 
για τη μαθητεία

Η οικονομική κρίση του 2007-08, που είχε ως συνέπεια την κατακόρυφη 
αύξηση της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη, αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον 
για την αποτελεσματικότερη ένταξη των νέων στην εργασία. Σε αυτό το σημείο 
αξίζει να επισημανθεί ότι εμπειρικά γνωρίζουμε ότι το ποσοστό ανεργίας των 
νέων συνήθως ξεπερνά τον αντίστοιχο γενικό μέσο όρο (Διάγραμμα 1 & 2), 
συμβάλλοντας σε ποικίλα κοινωνικά προβλήματα.
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Ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων μετάβασης από την τάξη 
στην εργασία είναι η στενότερη διασύνδεση των μαθητών με τις θέσεις εργασίας 
μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης ή και, μετά την αποφοίτηση, 
μέσω εκπαίδευσης στην εργασία (μαθητεία, πρακτική άσκηση). Μάλιστα, έχει 
παρατηρηθεί ότι οι χώρες στις οποίες η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί έναν 
ισχυρό θεσμό, η ικανότητα των χωρών αυτών να αντιπαλέψουν την αυξανόμενη 
ανεργία των νέων είναι μεγαλύτερη (Cedefop/OECD, 2021). Για αυτόν τον λόγο, 
τα τελευταία χρόνια κυβερνήσεις κυρίως στην Ευρώπη και τον ΟΟΣΑ έχουν 
επενδύσει σημαντικούς πόρους στη βελτίωση προγραμμάτων εκπαίδευσης 
στην εργασία, με κύριο στόχο οι όποιες μορφές μαθητείας να αποτελέσουν μια 
συνειδητή επιλογή εκπαιδευτικού και επαγγελματικού προσανατολισμού για 
περισσότερους μαθητές, τόσο νέους όσο και ολοένα και περισσότερο ενήλικες.

Εντούτοις, μετά τα πρώτα χρόνια εφαρμογής της πολιτικής και τις 
χρηματοοικονομικές επενδύσεις με στόχο την αύξηση του αριθμού των 
προγραμμάτων μαθητείας, κοινωνικοί εταίροι και εμπειρογνώμονες άρχισαν 
να εκφράζουν δυσαρέσκεια: όλα τα προγράμματα δεν άξιζαν τον χαρακτηρισμό 
«μαθητείας», δεν εξασφάλιζαν κατάρτιση υψηλής ποιότητας (ή δεν εξασφάλιζαν 
καθόλου κατάρτιση), ενώ δεν είχαν όλοι οι «μαθητευόμενοι» πρόσβαση 
σε δικαιώματα απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας (Cedefop, 2018). 
Παράλληλα, παρατηρήθηκε ότι πολλές φορές η εκπαίδευση στην εργασία 
χρησιμοποιούνταν ως σχήμα εργασίας χαμηλού κόστους.

Στα παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε και τις νέες μεταβαλλόμενες συνθήκες 
εργασίας, που συνιστούν θέμα πολλών συζητήσεων σχετικά με το μέλλον της 
εργασίας και πως αυτό επηρεάζεται από την τεχνολογική πρόοδο.

Τι είναι η μαθητεία;

Πριν από τη Βιομηχανική Επανάσταση, σχεδόν όλες οι χρήσιμες για ένα 
επάγγελμα γνώσεις μεταδίδονταν μέσα από μια «σιωπηρή» διαδικασία. Ο κύριος 
μηχανισμός μέσω του οποίου μεταδίδονταν δεξιότητες μεταξύ των γενεών ήταν 
η μαθητεία, μια σχέση που συνέδεε έναν επαγγελματία ενήλικα με έναν νεαρό 
στον οποίο διδασκόταν το επάγγελμα. Οι μαθητευόμενοι περνούσαν τις 
περισσότερες ώρες της ημέρας στο εργαστήριο όπου μάθαιναν την τέχνη τους 
από τους τεχνίτες. Καθώς οι μαθητευόμενοι περνούσαν χρόνο στο χώρο εργασίας 
επαγγέλματος μαζί με τον μάστορα αλλά και πιο έμπειρους μαθητευόμενους
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αποκτούσαν σταδιακά τις δεξιότητες εξάσκησης της τέχνης, συχνά μέσω μίμησης 
και καθοδηγούμενης μάθησης -από πράξη. Μάλιστα η μαθητεία -όπου υπήρξε 
ρυθμισμένη και θεσμός- έπαιξε σημαντικό ρόλο στη Βιομηχανική Επανάσταση, 
καθώς κατάλληλα καταρτισμένοι τεχνίτες εκτόξευσαν τις παραγωγικές 
δυνατότητες των χωρών τους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα να αποτελεί το 
«Καταστατικό των Τεχνιτών (Statute of Artisans)» της Αγγλίας το 1562, το οποίο 
ρυθμίζει τις παραμέτρους εφαρμογής της μαθητείας.

Κατά τον 19ο αιώνα και με την εμφάνιση του μαζικού και υποχρεωτικού 
εκπαιδευτικού συστήματος, σημαντικό μέρος των γνώσεων και δεξιοτήτων 
άσκησης ενός επαγγέλματος μεταφέρθηκε από την εργασία στην εκπαίδευση. 
Η εξέλιξη αυτή συνδέθηκε με σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές τάσεις 
όπως:

α) μειώθηκε η εργασία στον πρωτογενή τομέα, 
β) ο δευτερογενής τομέας εκμηχανίστηκε και έγινε πιο πολύπλοκος, 
γ) διογκώθηκε ο τριτογενής τομέας και εξελίχθηκε η διαφοροποίηση
    των απαιτούμενων δεξιοτήτων.

Η τάση αυτή εδραιώθηκε τον 20ο αιώνα, όταν η εξειδικευμένη γνώση ήταν 
κλειδί και για την οικονομική ανάπτυξη: Περισσότερη εκπαίδευση και κατάρτιση σε 
οργανωμένους εκπαιδευτικούς χώρους και λιγότερη μάθηση στο χώρο εργασίας (Λιντζέρης, 
2020). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναπτύχθηκε παράλληλα και η αγορά εργασίας 
όπου ο κάθε εργαζόμενος δυνητικά θα μπορούσε να διαθέσει έναντι αμοιβής την 
εργασία του και άρα τις όποιες ικανότητες και προσόντα του.

