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ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ:  

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΩΣ ΒΙΩΣΙΜΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 

Στις 17 Φεβρουαρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του 

CEDEFOP στην Πυλαία Θεσσαλονίκης το Τελικό Συνέδριο Διάχυσης 

Αποτελεσμάτων του έργου «Εθνικές Αρχές για τη Μαθητεία: Οι 

Επιχειρήσεις ως Βιώσιμοι Εταίροι για τη Μαθητεία στην Ελλάδα και στην 

Κύπρο» (NAAGRCY).  

 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή 

του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 

φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτή. 
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Την εκδήλωση εγκαινίασαν ο κ. Λουκάς Ζαχείλας (Προϊστάμενος 

του Τμήματος Συστημάτων και Ιδρυμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης [ΕΕΚ], CEDEFOP), η κ. Ramona Carmen David Craescu 

(Τμήμα Μάθησης και Απασχολησιμότητας, CEDEFOP), και ο κ. Joao Santos 

(Aναπληρωτής Προϊστάμενος της Μονάδας ΕΕΚ, Συστημάτων Μαθητείας 

και Μάθησης Ενηλίκων της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών 

Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).  

 

 

 

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο κ. Παύλος Χαραμής, Αντιπρόεδρος του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), ο κ. Γεώργιος Καββαθάς, 

Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών 

Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), ο κ. Γεώργιος Μουστάκας, Προϊστάμενος 

της Δ/νσης Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ, και η κ. 

Σούλα Παπαδιά, Επιθεωρήτρια Δευτεροβάθμιας Τεχνικής και 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού της Κύπρου. 
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Στο πλαίσιο των κύριων εργασιών του Συνεδρίου, η κ. Αθανασία 

Θεοδωρίδου, Υπεύθυνη του Έργου NAAGRCY και Δ/ντρια Διεθνών 

Σχέσεων του ΟΑΕΔ, παρουσίασε το περιεχόμενο, την εξέλιξη και τα 

αποτελέσματα του έργου, ενώ η κ. Isabelle Le Mouillour, εκ μέρους του 

Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου ΕΕΚ της Γερμανίας (ΒΙΒΒ), επικεντρώθηκε 

στην ανάπτυξη της διαδικασίας της ενδοεπιχειρησιακής Μαθητείας. Με τη 

σειρά του, ο κ. Βασίλης Σιωμάδης, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ), ανέπτυξε το θέμα των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Στα αντίστοιχα 

χαρακτηριστικά του κυπριακού επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

αναφέρθηκε η κ. Μόνικα Ανδρέου, στέλεχος του Τμήματος Εκπαίδευσης 

και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Κυπριακού Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (CCCI). 

Εκ μέρους του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), η κ. Ήρα 

Παπαγεωργίου και η κ. Νατάσα Μπέτζιου μίλησαν για το εργασιακό 

περιβάλλον στην Ελλάδα, ενώ η κ. Μαρία Νίκα, Σύμβουλος Γ΄ του ΙΕΠ,  

αφιέρωσε την ομιλία της στο θέμα της εκπαίδευσης των 

ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτών. Ο κ. Γεράσιμος Κάρουλας, εκ μέρους 

του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, αναφέρθηκε στη δημιουργία Ενδιάμεσων Δικτύων 

υποστήριξης της Μαθητείας και οι εκπρόσωποι των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ 

Μοσχάτου και Αργολίδας, κ. Νίκος Πουλάκος και κ. Ιωάννα Κολορίζα, 

μίλησαν για την πιλοτική εφαρμογή του έργου στην Ελλάδα. Στην πιλοτική 

εφαρμογή του έργου στην Κύπρο αναφέρθηκε ο κ. Ανδρέας Πολυδώρου, 

ανώτερος εκπαιδευτής του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου. Την 

ενότητα των παρουσιάσεων έκλεισε ο εξωτερικός αξιολογητής του έργου 

NAAGRCY, κ. Δημήτρης Λεμονάκης, εκ μέρους της εταιρείας ΚΕΔΡΟΣ ΑΕ. 

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με παρουσίαση των συμπερασμάτων από την 

υπεύθυνη του έργου NAAGRCY κ. Αθανασία Θεοδωρίδου. 
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Αποτελέσματα του έργου NAAGRCY 

Το έργο NAAGRCY, μέσω της διερεύνησης καλών πρακτικών, θα συμβάλει 

στην ανάπτυξη μηχανισμών βελτίωσης της ικανότητας της ΕΕΚ να 

ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Η 

δε περαιτέρω ανάπτυξη των καλών πρακτικών θα συμβάλει στη βελτίωση 

της ελκυστικότητας της ΕΕΚ στην Ελλάδα και στην Κύπρο.  

Το έργο θα βοηθήσει επίσης τις επιχειρήσεις να επενδύσουν στο 

ανθρώπινο δυναμικό τους, ενισχύοντας τη συμμετοχή τους σε 

προγράμματα Μαθητείας. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της παροχής 

συγκεκριμένων οδηγιών και μεθοδολογίας σχετικά με την ανάπτυξη των 

κανονισμών κατάρτισης στις επιχειρήσεις (on-the-job training), τη 

συνεργασία επαγγελματικών σχολών και επιχειρήσεων, την εκπαίδευση 

των ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτών, τις προϋποθέσεις παροχής ΕΕΚ από  
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τις επιχειρήσεις, τις διαδικασίες εξετάσεων και πιστοποίησης των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητευόμενων.  

Σημαντικό παραδοτέο του έργου αποτελεί η σύνταξη Μεθοδολογικού 

Οδηγού ο οποίος θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αναδειχθούν σε χώρους 

παροχής ποιοτικής Μαθητείας.   

Με αυτόν τον τρόπο, αναμένεται να διαμορφωθεί ένα δίκτυο 

Μαθητείας το οποίο θα ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ μαθητευόμενων και 

επιχειρήσεων, αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων και Επαγγελματικών Σχολών 

Μαθητείας. Η επιτυχής πιλοτική εφαρμογή του έργου NAAGRCY (στην 

Ελλάδα, στις ειδικότητες των Μηχανικών Αυτοκινήτων και των Μαγείρων· 

στην Κύπρο, στις ειδικότητες των Μηχανικών Αυτοκινήτων και της 

Κομμωτικής) ανέδειξε την αποτελεσματικότητα των κοινών ποιοτικών 

κριτηρίων που καθορίστηκαν με βάση καλές πρακτικές από το γερμανικό 

Δυϊκό Σύστημα ΕΕΚ. Γενικότερα, το έργο αναμένεται να συμβάλει στην 

ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών και εθνικών στρατηγικών για τη Μαθητεία. 

 

Πληροφορίες  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε  
τον ιστότοπο του έργου: 

http://naagrcy.oaed.gr/el/ 
 

ή να επικοινωνήσετε 
 

– για την Ελλάδα, με την υπεύθυνη του έργου, Αθανασία Θεοδωρίδου, 
Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων ΟΑΕΔ, 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: n.theodoridou@oaed.gr 
 

– για την Κύπρο, με την Κατερίνα Κόκκινου,  
Λειτουργό του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου, 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kkokkinou@kepa.mlsi.gov.cy 
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Εταίροι του έργου  

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 


