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1. Σύνοψη 

Οι προτεραιότητες GEFYRA Greek Enterprises For Youth Reinforcement Acceleration) μέχρι 2019   
Το πρόγραμμα GEFYRA αποσκοπεί στη: 
 δημιουργία ενός νέου μοντέλου προσφοράς από τις επιχειρήσεις ποιοτικών θέσεων 

«προετοιμασίας για απασχόληση» σε 3 άξονες:  
1. μαθητεία apprenticeship) 
2. πρακτική άσκηση (internship) 
3. επαγγελματική κατάρτιση (traineeship) 

με απώτερο στόχο τη μετατροπή σημαντικού αριθμού αυτών σε θέσεις μόνιμης απασχόλησης, 
 μείωση του χάσματος δεξιοτήτων και μέσω αυτού στη συμβολή στην αντιμετώπιση της ανεργίας 

των νέων 
 ανάσχεση του φαινομένου της διαρροής εγκεφάλων στο εξωτερικό.  

 
Στόχοι του προγράμματος είναι: 
Α. η δημιουργία 3.000 θέσεων «προετοιμασίας για απασχόληση» στους παραπάνω 3 άξονες,  
Β. η ανάπτυξη 150 συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, 

Σχολές ΟΑΕΔ),  
Γ. η λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα υποστηρίζει α) τη διασύνδεση των 

προσφερόμενων θέσεων από πλευράς επιχειρήσεων με την αντίστοιχη ζήτηση από πλευράς νέων 
και β) την ανάπτυξη των συνεργειών μεταξύ επιχειρηματικής κοινότητας και ακαδημαϊκών 
ιδρυμάτων/σχολών/τμημάτων, 

Δ. η πραγματοποίηση 8 εκδηλώσεων ανά την Ελλάδα για ενημέρωση και διάδοση του σχεδίου 
δράσης του προγράμματος προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (μέλη ακαδημαϊκής κοινότητας, 
εκπρόσωποι επιχειρηματικών και κλαδικών φορέων, φοιτητές/μαθητές, κ.α.), με εναρκτήρια την 
εκδήλωση παρουσίασής του στις 13/11/2017 στην Αθήνα και στη συνέχεια σε Θεσσαλονίκη, 
Πάτρα, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Βόλο, Ξάνθη, και εκδήλωση απολογισμού του προγράμματος στην 
Αθήνα. 

Ε. η σύνταξη οδηγού βέλτιστων πρακτικών οι οποίες θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του έργου 
και θα  παρουσιαστούν στην απολογιστική εκδήλωση του προγράμματος. 

ΣΤ. η αποτύπωση χάσματος δεξιοτήτων σε συγκεκριμένες δεξιότητες με έρευνα πεδίου σε φοιτητές 
και αποφοίτους καθώς και σε επιχειρήσεις και επιμελητήρια. 

Ζητούμενο για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος είναι η ενεργός συμμετοχή και συμβολή των 
επιχειρήσεων μέσω ανάληψης δέσμευσης για: 
 παροχή αριθμού αμειβόμενων θέσεων «προετοιμασίας για απασχόληση» στους 3 άξονες 

(μαθητεία, πρακτική άσκηση, επαγγελματική κατάρτιση), με την ενσωμάτωση των ποιοτικών 

κριτηρίων που έχουν από κοινού συμφωνηθεί, κατά τη διαβούλευση που προηγήθηκε με όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη, 

 δημιουργία πλαισίου συγκεκριμένων συνεργασιών με φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας, 

 συμβολή στην υλοποίηση των δράσεων διάδοσης και επικοινωνίας του προγράμματος  

 προαιρετικά, συμμετοχή στο πρόγραμμα «Υιοθετήστε μια ΜμΕ» με δέσμευση για κάλυψη του 

κόστους μαθητείας νέων (για το μέρος που δεν καλύπτεται από τον ΟΑΕΔ) που απασχολούνται σε 