Στη μεγάλη οικονομική κρίση του 2007-08 καταδείχθηκε η ικανότητα των χωρών 
στις οποίες η μαθητεία αποτελεί ισχυρό θεσμό να αντιπαλέψουν την αυξανόμενη 
ανεργία των νέων (Cedefop/OECD, 2021). Ως εκ τούτου, η κρίση προκάλεσε 
ένα ανανεωμένο, παγκόσμιο ενδιαφέρον στον σημαντικό ρόλο που η μαθητεία 
μπορεί να παίξει ως μια μορφή αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτιση (ΕΕΚ) που προετοιμάζει αποτελεσματικά τους νέους για την εργασία. 
Ως συνέπεια εκείνης της κρίσης, τα τελευταία χρόνια κυβερνήσεις κυρίως στην 
Ευρώπη και τον ΟΟΣΑ έχουν επενδύσει σημαντικούς πόρους για τη βελτίωση 
της παροχής μαθητείας, την εισαγωγή και τη μεταρρύθμιση της μαθητείας 
ώστε να αποτελέσει μια συνειδητή επιλογή εκπαιδευτικού και επαγγελματικού 
προσανατολισμού για περισσότερους μαθητές, τόσο νέους όσο και ολοένα και 
περισσότερο ενήλικες.



Η πανδημία Covid-19 αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αλλαγές, με τη νέα 
πραγματικότητα της κοινωνικής αποστασιοποίησης να τις επιβάλλει, όπως το 
καθεστώς της τηλεργασίας και της τηλεκπαίδευσης. Όμως και πριν από τον 
κορονοϊό, ο κόσμος της εργασίας άλλαζε, με σημαντικές επιδράσεις και για 
τη μαθητεία. Οι αλλαγές αναμένεται να συνεχιστούν, με ακόμη μεγαλύτερη 
επιτάχυνση λόγω των νέων εξελίξεων. Οι μεγάλες τάσεις περιλαμβάνουν την 
πρόοδο της τεχνολογίας (ψηφιοποίηση, αυτοματισμός, τεχνητή νοημοσύνη), τη 
συνεχιζόμενη παγκοσμιοποίηση και την επέκταση των παγκόσμιων αλυσίδων 
αξίας, τη γήρανση του πληθυσμού, τις δυναμικές μεταναστευτικές ροές και τις 
αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας.

Καταλήγοντας σε έναν πιο τεχνικό ορισμό, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop, 2011), ως μαθητεία 
ορίζεται η μάθηση στον χώρο εργασίας όσο και η μάθηση σε εκπαιδευτικό 
περιβάλλον προσομοίωσης των περιεχομένων και διαδικασιών της εργασίας 
(workplace & work-based learning). Ειδικότερα:

 «Απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων δια της υλοποίησης καθηκόντων (και 
στοχασμού επί αυτών) σε ένα εργασιακό πλαίσιο, είτε στον χώρο εργασίας (όπως 
η εναλλασσόμενη κατάρτιση) είτε σε κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης - 
κατάρτισης».

Κύριες μορφές μαθητείας

Η μαθητεία χωρίζεται σύμφωνα με κατηγοριοποίηση από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013), σε τρία βασικά σχήματα:

Α) «Δυικού» τύπου μέσω εναλλαγής της κατάρτισης σε δομή εκπαίδευσης και 
της μάθησης σε επιχείρηση, με έμφαση όμως στη μάθηση στον χώρο εργασίας. 
Βασικά χαρακτηριστικά της είναι η σχετικά μεγάλη διάρκεια, το τριμερές 
συμφωνητικό (μαθητής-εκπαιδευτικός πάροχος -εργοδότης), η αμοιβή και η 
ασφάλιση του μαθητευόμενου, καθώς και η συμμετοχή της επιχείρησης στο 
κόστος της μαθητείας. 

Β) Σχολική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που περιέχει μια σύντομη 
περίοδο κατάρτισης κατά την εργασία σε επιχείρηση, όπως η πρακτική άσκηση 
για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.
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Γ) Επαγγελματικά προσανατολισμένη κατάρτιση εργαστηριακού τύπου 
ενσωματωμένη στο σχολικό πρόγραμμα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης (ΕΕΚ) με τη δημιουργία περιβάλλοντος προσομοίωσης του 
πραγματικού εργασιακού χώρου και με τη χρήση κατάλληλων υποδομών και 
εξοπλισμού.

Η μαθητεία σε ευρωπαϊκό και ελληνικό πλαίσιο

Τον Ιούλιο του 2013, οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και η Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύτηκαν να 
συμβάλουν στην προσφορά, την ποιότητα και την ελκυστικότητα των θέσεων 
μαθητείας σε μια κοινή δήλωση για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας 
για Μαθητείες. Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για Μαθητείες (EAfA) στοχεύει στην 
ενίσχυση της προσφοράς, της ποιότητας, της εικόνας και της κινητικότητας 
των θέσεων μαθητείας. Κατόπιν αυτού, η σύσταση του Συμβουλίου για ένα 
πλαίσιο ποιότητας για περιόδους πρακτικής άσκησης, που εγκρίθηκε στις 10 
Μαρτίου 2014, εισήγαγε ορισμένες αρχές προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα 
των περιόδων πρακτικής άσκησης εκτός τυπικών περιβαλλόντων μάθησης. 
Σύμφωνα με τη διαδικασία της Κοπεγχάγης για την ευρωπαϊκή συνεργασία 
για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τα συμπεράσματα της Ρίγα 
της 22ας Ιουνίου 2015, που εγκρίθηκαν από τους αρμόδιους υπουργούς για την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, έδωσαν προτεραιότητα στη μάθηση 
με βάση την εργασία, με ιδιαίτερη προσοχή στη μαθητεία και στην ανάπτυξη 
της διασφάλισης ποιότητας μηχανισμών. Επιπλέον, στην ανακοίνωση της 10ης 
Ιουνίου 2016 σχετικά με ένα νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη, η 
Επιτροπή τόνισε την υποστήριξή της στους κοινωνικούς εταίρους ώστε να 
προωθήσουν τα αποτελέσματα των κοινών τους σχεδίων -για παράδειγμα τη 
δημιουργία ενός ποιοτικού πλαισίου για τις θέσεις μαθητείας. 

