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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

Στο πρόγραμμα μαθητείας και τα μέλη του Επιμελητηρίου Πρέβεζας 

 Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τα μέλη του για τη δυνατότητα επιδοτούμενης 

απασχόλησης μαθητευόμενων εντός των επιχειρήσεων τους, μέσω του προγράμματος “Μαθητεία”. 

Συγκεκριμένα,  το έργο “Αναβάθμιση και Διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας – Συμπράξεις 

Μαθητείας” το οποίο σχεδίασε η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), εντάχθηκε και 

χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση” του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 

Η πράξη συμβάλλει στην ενίσχυση του θεσμού της μαθητείας στην Ελλάδα προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων. Το κύριο αντικείμενο της είναι να προσελκύσει επιχειρήσεις και 

να υποστηρίξει τη δημιουργία θέσεων μαθητείας από αυτές καθώς επίσης να υποστηρίξει την 

υλοποίηση της μαθητείας στις εν λόγω επιχειρήσεις. 

 

Ως μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται 

μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής, ενώ ο μαθητευόμενος συνδέεται με Σύμβαση 

Μαθητείας με τον εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή ή επίδομα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και 

έχει ασφαλιστική κάλυψη. 

Το έργο σκοπεύει να απευθυνθεί κατά προτεραιότητα προς την πλευρά των επιχειρήσεων, οι 

οποίες αποτελούν τη βάση για τον εκσυγχρονισμό και την αξιοποίηση της μαθητείας στις παρούσες 

συνθήκες της οικονομίας.  Ο εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο εκπαίδευση στο 

χώρο εργασίας, 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 επιχείρηση συνεργάζεται με ένα 

νέο άνθρωπο, ο οποίος μαθαίνει κοντά της να εφαρμόζει όσα διδάσκεται στις Επαγγελματικές Σχολές 

(ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ, στα Επαγγελματικά Λύκεια και το μεταλυκειακό έτος, για το συγκεκριμένο 

επάγγελμα. Με σημαντική επιδότηση της απασχόλησης και της ασφάλισης του μαθητευόμενου, 



από πόρους του ελληνικού δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επιχείρηση αξιοποιεί την 

καθημερινή παραγωγή και τις ιδέες του, επενδύοντας συγχρόνως και στη πιθανότητα να δημιουργήσει, 

να αποκτήσει ένα ικανό συνεργάτη. Επίσης η επιχείρηση λαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες 

υποστήριξης των επιχειρήσεων, εκπαιδευτών – μεντόρων, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 

Μαθητείας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχημένη υλοποίηση των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων στο χώρο εργασίας. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο – Ιστοσελίδα Δράσης: https://mathiteia.ep.uhc.gr/    

Περισσότερες πληροφορίες  στο Επιμελητήριο Πρέβεζας στο τηλέφωνο: 2682029414 (εσωτ. 5) 

κ. Θάνου Σοφία, email: sthanou@prevezachamber.gr.  
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