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Τι εννοούμε 
«επάγγελμα»

• Επάγγελμα είναι η - στα πλαίσια του οικονομικού συστήματος της 
κατανομής της εργασίας - συνεχής και αμειβόμενη εργασία στη 
βάση εξειδικευμένων ικανοτήτων και προσωπικής κλίσης, 
προσόντα που αποκτούνται με συστηματική εκπαίδευση και 
συνήθως τυγχάνουν πιστοποίησης 

• Ο όρος επάγγελμα πρέπει να διακρίνεται από την 
καθομιλούμενη έννοια της «απασχόλησης» που 
χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει μια προσωρινή 
βιοποριστική εργασία, και δεν συνδέεται με μια 
συγκεκριμένη ικανότητα ή εκπαίδευση. 

• Το επάγγελμα αφορά επιλογή και δέσμευση, επιδίωξη 
αναγνώρισης και υπερηφάνεια

• Η προσωρινή απασχόληση οδηγείται από έλλειψη 
επιλογής και ανάγκη βιοπορισμού 

• Στον αντίποδα του επαγγελματία χρησιμοποιούμε συχνά 
τον όρο ερασιτέχνης, που για κάποιου μπορεί να 
εμπεριέχει στοιχεία νοσταλγικής αναζήτησης αλλά 
σημαντικότερο υπονοεί προσδοκίας μειωμένης 
ικανότητας 



Έχουμε θεσπίσει κανόνες και δεν αμφισβητούμε την ανάγκη 
ελεγχόμενης επάρκειας για ορισμένα επαγγέλματα



Όμως σε σύγκριση με τα 
υπόλοιπα μέλη του ΟΟΣΑ 

η ελληνική κοινωνία και 
οικονομία εμφανίζει 

σημαντικές αδυναμίες σε 
επαγγελματικές 

δεξιότητες και μάλιστα 
σε εκείνες που 

απαιτούνται για 
προάγουμε την 

ανταγωνιστικότητα και 
εξωστρέφεια

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΣΕΒ των 
στοιχείων του ΟΟΣΑ η Ελλάδα κατατάσσεται στις 
χώρες με μεγάλα εν γένει ποσοστά ενηλίκων και 
εργαζομένων με χαμηλές δεξιότητες (στο 
κατώτατο 25% των χωρών του ΟΟΣΑ), ενώ δεν 
διαθέτει τις δεξιότητες που θα της επέτρεπαν να 
εξειδικευθεί σε τεχνολογικά προηγμένους 
κλάδους
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ΔΙΤΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ



Η επαγγελματική 
εκπαίδευση είναι 

υπόθεση (και) των 
επιχειρήσεων. 

Το  σύστημα διττής 
εκπαίδευσης 

συνδυάζει θεωρία 
και εξάσκηση στην 

επιχείρηση στην 
οποία δίνεται 

ιδιαίτερη έμφαση

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗΣ
• εγκρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας, 

• προτείνονται και συντάσσονται από τους επαγγελματικούς 
φορείς (κλαδικά επιμελητήρια)

• Επιχειρήσεις που προσφέρουν θέσεις εκπαίδευσης, 
λειτουργούν βάσει συγκεκριμένων ποιοτικών προτύπων 
και πιστοποιημένης καταλληλόλητας

Η ΜΑΘΗΤΕΙΑ
• Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι διετής ή τριετής.

• Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι μαθητευόμενοι 
αμείβονται από την επιχείρηση

• Το θεωρητικό μέρος είναι 40% και το πρακτικό μέρος 
αποτελεί το 60% της εκπαίδευσης

• Οι μαθητευόμενοι αποκτούν μετά από εξετάσεις πτυχία 
επιτυχούς μαθητείας και άσκησης επαγγέλματος 



Ζυθοποιός Brauer/in

https://www.ausbildung.de/berufe/brauer/


Στο πλαίσιο της περαιτέρω 
ανάπτυξης του διττού 

εκπαιδευτικού 
συστήματος στην Ελλάδα, 

το Ελληνογερμανικό
Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο ανέλαβε την 

πρωτοβουλία να 
υλοποιήσει προγράμματα 
διττής εκπαίδευσης βάσει 
του διττού μοντέλου που 
λειτουργεί στη Γερμανία

ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗΣ

Επί του παρόντος, τρέχουν δύο προγράμματα, τα οποία 
χρηματοδοτούνται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο 
Παιδείας και Έρευνας της Γερμανίας (BMBF) – είναι τα 
προγράμματα :

MENDI 

• Μάγειρας/Μαγείρισσα, 

• Ξενοδοχειακός/-ή υπάλληλος και Ειδικός/-ή 
εστιατορίου

VETnet

• Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων

• Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Συσκευών) 

• Πωλητής 

• Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης



If you think it’s expensive 
to train a professional 

to do the job, 
wait until you hire 

an amateur!