Ενδεικτικά, τα ποσοστά απασχόλησης για το 2016 στην ΕΕ ήταν: 

 α) 63,2% για ενήλικες χωρίς μάθηση με βάση την εργασία,
 β) 69,1 % για ενήλικες με εμπειρία πρακτικής άσκησης  
 γ) 83,7 % για ενήλικες με εμπειρία μαθητείας

Ωστόσο, κατά μέσο όρο μόνο το 59,3 % των απόφοιτων ηλικίας 15–34 από την 
Επαγγελματική Εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) στην ΕΕ27 αναφέρθηκε ότι είχε 
εκτεθεί σε μάθηση με βάση την εργασία το 2016 (DG EMPLOYMENT, 2021).
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Όμως στόχος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για Μαθητείες πέρα από την αύξηση 
των θέσεων σε προγράμματα μαθητείας είναι να διασφαλιστεί ότι οι θέσεις 
μαθητείας είναι ελκυστικές για τους μαθητές, τους εργοδότες και την κοινωνία, 
παρέχοντας στους μαθητευόμενους τις απαιτούμενες δεξιότητες και γνώση για 
το συγκεκριμένο επάγγελμα και τον εργασιακό χώρο από τους εργοδότες. Έτσι 
και σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά 
με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα 
μαθητείας (EFQEA) (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης , 2018), ως «μαθητεία» 
νοούνται προγράμματα τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
τα οποία:

α) συνδυάζουν μάθηση σε ιδρύματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης με ουσιαστική 
μάθηση βασισμένη στην εργασία σε εταιρείες και άλλους χώρους εργασίας,

β) καταλήγουν σε εθνικώς αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα,

γ) βασίζονται σε συμφωνία που ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
του μαθητευόμενου, του εργοδότη και, κατά περίπτωση, του ιδρύματος 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και

δ) με αμοιβή ή άλλου τύπου αποζημίωση για το μαθητευόμενο, για τη 
συνιστώσα που βασίζεται στην εργασία.

Αυτά τα συμπεράσματα-οδηγίες ήρθαν ως αποτέλεσμα της αναθέρμανσης 
του ενδιαφέροντος για τον θεσμό της μαθητείας, με σκοπό να αναχαιτιστεί 
η ανεργία των νέων στην Ευρώπη, αναδεικνύοντας τη μαθητεία ως ένα μέσο 
αποτελεσματικής ένταξης στην εργασία. Παράλληλα όμως, παρατηρήθηκαν 
πολλές ταχύτητες εφαρμογής της μαθητείας αλλά και η μη διασφάλιση των 
βασικών αρχών και δικαιωμάτων των νέων τόσο στο εκπαιδευτικό κομμάτι όσο 
και στον εργασιακό τους χώρο. Ενδεικτικά, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), το κατά πόσον οι 
μαθητευόμενοι θεωρούνται πρωτίστως εργαζόμενοι ή εκπαιδευόμενοι επηρεάζει 
τις παροχές που μπορεί να δικαιούνται (δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης) 
και τις απαιτήσεις που προβλέπονται για τους εργοδότες (όπως η φύση και το 
επίπεδο της οικονομικής αποζημίωσης) όπως συμβαίνει λόγου χάρη στο Βέλγιο 
(στο φλαμανδόφωνο μέρος) ή στην Ισπανία (Cedefop, 2018). Οι μαθητευόμενοι 
μπορεί να είναι εργαζόμενοι αν υπογράψουν «σύμβαση μαθητείας» ή σπουδαστές 
αν συνάψουν «συμφωνία συνεργασίας» με την οικεία εταιρεία.
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Μαθητεία στην Ελλάδα
Εξέλιξη

Η μαθητεία ως θεσπισμένη δημόσια πολιτική ξεκίνησε το 1952 με τις δομές σχολών 
μαθητείας Ε.Ε.Κ. από το Υπουργείο Εργασίας και τον νόμο «Περί εκπαιδεύσεως 
τεχνητών». Στη συνέχεια, το 1968 με την ίδρυση του Ο.Α.Ε.Δ., οι σχολές μαθητείας 
μεταφέρθηκαν στον νεοσυσταθέντα τότε Οργανισμό και λειτούργησαν ως 
εναλλασσόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση με τριετή φοίτηση σε εκπαιδευτική 
δομή και παράλληλη πρακτική άσκηση, στη βάση εβδομαδιαίου ωρολογίου 
προγράμματος για απόφοιτους Γυμνασίου. Το 2006 με τον νόμο 3475/2006 οι σχολές 
μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. μετατρέπονται σε ΕΠΑ.Σ. μαθητείας διετούς εκπαίδευσης 
για τους προαγόμενους της Α΄ Λυκείου. 

Σε συνέχεια των εξελίξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα υιοθέτησε τον 
νόμο 4186/2013 με μέτρα για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της ΕΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένων των μαθητειών, εισάγοντας την παροχή μαθητείας 
ως επιλογή σε μεταλυκειακό επίπεδο μέσω των ΕΠΑΛ και των Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), με την επίβλεψη του Υπουργείου Παιδείας. 
Ο νόμος κατάργησε τις ΕΠΑΣ μετατρέποντάς τις σε μεταγυμνασιακού επιπέδου 
Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Ωστόσο, τα πρώτα χρόνια μετά την 
ψήφισή του, η λειτουργία και η εφαρμογή του νόμου ήταν πολύ αργή και μερική. 
Πιο συγκεκριμένα, από τα 200 περίπου τμήματα ΣΕΚ που προκηρύχθηκαν 
υλοποιήθηκαν μόλις τα 16 και αυτά με μέσο αριθμό μαθητών κάτω από 10 μαθητές.

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια αξιολόγησης του θεσμού της μαθητείας το 2015 στο 
πλαίσιο του Εθνικoύ Στρατηγικού Σχεδίου για την Ε.Ε.Κ. δόθηκε παράταση στην 
λειτουργία των σχολών μαθητείας των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, μέχρι την επαναξιολόγηση του 
θεσμού το 2021. Σύμφωνα με την αξιολόγηση τα δεδομένα των σχολών είχαν ως 
εξής (ΟΑΕΔ, 2015):

Εργασιακή αποκατάσταση: Το 47% των αποφοίτων Σχολών μαθητείας του 
ΟΑΕΔ των τότε τελευταίων ετών (2011-2014), εργαζόταν, ενώ το 50% εξ αυτών 
βρήκε εργασία σε διάστημα μικρότερο των έξι μηνών1. Τέσσερις στους δέκα 
απασχολούνται στης ειδικότητα που εκπαιδεύτηκαν, ενώ οι περισσότεροι 
(70%) απασχολούνται πέραν του ενός έτους.

