
    

 
1 

 

 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 
Λευκωσία, 12 Απριλίου 2017 

 
Προς:  Όλους τους Ενδιαφερόμενους 
 
Από:  Χρίστο Ταντελέ 
 
Θέμα:              Σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις από το Σύστημα Μαθητείας 

                (Συμμετοχή ΚΕΒΕ στο Ευρωπαϊκό Έργο AC4SME) 

 

Οι νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην Κυπριακή αγορά αλλά και ευρύτερα στον 

Ευρωπαϊκό χώρο ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, έχουν δημιουργήσει σοβαρά 

προβλήματα στο χώρο αγοράς εργασίας κυρίως μεταξύ των νέων ανθρώπων. Καθοριστικό ρόλο 

για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων διαδραματίζει σαφώς η εκπαίδευση και η 

κατάρτιση. 

Το ΚΕΒΕ αντιλαμβανόμενο ακριβώς την ανάγκη αλλαγής κατεύθυνσης των νέων μας προς την 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Έργο AC4SME 

(Apprenticeship Coaches for SMEs) που ακριβώς σκοπό έχει την προώθηση και ανάπτυξη του 

Συστήματος Μαθητείας καθώς και την εμπλοκή σ’ αυτό μεγαλύτερου αριθμού Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων. 

Το Ευρωπαϊκό Έργο AC4SME έχει εγκριθεί για συγχρηματοδότηση κάτω από το πρόγραμμα 

Erasmus+ με περίοδο υλοποίησης Νοέμβριο 2016 – Σεπτέμβριο 2018.  Με συντονιστή εταίρο   

τα Ευρωεπιμελητήρια, σ’ αυτό συμμετέχουν 20 Επιμελητήρια από 13 χώρες. 

Οι βασικοί στόχοι του συγκεκριμένου έργου είναι: 

- Η διάδοση και η συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 

στο Σύστημα Μαθητείας 

 

- Η δημιουργία απαραίτητης υποδομής από πλευράς Επιμελητηρίων που θα υποστηρίξει 

και θα ενθαρρύνει τη Μαθητεία στις ΜΜΕ 

 

- Η προώθηση ενός ποιοτικού Συστήματος μαθητείας για τις ΜΜΕ 

 

- Η ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού δικτύου συμβούλων μαθητείας για τις ΜΜΕ στα 

Επιμελητήρια 

Στα πλαίσια αυτά, έχει συσταθεί Ομάδα εστίασης (focus group) αποτελούμενη από 6 ΜΜΕ 

επιχειρήσεις καθώς και τη συμμετοχή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Κατά την 

πρώτη συνεδρία της ομάδας εστίασης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 

2017 στο ΚΕΒΕ, σκοπό είχε τον εντοπισμό και ανάλυση αναγκών για υποστήριξη από τις ΜΜΕ 

του Συστήματος Μαθητείας. Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν αφορούσαν τους κλάδους της 

αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, της εμπορίας ανταλλακτικών αυτοκινήτων καθώς και της 

επισκευής και επιδιόρθωσης οχημάτων.   
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Ανάμεσα στα βασικά πορίσματα της πρώτης συνάντησης είναι η δήλωση εκ μέρους 

επιχειρήσεων που συμμετέχουν ήδη στο σύστημα μαθητείας ότι οι επιχειρήσεις εκείνες που 

επενδύουν χρόνο για την σωστή εκπαίδευση των μαθητευομένων τους επιτυγχάνουν  να έχουν 

πιστούς και κατάλληλα εκπαιδευμένους υπαλλήλους, «κομμένους-ραμμένους» στα μέτρα τους. 

Τα αναλυτικά  ευρήματα της πρώτης συνάντησης της ομάδας εστίασης AC4SME της Κύπρου 

βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 

επικοινωνούν με τον κ. Χρίστο Ταντελέ στο ΚΕΒΕ, christos@ccci.org.cy ή να επισκέπτονται το 

σύνδεσμο ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.  

 

 

Με εκτίμηση, 
 
 
Χρίστος Ταντελες 
Ανώτερος Λειτουργός 
Τμήμα Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
ΚΕΒΕ. 
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