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Ηράκλειο, 25-09-2020 
 

Πρόζκληζη για προζθορά θέζεων μαθηηείας ζηον ιδιωηικό ηομέα από ηη 

Γενική Γραμμαηεία Δπαγγελμαηικής Δκπαίδεσζης, Καηάρηιζης και Γιά Βίοσ 

Μάθηζης 

 

Ανοιτηή πρόζκληζη ζε όλοσς ηοσς θορείς ηοσ ιδιωηικού ηομέα για ηην 

προζθορά θέζεων μαθηηείας για ηην περίοδο 2020-2021 (έλαξμε 

ηκεκάηωλ ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2020) απεπζύλεη ε Γεληθή Γξακκαηεία 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, Καηάξηηζεο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Υπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ. Ο ηδηωηηθόο ηνκέαο απνηειεί «ζηξαηεγηθό εηαίξν» 

ζηελ αμηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ ζεζκνύ ηεο καζεηείαο, γη’ απηό 

θαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Δ.Δ.Κ. & Γ.Β.Μ. θ. Γεώξγηνο Βνύηζηλνο απέζηεηιε θαη 

ζρεηηθή επηζηνιή ζηνπο Πξνέδξνπο όιωλ ηωλ θνηλωληθώλ εηαίξωλ, γηα 

ζπκκεηνρή θαη ππνζηήξημε ηωλ κειώλ ηνπο ζην Μεηαιπθεηαθό έηνο-Τάμε 

Μαζεηείαο.  

Όζνη ηδηωηηθνί θνξείο επηζπκνύλ λα ζηεξίμνπλ γηα άιιε κηα ρξνληά ηνλ ζεζκό ηεο 

καζεηείαο, επελδύνληαο ζηε βειηίωζε ηωλ δεμηνηήηωλ ηωλ αλζξώπωλ πνπ 

επέιεμαλ ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ωο εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπο έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζα πξέπεη λα 

πξνβνύλ ζε αλαγγειία ηωλ δηαζέζηκωλ ζέζεωλ καζεηείαο ζην portal ηνπ 

Ο.Α.Δ.Γ. http://www.oaed.gr/angelia-theseon-matheteias ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο 

θωδηθνύο TAXISNET γηα ηελ είζνδν ηνπο έωο ηηο 2/10/2020. 

http://www.oaed.gr/angelia-theseon-matheteias


Οη ηδηωηηθνί θνξείο κπνξνύλ λα ζπκβνπιεύνληαη ην Ενημερωηικό ζημείωμα για 

εργοδόηες 2020-2021 γηα πεξαηηέξω πιεξνθνξίεο. 

Η Γεληθή Γξακκαηεία Δ.Δ.Κ. & Γ.Β.Μ. ζηεξίδεη ηελ αλαβάζκηζε καζεζηαθώλ 

δηαδξνκώλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Σηηο 

πξνηεξαηόηεηέο ηεο γηα παξνρή πξνζόληωλ ζηνπο απνθνίηνπο ηωλ 

Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείωλ εληάζζεηαη θαη ν ζεζκόο ηεο καζεηείαο, πνπ ζηεξίδεηαη 

ζηε ζπλερή ζπλεξγαζία ηωλ εθπαηδεπηηθώλ δνκώλ κε ηνπο θνξείο απαζρόιεζεο 

θαη πινπνηείηαη γηα λα θαηαζηεί πξαγκαηηθόηεηα ε ζύλδεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. Σηελ αληίζηνηρε δηππνπξγηθή πξόζθιεζε γηα 

ζέζεηο καζεηείαο ζην δημόζιο ηομέα, αληαπνθξίζεθαλ επξέωο νη θνξείο ηνπ 

δεκόζηνπ ηνκέα θαη αλακέλεηαη ε έθδνζε Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο. 
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