1 Να σημειωθεί ότι η ανεργία των νέων σκαρφάλωσε έως και στο 60% εκείνα τα χρόνια
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Πρακτική άσκηση: Οι περισσότεροι (οκτώ στους δέκα) τοποθετήθηκαν σε 
θέσεις πρακτικής άσκησης κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, ενώ εννέα 
στους δέκα πρακτικά ασκούμενους (88%) απασχολήθηκαν σε συναφές με 
την ειδικότητά τους αντικείμενο. Οι θέσεις πρακτικής άσκησης ήταν τόσο στο 
δημόσιο (53%) όσο και στον ιδιωτικό (47%) τομέα. 

Με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 αναγνωρίστηκε η 
ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της ΕΕΚ, ιδίως 
μέσω της συνεργασίας με τους ενδιαφερόμενους φορείς, της ανάπτυξης ενός 
μηχανισμού πρόβλεψης δεξιοτήτων που λειτουργεί βάσει πραγματικών και 
έγκυρων δεδομένων, καθώς και της δημιουργίας ενός εθνικού συστήματος 
διασφάλισης ποιότητας. Ως αποτέλεσμα, το Μνημόνιο Συνεννόησης (MoU) 
του 2015 περιλάμβανε μια σειρά από βασικά μέτρα με σκοπό να προάγουν τον 
εκσυγχρονισμό της ΕΕΚ και των θέσεων μαθητείας στην Ελλάδα, διαμορφώνοντας 
μια νέα στρατηγική ΕΕΚ:

(α) Εισαγωγή πλαισίων ποιότητας για την ΕΕΚ και το σύστημα μαθητείας, 
και προγράμματα σπουδών μαθητείας.

β) Εξασφάλιση θέσεων μαθητείας μέσω ενδιάμεσων δομών που να 
περιλαμβάνουν τους κοινωνικούς εταίρους (μείζονες εταιρικές σχέσεις 
ΕΕΚ).

γ) Δρομολόγηση δύο πιλοτικών έργων μικρής κλίμακας για θέσεις μαθητείας.

Το συμπληρωματικό Μνημόνιο του 2016 ανέφερε ότι: «Μέχρι τον Μάιο του 2016, 
η κυβέρνηση: (i) θα νομοθετήσει τα πλαίσια ποιότητας για τα προγράμματα σπουδών και 
τις θέσεις μαθητείας ΕΕΚ· (ii) να οριστικοποιήσει και να συμφωνήσει με τα ιδρύματα τη 
στρατηγική ΕΕΚ, ενισχύοντας ιδίως τις ενότητες για τη συνεχή ΕΕΚ και την εξασφάλιση 
θέσεων μαθητείας, και (iii) να παραδώσει τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της ΕΕΚ 
(βασικό παραδοτέο)».

Ηλικία φοίτησης: Οι μαθητές των Σχολών γράφονται σε αυτές μετά τα 18 
έτη (68% των αποφοίτων), αφού πρώτα ολοκληρώσουν σπουδές σε άλλο 
εκπαιδευτικό σύστημα. 

Οι διατάξεις μεταφράστηκαν σε βασικά παραδοτέα που συνδέθηκαν με την 
απελευθέρωση της χρηματοδότησης της ΕΕ για την ΕΕΚ, συμπεριλαμβανομένης 
της μαθητείας. Ως αποτέλεσμα, το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο για την αναβάθμιση 
της ΕΕΚ και των θέσεων μαθητείας (στρατηγική ΕΕΚ) εγκρίθηκε τον Μάιο του
2016, (νόμος 4386/2016), συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη βελτίωση της 
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συνάφειας του συστήματος ΕΕΚ με την αγορά εργασίας. Ως στόχος τέθηκε η 
αύξηση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της ΕΕΚ, μέσω της καθιέρωσης 
μιας εθνικής προσέγγισης για τη διασφάλιση της ποιότητάς της. Η στρατηγική 
της ΕΕΚ περιέλαβε την επέκταση της μαθητείας μέσω των σχολών ΕΠΑΛ και 
ΙΕΚ, την κατάργηση των προγραμμάτων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΣΕΚ) και την επέκταση των προγραμμάτων ΕΠΑΣ. Επίσης, κρίθηκε απαραίτητη η 
ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των υφιστάμενων (ΕΠΑΣ) και των νέων παρόχων 
(ΕΠΑΛ και ΙΕΚ) μαθητείας καθώς και των ενδιαφερομένων.

Με τον ν. 4763/2020 συγκεντρώθηκε νομοθετικά ένα ενιαίο σύστημα 
διακυβέρνησης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Η μαθητεία 
των ΕΠΑΣ και τα ΙΕΚ εντάσσονται στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ 
η διάρκεια του έτους μαθητείας αυξάνεται σε 11 μήνες από 9. Παράλληλα οι 
απόφοιτοι του έτους μαθητείας των ΕΠΑΛ έχουν την δυνατότητα να κατατάσσονται 
σε αντίστοιχες ειδικότητες των ΙΕΚ με δικαίωμα απαλλαγής από μαθήματα 
που ήδη έχουν διδαχτεί ή/και μεταφορά σε εξάμηνο πέραν του πρώτου. Τέλος 
θεσπίζεται ότι οι σχολές μαθητείας (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ μεταφέρονται στο επίπεδο 
3 από 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και επανεισάγεται η μεταγυμνασιακή 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, μαζί με τις νέες Επαγγελματικές 
Σχολές Κατάρτισης (ΕΣΚ).

Χαρακτηριστικά βασικών σχημάτων μαθητείας 
στην Ελλάδα
Μαθητεία ΕΠΑΣ

Η μαθητεία στις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ υλοποιείται ως σύστημα απόκτησης βασικού 
πτυχίου ειδικότητας επιπέδου 3 επαγγελματικών προσόντων και η πρακτική 
άσκηση γίνεται παράλληλα με τη φοίτηση. Αφορά απόφοιτους γυμνασίου 15-
23 χρονών. Βασικό στοιχείο της αποτελεί το δυικό σύστημα, που συνδυάζει τη 
θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη με τη μαθητεία σε εργασιακό 
χώρο.

Η σύμβαση εργασίας υπογράφεται από μαθητευόμενο, εργοδότη και ΟΑΕΔ (Δ/
ντη σχολικής μονάδας). Πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα (ήδη 
από το 1983 με τον ν. 1346/1983). Εργασία 6 ωρών/ημέρα με μισθό στο 75% του 
ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργαζόμενου. Συνεπώς πλήρης αντιστοίχιση 
μισθού με χρόνο εργασίας. Δυνατότητα εργασίας την εβδομάδα 4 ή 5 ή 6 ημέρες. 