ΜμΕ της εφοδιαστικής τους αλυσίδας 
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2. Απολογισμός 2015-2017 

Tο Νοέμβριο του 2015, σε μία πανηγυρική τελετή κατά τη διάρκεια της «Επιχειρηματικής Διάσκεψης 
Κορυφής 2020» (“Enterprise 2020 Summit”) στις Βρυξέλλες, ανακοινώθηκε επίσημα το Ευρωπαϊκό 
Σύμφωνο για τη Νεολαία (European Pact 4 Youth), από την Επίτροπο απασχόλησης, κοινωνικών 
υποθέσεων, δεξιοτήτων και κινητικότητας εργατικού δυναμικού κυρία Marianne Thyssen και τον 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Martin Schulz, ως μία ακόμη πρωτοβουλία σύμπραξης του 
CSR Europe  και των  εθνικών εταίρων του με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Αναλαμβάνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο για την προώθηση της πρωτοβουλίας, το CSR Hellas κάλεσε τα 
μέλη του να τη στηρίξουν αναλαμβάνοντας τη δέσμευση να είναι Yποστηρικτές (Initiators) του 
Συμφώνου. Δεκαοκτώ ήταν τα μέλη που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση αυτή. 
Μετά τις πρώτες  προπαρασκευαστικές ενέργειες, το CSR Hellas προχώρησε στη σύσταση ειδικής 
Ομάδας Έργου  (Task Force) για την πρωτοβουλία, αποτελούμενης από εθελοντές εκπροσώπους έντεκα 
μελών του, με στόχο το συντονισμό των δράσεων σε εθνικό επίπεδο, την κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης και την πιλοτική εφαρμογή του Συμφώνου στην Ελλάδα, μέσω της προσφοράς από τις 
επιχειρήσεις σημαντικού  αριθμού θέσεων εργασίας για νέους με πολιτικές για πρακτική άσκηση 
(internship), επαγγελματική κατάρτιση (traineeship) και μαθητεία (apprenticeship), με απώτερο στόχο 
τη μετεξέλιξή τους σε θέσεις πρώτης απασχόλησης (entry-level jobs) ακολουθώντας ένα νέο ποιοτικό 
μοντέλο κάλυψης των επιχειρησιακών αναγκών αλλά και της προσωπικής εξέλιξης των νέων. 
Υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση της Ομάδας Έργου, το CSR HELLAS πραγματοποίησε 3 έρευνες, 
με σκοπό την χαρτογράφηση της παρούσας κατάστασης στην Ελλάδα σε σχέση με τα προγράμματα 
πρακτικής άσκησης (internship), επαγγελματικής κατάρτισης (traineeship) και μαθητείας 
(apprenticeship) που γίνονται στη χώρα. 
 
Ειδικότερα με τις έρευνες έγινε: 

 αποτύπωση πτυχών και τυχόν εμποδίων του θεσμικού και διοικητικού πλαισίου για την 
υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων 

 καταγραφή πρακτικών υλοποίησης παρόμοιων προγραμμάτων από επιχειρήσεις-μέλη των CSR 
HELLAS, Σ.Ε.Β. και Ε.Β.Ε.Θ.    

 αναζήτηση πρωτοβουλιών των ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για 
συνεργασίες με επιχειρήσεις στην υλοποίηση προγραμμάτων αυτών των μορφών. 
 