Μέσος όρος 7.500 – 8.000 μαθητές.
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Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ

Η  μεταλυκειακή τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. αφορά αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. 
18 ετών και άνω και υλοποιείται μετά την απόκτηση του βασικού πτυχίου 
ειδικότητας επιπέδου 4 και οδηγεί σε επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 5 
έπειτα από εξετάσεις πιστοποίησης. 

Σύμβαση Μαθητείας όμοια με αυτή του Ο.Α.Ε.Δ. Ο χρόνος φοίτησης είναι 
ένα 11 μήνες με παράλληλη πιστοποιημένη πρακτική άσκηση. Μια ημέρα την 
εβδομάδα  εκπαίδευση σε σχολική μονάδα και τις υπόλοιπες 4 ημέρες πρακτική 
άσκηση. Όρια ηλικίας από 18 και άνω. Οι μαθητευόμενοι αμείβονται με το 95% 
του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργαζόμενου.

Το σύστημα ξεκίνησε την εφαρμογή του το σχολικό έτος 2016-2017 με 
αυξανόμενα ανά έτος ποσοστά συμμετοχής. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπ. 
Παιδείας το 2017-2018 είχαν εγγραφεί  3500 μαθητές, μέγεθος σημαντικό ένα 
χρόνο μετά την εφαρμογή του.

Διετής φοίτηση (4 εξάμηνα) με απόκτηση βεβαίωσης κατάρτισης μέσα από 
ενδοσχολικές εξετάσεις. Χορήγηση πτυχίου επαγγελματικής ειδικότητας 
επιπέδου 5 μετά από εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργεί ο ΕΟΠΠΕΠ.

Εγγραφή στο τέταρτο εξάμηνο της φοίτησης στο ΙΕΚ, 1 ημέρα της εβδομάδας 
εκπαίδευση στην τάξη και 4 ημέρες εκπαίδευση στην εργασία με συνολική 
διάρκεια περίπου 6 μήνες.

Σύμβαση εργασίας, όμοια με του Ο.Α.Ε.Δ. αλλά δεν ελέγχεται επαρκώς από 
τις εκπαιδευτικές δομές, με αποτέλεσμα να απορρυθμίζει τον εργασιακό χώρο 
και να εξελίσσεται σε δομή που οι διαρροές από την εγγραφή σπουδαστών 
μέχρι την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας με πιστοποίηση2. Αμοιβή στο 75% 
του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργαζόμενου με 8ωρη απασχόληση/ημέρα 
εργασίας. Την περίοδο 2017-2020 προσφέρθηκε μαθητεία σε 9 ειδικότητες3.

Μαθητεία ΙΕΚ

2 Ενδεικτικά το 2019 σε ένα σύνολο 83.547 σπουδαστών αποφοίτησαν μόλις 18.743 και το 2018 σε ένα 
σύνολο 82.860 σπουδαστών αποφοίτησαν μόλις 14.886 (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, 2021) 
3 104 ειδικότητες προσφέρθηκαν συνολικά το Α’ εξάμηνο του 2020
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Προκλήσεις για τη μαθητεία
Από την τάξη στην εργασία

Το πρώτο ζήτημα που έρχεται να αντιμετωπίσει η μαθητεία είναι το ποιο είναι 
εκείνο το χρονικό σημείο στην εκπαιδευτική εξέλιξη ενός ατόμου κατά το οποίο 
διαθέτει εκείνα τα προσόντα που θα το κάνουν ικανό να εφαρμόσει τη γνώση του 
στον χώρο εργασίας του. Η τάση σε διεθνές επίπεδο είναι η αύξηση της συμμετοχής 
των νέων στην τριτοβάθμια (πανεπιστημιακή) εκπαίδευση, ιδιαίτερα με την 
προσμέτρηση χωρών που έχουν αρκετά νεανικούς πληθυσμούς και μπαίνουν 
δυναμικά στην παγκόσμια οικονομία (πχ η Κίνα, Ινδία), έχοντας ως αποτέλεσμα 
την αύξηση της προσφοράς εργασίας αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Επομένως οι αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών γίνονται το «κατώφλι εισόδου» για την 
πλειονότητα των επαγγελμάτων και θέσεων εργασίας (Λιντζέρης, 2020). Συνεπώς 
σε μια οικονομία και κοινωνία γνώσης, οτιδήποτε χαμηλότερο από τον μέσο όρο 
αποτελεί περισσότερο μειονέκτημα παρά άξιο οποιασδήποτε θετικής διάκρισης 
και ανταμοιβής. Αυτό το συμπέρασμα είναι εμφανές και στα στοιχεία ανεργίας 
σε επίπεδο ΕΕ αλλά και της χώρας μας όπου υπάρχει ξεκάθαρη συσχέτιση της 
ανεργίας με το επίπεδο εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού, όπου όσο μειώνεται 
το επίπεδο εκπαίδευσης αυξάνεται και το ποσοστό ανεργίας (Διάγραμμα 3 & 4).
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Ως εκ τούτου και σε ευρωπαϊκό πλαίσιο η Ε.Ε. έχει θέσει ψηλά στην ατζέντα της 
στρατηγικής της για τη δημιουργία απασχόλησης, οικονομικής ανάπτυξης και 
ευημερίας, τον στόχο το 40% των νεαρών Ευρωπαίων να διαθέτει τίτλο σπουδών 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2020). 

Επιπροσθέτως, για την κρίσιμη κοινωνικά και συναισθηματικά ηλικία των εφήβων 
15-18 ετών, το σχολείο (γενικής παιδείας-επαγγελματικής εκπαίδευσης) αποτελεί 
ένα ασφαλές και γόνιμο πολιτισμικό περιβάλλον, συγκριτικά με την ηλικιακή 
σύνθεση αλλά και την εργασιακή πίεση που έχει το εργασιακό περιβάλλον. Όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρει το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της 
Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ) σχετικά με το νόμο 
4763/2020 και την καθιέρωση της μεταγυμνασιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα: «Η 
πρόωρη έξοδος από ένα τέτοιο περιβάλλον των πιο ευάλωτων μαθητών σε ένα πεδίο εξαιρετικά 
δύσβατο και απαιτητικό -ιδίως για αυτή την ηλικιακή ομάδα- νομιμοποιώντας ουσιαστικά 
το είδος μιας άτυπης διαρροής από τις εγκύκλιες σπουδές προς ένα κατώτερο ουσιαστικά 
επίπεδο τεχνικής κατάρτισης εγκυμονεί εξαιρετικούς κινδύνους για την ανάπτυξη μορφών 
εκμετάλλευσης και καταχρηστικών πρακτικών αφού πρόκειται για φαινόμενα που δυστυχώς 
έχουν επισημανθεί και σε μεγαλύτερες ηλικίες» (ΙΝΕ & ΚΑΝΕΠ / ΓΣΕΕ, 2020).

Το καθεστώς των εκπαιδευόμενων στην εργασία 

Ένα από τα πιο κρίσιμα πεδία που πρέπει να διευκρινιστεί και να είναι σαφές είναι 
το νομικό καθεστώς /«status» των μαθητευόμενων το οποίο φυσικά απορρέει 
από τους στόχους του κάθε προγράμματος. Αν ο στόχος είναι αποκλειστικά η 
ένταξη στην εργασία, τότε υπάρχουν περιορισμένες απαιτήσεις σε ό,τι αφορά το 
περιεχόμενο της κατάρτισης, ιδίως για το τμήμα του χώρου εργασίας, ο εργοδότης 
καθορίζει τα προγράμματα μαθητείας, το περιεχόμενο της κατάρτισης αλλά και 
τα αποτελέσματα της κατάρτισης (Cedefop, 2021). Το γεγονός αυτό εγκυμονεί 
κινδύνους τόσο για την ίδια την μαθησιακή εμπειρία όσο και για την αξία που 
αποδίδουν οι ενδιαφερόμενοι στη μαθητεία, υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο 
την εργασιακή εμπειρία τους. 

Από την άλλη, όταν η μαθητεία επικεντρώνεται μόνο σε εκπαιδευτικούς στόχους, τότε 
βασικά χαρακτηριστικά της, όπως η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων ή η σύναψη 
σύμβασης και η αποζημίωση του μαθητευόμενου, μπορεί να απουσιάζουν. Τότε οι 
εκπαιδευόμενοι αντιμετωπίζονται απλώς ως σπουδαστές και όχι ως σπουδαστές-
εργαζόμενοι, ως εργαζόμενοι ή, στην καλύτερη περίπτωση, ως μαθητευόμενοι. 
Οι δυο παραπάνω κατευθύνσεις οδηγούν σε ένα οιωνεί περιβάλλον εργασιακής 
εκμετάλλευσης για τους μαθητευόμενους, με μικρή δέσμευση στο πρόγραμμα της 
μαθητείας τόσο από την πλευρά του εργοδότη όσο και του μαθητευόμενου. 
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Καίριο ζήτημα είναι η εξεύρεση εκείνης της «χρυσής τομής» ανάμεσα στο πλαίσιο 
της εκπαίδευσης και της εργασίας. Είναι δεδομένο ότι στο πλαίσιο λειτουργίας 
οποιασδήποτε επιχείρησης, όλοι οι πόροι διατίθενται προς την κατεύθυνση του 
κέρδους, συνεπώς και το σκέλος της εργασίας που συντελείται σε αυτήν από 
έναν μαθητευόμενο λειτουργεί προς εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού. Όμως, το 
σκέλος τη μάθησης ώστε αυτή να αποβεί ουσιαστική και χρήσιμη μάθηση για τους 
εκπαιδευόμενους, απαιτεί εμπρόθετη παρέμβαση: σχεδιασμός, οργάνωση, διασφάλιση 
και προστασία της διεργασίας μάθησης με συγκεκριμένες πρόνοιες (Λιντζέρης, 2020).

Οι κατάλληλες δεξιότητες σε μια μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας 

Ενώ ορισμένες χώρες, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, δίνουν έμφαση στην επαγγελματική 
εκπαίδευση που αναπτύσσει συγκεκριμένες δεξιότητες που σχετίζονται με την 
εργασία, άλλες, όπως οι ΗΠΑ, δίνουν έμφαση στη γενική εκπαίδευση που παρέχει 
στους μαθητές ευρείες γνώσεις και βασικές δεξιότητες. Κατά την αξιολόγηση αυτών 
των διαφορετικών συστημάτων, σχεδόν όλες οι συζητήσεις για την επαγγελματική 
εκπαίδευση τονίζουν τα πιθανά πλεονεκτήματά της στη διευκόλυνση της εισόδου 
των νέων στην αγορά εργασίας4. 

Υπάρχει όμως και η άλλη άκρη της αγοράς. Εάν οι άνθρωποι αποκτήσουν δεξιότητες 
που είναι προσαρμοσμένες στις τρέχουσες ευκαιρίες απασχόλησης, ενδέχεται να 
μην είναι ιδιαίτερα προετοιμασμένοι να προσαρμοστούν στις νέες τεχνολογίες. 
Έτσι, με υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και ταχύτερες τεχνολογικές και 
διαρθρωτικές αλλαγές, τα άτομα με επαγγελματική κατάρτιση μπορεί να είναι πιο 
πιθανό να βρεθούν εκτός αγοράς εργασίας αργότερα στον κύκλο ζωής.

Πρόσφατα στοιχεία αναδεικνύουν ότι ιδιαίτερα σε μια οικονομία γνώσης, η πρόωρη 
αύξηση της απασχόλησης μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης μπορεί να οδηγήσει 
σε μεταγενέστερα προβλήματα, όταν συγκεκριμένες δεξιότητες καταστούν 
παρωχημένες και οι εργαζόμενοι δεν έχουν την ικανότητα να προσαρμοστούν 
σε ένα μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον (Hanushek, Schwerdt, Woess-
mann, & Zhang, 2017). Οι δεξιότητες που δημιουργούνται από την επαγγελματική 
εκπαίδευση φαίνεται να διευκολύνουν την αρχική μετάβαση στην αγορά εργασίας, 
αλλά αργότερα καθίστανται παρωχημένες με ταχύτερο ρυθμό. 