Στη συνέχεια, και αφού τα αποτελέσματα των ερευνών κοινοποιήθηκαν σε συνεργαζόμενα με τις 
επιχειρήσεις και τους φορείς Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, πραγματοποιήθηκε διάλογος με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, υπό τη μορφή ομάδων εστίασης (focus groups) για τη διατύπωση και ανταλλαγή 
απόψεων των διαφόρων πλευρών για την κατάσταση στην Ελλάδα, που οδήγησε στην καταγραφή 
συμπερασμάτων για την ανάγκη βελτίωσης του όλου πλαισίου υλοποίησης τέτοιων προγραμμάτων 
στην Ελλάδα.  
Στη συνέχεια, και αφού πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των καλών πρακτικών που είχαν καταγραφεί 
και θα δημοσιευθούν στο τέλος του προγράμματος υπό μορφή «Οδηγού Καλών Πρακτικών», η Ομάδα 
Έργου προχώρησε, με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, στη δημιουργία ενός πλαισίου 
ποιότητας για τα προγράμματα αυτών των μορφών. 
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, στα πλαίσια της συμμετοχής του CSR HELLAS στο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα Eu Talent, πραγματοποιήθηκαν: 
α) συναντήσεις εργασίας με τις αρμόδιες για τη μαθητεία δημόσιες αρχές και υπηρεσίες (Υπουργεία 
Παιδείας, Εργασίας και ΟΑΕΔ) με θέμα κυρίως το πλαίσιο ποιότητας στα προγράμματα μαθητείας που 
είχε προσδιορισθεί για το Πρόγραμμα και 
β) εκδηλώσεις σε Επιμελητήρια για την παρουσίαση του Προγράμματος αυτού σε ΜμΕ κυρίως, καθώς 
σε αυτές τις εταιρίες υλοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά τα προγράμματα μαθητείας στη χώρα μας. 



     

 [3]  
 

Η παράλληλη υλοποίηση δράσεων για την πρωτοβουλία EP4Y και το πρόγραμμα Eu talent, με κεντρικό 
θέμα τα κριτήρια ποιότητας, κατά την υλοποίηση, από τις επιχειρήσεις, προγραμμάτων πρακτικής 
άσκησης (internship), επαγγελματικής κατάρτισης (traineeship) και μαθητείας (apprenticeship), 
οδήγησε στην άμεση σύνδεση των δύο προγραμμάτων με τη συνένωση των στόχων τους και την 
εκπόνηση ενός πρώτου σχεδίου υλοποίησης του προγράμματος GEFYRA (Greek Enterprises For Youth 
Reinforcement Acceleration), που θα αποτελέσει και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την περίοδο 2017-
2019,  στο πλαίσιο του Σχέδιου Δράσης του CSR HELLAS για την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού 
Σύμφωνου για τη Νεολαία.  
Το Σχέδιο αυτό παρουσιάστηκε σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στην Αθήνα, Υπουργείο Εργασίας, ΟΑΕΔ, επιμελητήρια, ακαδημαϊκή κοινότητα, επιχειρήσεις, γραφεία 
διασύνδεσης ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ΜΚΟ, φορείς της νεολαίας και οργανώσεις 
προώθησης της νεανικής επιχειρηματικότητας) σε ειδική συνάντηση διαλόγου (stakeholders dialogue) 
με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων για την ανατροφοδότηση του σχεδίου για το Πρόγραμμα 
GEFYRA πριν την οριστικοποίησή του. 
Μετά τη συνάντηση αυτή δημιουργήθηκε μεικτή Ομάδα Έργου, στην οποία εκπροσωπούνται όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και θα αναλάβει να συντονίσει τα επόμενα βήματα για την καλύτερη δυνατή 
υλοποίηση του Προγράμματος GEFYRA, το οποίο θα παρουσιαστεί στην ημερίδα της 13ης Νοεμβρίου 
στο ΕΒΕΑ και θα αποτελέσει την εναρκτήρια εκδήλωση του. 
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3. Προτεραιότητες – Στόχοι 

Προτεραιότητες  

• Εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας στις θέσεις «προετοιμασίας για απασχόληση» στους 3 άξονες: 
1. μαθητεία (apprenticeship), 2. πρακτική άσκηση (internship) και 3. επαγγελματική κατάρτιση 
(traineeship) 