4 Για παράδειγμα στην Γερμανία όπου υπάρχει ισχυρό σύστημα μαθητείας, ο μ.ο. εισόδου στην αγορά εργασίας 
για τους μαθητευόμενους είναι 2 - 3,5 χρόνια, σε σύγκριση με 3,5 – 6 χρόνια για τους απόφοιτους πανεπιστημίου, 
ενώ το 68% των μαθητευόμενων θα προσληφθεί από την επιχείρηση στην οποία πραγματοποίησε την 
μαθητεία του (German Office for International Cooperation in Vocational Education and Training , 2019)
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Η προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας είναι ακριβώς το θέμα 
πολλών πρόσφατων συζητήσεων σχετικά με το μέλλον της εργασίας και πως αυτή 
επηρεάζεται από την τεχνολογική πρόοδο.  Νέου τύπου παραγωγικά μοντέλα όπως 
η «οικονομία πλατφόρμας» παρουσιάζουν μια βαθύτερη, πιο υπαρξιακή απειλή
για τη μαθητεία. Αυτό διότι σε ένα περιβάλλον τηλεργασίας και με σχέσεις εργασίας 
που παραπέμπουν σε αυτοαπασχόληση, δηλαδή χωρίς παρόντες τους εργοδότες, 
δεν μπορεί να υπάρξει σύστημα μαθητείας. Η απουσία διοικητικής ευθύνης του 
εργοδότη δύναται να οδηγήσει και σε απουσία ευθύνης για την εκπαίδευση των 
εργαζομένων-συνεργατών πλέον, πόσο δε μάλλον αν αυτοί είναι μαθητευόμενοι. Σε 
μια εποχή όπου οι εργαζόμενοι αναμένεται να αλλάξουν περισσότερα καθήκοντα 
και επαγγέλματα, η δημιουργία ισχυρής εκπαιδευτικής βάσης έχει συνέπειες 
και στον εκπαιδευτικό περιεχόμενο των προγραμμάτων μαθητείας. Σταθερά 
θεμέλια στον αλφαβητισμό, την αριθμητική και τις δεξιότητες που επιτρέπουν την 
προσωπική αποτελεσματικότητα γίνονται πιο σημαντικά για την αγορά εργασίας 
(CEDEFOP, 2021). Αναμφισβήτητα, σε τέτοιες περιστάσεις, η συγκριτική έλξη της 
γενικής εκπαίδευσης θα αυξηθεί εις βάρος πρόωρων προγραμμάτων μαθητείας.

Το μέλλον της μαθητείας και προτάσεις πολιτικής
Η επανεκκίνηση της οικονομίας μετά την πανδημία και ο προβληματισμός για εκ 
νέου αύξηση της ανεργίας των νέων, επανάφερε την συζήτηση για τον ρόλο της 
μαθητείας ως μέσο ένταξης στην αγορά εργασίας. Για να γίνει όμως αυτό χρειάζεται 
περαιτέρω ενίσχυση της ποιότητας και της ταυτότητάς της. Πέρα όμως από την 
ένταξη στην εργασία, στο σύγχρονο περιβάλλον εργασίας η μαθητεία δύναται 
να αποτελέσει ένα εργαλείο εκμάθησης νέων και αναβάθμισης υπαρχουσών 
δεξιοτήτων για εργαζομένους. Ως εκ τούτου, στόχος πολιτικής πρέπει να αποτελέσει 
η ελκυστικότητα της επιλογής της μαθητείας μέσω ενός ρυθμιστικού πλαισίου 
σαφώς συνδεδεμένου με ειδικευμένες θέσεις εργασίας, αλλά και ως τρόπου 
ενημέρωσης επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Δεν πρέπει όμως να εκλάβουμε τη μαθητεία ως πανάκεια ή λύση σε ευρύτερα 
δομικά προβλήματα δημιουργίας θέσεων εργασίας του παραγωγικού συστήματος. 
Πιο ισχυρές επιπτώσεις στην ανεργία μπορεί να έχει ο περιορισμός δημόσιων και 
ιδιωτικών επενδύσεων, των εισοδημάτων, της καταναλωτικής ζήτησης και της 
παραγωγής, από την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Η Ελλάδα αποτελεί
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χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου ένα υψηλών προσόντων και εκπαίδευσης 
ανθρώπινο δυναμικό μετανάστευσε στο εξωτερικό με σκοπό την εξεύρεση 
-καλύτερα αμειβόμενων- θέσεων εργασίας (brain waste) μετά την οικονομική 
κρίση και τις πολιτικές λιτότητας που την ακολούθησαν (πχ μείωση μισθών και 
υποκατώτατος μισθός για νέους).

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο στρατηγικής, η μαθητεία θεωρείται πλέον ως ένα σχήμα 
Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης για την αντιμετώπιση της ανεργίας των 
νέων καθώς και αποτελεσματικό μέσο ενημέρωσης επαγγελματικών δεξιοτήτων 
(Cedefop, 2016). Ως εκ τούτου και προσδοκώντας μια συμπεριληπτική ανάκαμψη 
μετά την πανδημία και τις συνέπειες των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισής 
της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την ανανεωμένη συμμαχία για τις θέσεις 
Μαθητείας τον Ιούλιο του 2020. Στο επιχειρησιακό σχέδιο υλοποίησης αυτής της 
στρατηγικής βάζει στο επίκεντρο «ψηφιακές» και «πράσινες» θέσεις μαθητείας, 
εστιάζοντας στους αντίστοιχους στρατηγικούς οικονομικούς τομείς για την 
ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι στόχοι και οι προτεραιότητες που θέτει είναι:

Ποιοτική και αποτελεσματική μαθητεία, ενθαρρύνοντας τα κράτη-μέλη και τις 
εταιρείες να κάνουν το ίδιο, με την προώθηση εθνικών συνασπισμών μαθητείας. 
Κύρια εργαλεία αποτελούν η τακτική ανταλλαγή γνώσεων, η συγκριτική 
εκμάθηση καλών πρακτικών και η δικτύωση.

Κίνητρα υποστήριξης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τη σταθερή 
παροχή ποιοτικής και αποτελεσματικής μαθητείας. Αυτά περιέχουν:

Κέντρα Αριστείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με σκοπό την εκπαίδευση 
σε τεχνολογίες αιχμής

Εκπαίδευση εκπαιδευτών και μεντόρων μαθητείας στις επιχειρήσεις

Χρήση μεγαλύτερων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων για την παροχή 
μαθητειών

Οικονομική ενίσχυση (απολαβών μαθητευόμενων, εκπαιδευτών)
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Κινητοποίηση τοπικών και περιφερειακών αρχών ως καταλύτες για τη μαθητεία 
στο τοπικό εργασιακό περιβάλλον μέσω εξειδικευμένων περιφερειακών 
Κέντρων Αριστείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και δράσεων πληροφόρησης 
για τη μαθητεία σε τοπικό επίπεδο.

Ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου μέσω ενεργής συμμετοχής των εθνικών 
οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων στη διακυβέρνηση της μαθητείας.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, είναι σημαντικό οι όποιες μεταρρυθμίσεις να 
«χτίζουν» πάνω  στις εμπειρίες του θεσμού έως τώρα, σε ό,τι λειτουργεί και είναι 
αποτελεσματικό, καθώς και στις κατευθύνσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό διότι 
τα στοιχεία σχετικά με τη μετάβαση στην εργασία των νέων είναι αποθαρρυντικά. 
Ενδεικτικά, η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας των νέων στην 
ΕΕ, 33,2% τον Οκτώβριο του 2021, το υψηλότερο ποσοστό νέων μακροχρόνια ανέργων 
εκτός κατάρτισης, εκπαίδευσης και απασχόλησης εντός ΕΕ (41%), ενώ παράλληλα 
διακρίνεται και από υψηλά ποσοστά μετανάστευσης νέων για εξεύρεση εργασίας. 

Οι κατευθύνσεις πολιτικής οφείλουν να συγκεντρώνονται σε ένα βασικό κείμενο 
πολιτικής εν είδει «στρατηγικού σχεδίου για τη μαθητεία», ώστε αφενός να 
αποφεύγεται η πολυνομία και η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων αφετέρου αυτό να 
συνδιαμορφώνεται σε διυπουργικό επίπεδο μαζί με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, 
όπως είναι οι κοινωνικοί εταίροι. Κύριοι στόχοι του σχεδίου πρέπει να είναι η 
βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η πλήρης διασφάλιση των 
εργασιακών δικαιωμάτων και ποιοτικών θέσεων εργασίας, αλλά και η διασύνδεση 
με την παραγωγική ανάπτυξη της χώρας. Σκοπός των παραπάνω είναι να καταστεί 
η μαθητεία ένα θελκτικό, αποτελεσματικό και ποιοτικό εργαλείο πολιτικής 
για την μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία.

Επιχειρώντας μια σύντομη, περιεκτική και ενδεικτική αποτίμηση των παραπάνω, 
ένα στρατηγικό σχέδιο θα μπορούσε να εμπεριέχει:

1. Άξονας βελτίωσης ποιότητας της εκπαίδευσης στη μαθητεία: 

Οι απόφοιτοι μαθητείας αποκτούν πτυχίο επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου 
Προσόντων με δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
εφόσον λάβουν την σχετική πιστοποίηση περάτωσης σπουδών.
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Τα προγράμματα σπουδών επικαιροποιούνται σε τακτική βάση με τη 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, είναι ισορροπημένα ως προς την 
παρεχόμενη θεωρητική γνώση, εργαστηριακή γνώση και εκπαίδευση 
στην εργασία καθώς και ως προς το ωρολόγιο/εβδομαδιαίο πρόγραμμα. 
Τα προγράμματα σπουδών της μαθητείας, οι εκπαιδευτές και οι υποδομές 
πιστοποιούνται από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Οι εκπαιδευτές των δομών εκπαίδευσης και οι μέντορες-εκπαιδευτές στις 
επιχειρήσεις έχουν κομβικό ρόλο στη διαδικασία, ως εκ τούτου πρέπει 
να εξασφαλίζεται ο επαρκής αριθμός τους καθώς και η επικαιροποίηση 
γνώσεων και διδακτικών μεθόδων μέσω τακτικών τους εκπαιδεύσεων.

Η μάθηση στον χώρο εργασίας πραγματοποιείται βάσει εκπαιδευτικού 
σχεδίου όπου περιγράφονται τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα και οι 
στόχοι μάθησης, καθώς και προβλέπεται η διαδρομή μάθησης (πχ κυκλική 
μέσω εναλλαγής πόστων).

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός, που λαμβάνει χώρα στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, γίνεται έγκαιρα και παρέχει επαρκή πληροφόρηση για το 
μονοπάτι της επαγγελματικά προσανατολισμένης μάθησης.

2. Άξονας διασφάλισης εργασιακών δικαιωμάτων και ποιοτικών θέσεων εργασίας:

Ο μαθητευόμενος έχει πλήρη εργασιακά δικαιώματα στον χώρο εργασίας 
του και αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των μαθητευομένων 
στο σύνολο των ειδικοτήτων που προσφέρονται σε προγράμματα μαθητείας.

Η μαθητεία πρέπει να αντιμετωπίζεται ενιαία ως δυικό σύστημα εκπαίδευσης 
στην εργασία κατ’ ελάχιστο 9 μηνών, με αμοιβή στο 75% του ημερομισθίου 
του ανειδίκευτου εργάτη, το οποίο αυξάνεται ως ποσοστό σε περιπτώσεις 
θετικών διακρίσεων (πχ ευάλωτες κοινωνικές ομάδες). Πρόβλεψη για 
πλήρη ασφαλιστική κάλυψη μέσω κρατικής επιδότησης και ισορροπημένο 
πρόγραμμα εκπαίδευσης /εργασίας.

Διασφάλιση επαρκών και ποιοτικών θέσεων μαθητείας αλλά και σύζευξης 
μαθητευόμενων με θέσεις μαθητείας μέσω ΟΑΕΔ (ψηφιακή πλατφόρμα και 
σύμβουλοι μαθητείας). Επιπλέον, ο ΟΑΕΔ λειτουργεί ως κόμβος διασύνδεσης, 
ελέγχου, αξιολόγησης και πληροφόρησης για τις θέσεις μαθητείας.
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Κατώτατο ηλικιακό όριο μαθητείας ορίζεται στα 17 έτη και ανώτατο τα 30 έτη.

3. Άξονας διασύνδεσης μαθητείας με την παραγωγική ανάπτυξη

Οι παρεχόμενες ειδικότητες στα προγράμματα μαθητείας διασυνδέονται με τα 
περιφερειακά και τομεακά αναπτυξιακά σχέδια στα πλαίσια της στρατηγικής 
«έξυπνης εξειδίκευσης» και του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς 
Εργασίας. Οι ειδικότητες δεν πρέπει να αλληλεπικαλύπτονται ανά τύπο δομής 
εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ).

Σε κάθε Περιφέρεια διεξάγονται ετήσιες τακτικές καμπάνιες ενημέρωσης για 
τη μαθητεία με σκοπό την πληροφόρηση και διάδοση του θεσμού.

Αύξηση των χρηματοδοτικών πόρων για την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση ώστε να συγκλίνουν με τον ευρωπαϊκό μ.ο. με στόχο τη διαρκή 
τεχνολογική αναβάθμιση εργαστηρίων και υποδομών.

Παροχή επιπλέον κινήτρων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για προσφορά 
θέσεων μαθητείας, όπως χρηματική επιδότηση για τον μέντορα-εκπαιδευτή 
εντός της επιχείρησης και επιδότηση της πρόσληψης των μαθητευόμενων 
μετά την επιτυχή περάτωση των σπουδών τους.
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