• Αντιμετώπιση του διαπιστωμένου, στην αγορά εργασίας, χάσματος δεξιοτήτων μεταξύ αυτών 
που ζητούν οι επιχειρήσεις και εκείνων που προσφέρει το εκπαιδευτικό σύστημα και διαθέτουν 
οι νέοι 

• Εμπλουτισμός των προγραμμάτων σπουδών (ακαδημαϊκών, επαγγελματικών) με δεξιότητες 
(άτυπες, τυπικές, επαγγελματικές) που ζητούν οι επιχειρήσεις   

• Συμβολή στην προσπάθεια μείωσης της ανεργίας των νέων μέσω της αναβάθμισης του 
επιπέδου δεξιοτήτων των νέων και της δημιουργίας θέσεων μαθητείας (EU Talent), πρακτικής 
άσκησης και επαγγελματική κατάρτιση (EP4Y) από τις επιχειρήσεις με ζητούμενο κάποιες από 
αυτές να μετατραπούν σε θέσεις απασχόλησης 

• Δημιουργία προϋποθέσεων στις επιχειρήσεις (κλαδικά και περιφερειακά) για την προσέλκυση 
ταλέντων και την προσφορά ελκυστικών θέσεων πρώτης απασχόλησης 

• Συμβολή στην αντιμετώπιση του φαινομένου της διαρροής εγκεφάλων (brain drain) μέσω της 
δημιουργίας θέσεων πρώτης απασχόλησης ως συνέχεια των αναβαθμισμένων δράσεων 
μαθητείας, πρακτικής άσκησης και κατάρτισης με απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας 
 

Δράσεις 
• Ενημέρωση για τα κριτήρια ποιότητας της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας GEFYRA για τις 

θέσεις προετοιμασίας για απασχόληση στους αρμόδιους κρατικούς φορείς (Υπ. Εργασίας, 
ΟΑΕΔ, Υπ. Παιδείας, κ.α.) 

• Προσαρμογή των επιχειρήσεων και των κλάδων της οικονομίας για την εφαρμογή ενός νέου 
πλαισίου ποιότητας στους 3 άξονες  

• Ενίσχυση των επιχειρηματικών και κλαδικών φορέων για την παροχή στα μέλη τους εργαλείων 
και λύσεων για την εφαρμογή ποιοτικών θέσεων στους 3 άξονες 

• Υποστήριξη των νέων για μετάβαση στην αγορά εργασίας και για δημιουργία δεξιοτήτων 
επιχειρηματικότητας 

• Εμπλουτισμός των προγραμμάτων σπουδών (ακαδημαϊκών, επαγγελματικών) με δεξιότητες 
(άτυπες, τυπικές, επαγγελματικές) που ζητούν οι επιχειρήσεις  
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4. Μεθοδολογία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Βήματα  
 
1. Δέσμευση/ενδιαφέρον υποστηρικτών 

Α. Επιχειρήσεων 

Β. Πανεπιστημίων 

Γ. Φορέων, ΜΚΟ 

 Δράσεις: Ενημερωτικές συναντήσεις με μέλη, πανεπιστήμια, ενδιαφερόμενα μέρη, πρόγευμα 

εργασίας εκδήλωση έναρξης και περιφερειακές εκδηλώσεις  

 

2. Εσωτερική διαβούλευση με υποστηρικτές και συνεργάτες του προγράμματος για πλαίσιο 

ποιότητας 

Δράσεις: Επικοινωνία και εκπαίδευση υποστηρικτών (Initiators) στα ποιοτικά κριτήρια 

Παραδοτέα: 

 Α) Οδηγός εφαρμογής προγραμμάτων  με βάση τα ποιοτικά κριτήρια της ομάδας έργου και το QIA 

tool (Quality Internship Assesment framework) του CSR Europe και διαμόρφωση τελικού πλαισίου 

ποιότητας. 

Β) Εκπαιδευτικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις  

 

3. Έρευνα και συγκέντρωση στοιχείων από επιχειρήσεις, κλαδικούς φορείς και πανεπιστήμια που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα  

Δράσεις : Έρευνα πεδίου στις επιχειρήσεις, επιμελητήρια και πανεπιστήμια για θέσεις που δεν 

καλύπτονται λόγω αναντιστοιχίας (χάσματος) δεξιοτήτων που ζητούν οι επιχειρήσει σε σχέση με 

αυτές που διαθέτουν οι υποψήφιοι και εκπόνηση προγραμμάτων κατάρτισης στις δεξιότητες αυτές  
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Παραδοτέα:  

Α) Μελέτη αποτύπωσης του χάσματος δεξιοτήτων και 

Β) προγράμματα κατάρτισης σε συγκεκριμένες δεξιότητες, όπως θα έχουν αποτυπωθεί από την 

έρευνα. 

 

4. Δημιουργία πλατφόρμας  

Δράσεις: Προσδιορισμός στη πλατφόρμα θέσεων προετοιμασίας για απασχόληση στις επιχειρήσεις 

για συγκεκριμένες δεξιότητες 

Καταγραφή και αξιολόγηση καλών πρακτικών με βάση την υλοποίηση του προγράμματος και τους 

στόχους/αποτελέσματα  

Παραδοτέα:  

Α) Πλατφόρμα και  

Β) Οδηγός καλών πρακτικών 
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5. Χρονοδιάγραμμα 

2017 
Σεπτέμβριος: Πρόσκληση σε εταιρείες για ανάληψη δεσμεύσεων ως υποστηρικτών και χορηγών 
10 Οκτωβρίου 2017- Απρίλιος 2019:  Δυνατότητα ανάληψης δέσμευσης ως υποστηρικτών  
13 Νοεμβρίου: Ημερίδα παρουσίασης GEFYRA & επικοινωνίας Σχεδίου δράσης (Pact4Youth) 
23 Νοέμβριου: Συμμετοχή και παρουσίαση GEFYRA στις Βρυξέλλες στη 1η Ευρωπαϊκή συνάντηση 
κορυφής Επιχειρήσεων- Ακαδημαϊκής κοινότητας (1st European Enterprise-Education Summit) 
 
2017-2019 
Νοέμβριος 2017: Αναζήτηση και ανάθεση αξιολόγησης του προγράμματος (αξιολόγηση κατά τη 
διάρκεια [on going]  και μετά το τέλος [ex post]) σε εξωτερικό αξιολογητή 
Δεκέμβριος 2017 – Μάϊος 2018: 6 ενημερωτικές εκδηλώσεις στην επαρχία 
Ιούνιος 2018- Σεπτέμβριος 2019: Συλλογή καλών πρακτικών  
Ιανουάριος 2018 – Ιούνιος 2018 : Α φάση εφαρμογής προγράμματος (δεσμεύσεις επιχειρήσεων, 
φορέων , πανεπιστημίων, έρευνα, ανάλυση ποιοτικών κριτηρίων, σχεδιασμός πλατφόρμας) 
Ιούνιος 2018 – Νοέμβριος 2018 : Β φάση εφαρμογής προγράμματος ( επικοινωνία πλατφόρμας, 
ορισμός θέσεων από τις επιχειρήσεις) 
Νοέμβριος 2018 – Απρίλιος 2019: Γ φάση  εφαρμογής προγράμματος (θέσεις προετοιμασίας για 
απασχόληση GEFYRA) 
Απρίλιος 2019- Σεπτέμβριος 2019: Δ φάση εφαρμογής προγράμματος(θέσεις προετοιμασίας για 
απασχόληση GEFYRA) 
Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2019 : Απολογισμός και αξιολόγηση προγράμματος 
Νοέμβριος 2019: Απολογιστική αναφορά 
Δεκέμβριος 2019 - Ιανουάριος 2020: Τελικό συνέδριο (Απολογισμός) 
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6. Παράρτημα 

6.1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ (INITIATORS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.2 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

 
 

 

 
 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    
 
 

Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
 
 


