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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

Τπνβνιή αηηήζεωλ επηινγήο γηα εγγξαθέο καζεηώλ ζηηο ρνιέο Αγξηλίνπ ηνπ 

ΟΑΔΓ. 
 

 Από ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. - Σρνιέο  Αγξηλίνπ αλαθνηλώλεηαη όηη θαηά ην ζρνιηθό έηνο 
2014-2015 ζα ιεηηνπξγήζνπλ παξάιιεια δύν ηύπνη Σρνιώλ: 
ΔΠΑ.Σ Μαζεηείαο θαη Σ.Δ.Κ. σο εμήο: 

 
Α. ηελ ΔΠΑ. Μαζεηείαο Αγξηλίνπ ζα εηζαρζνύλ 50 καζεηέο / καζήηξηεο ζηηο 

αθόινπζεο εηδηθόηεηεο:  

 Σερληηώλ Μεραλώλ & πζηεκάηωλ Απηνθηλήηνπ 

 Δγθαηαζηαηώλ Φπθηηθώλ θαη Κιηκαηηζηηθώλ Έξγωλ  

 
 Γηθαίσκα  ππνβνιήο αίηεζεο επηινγήο έρνπλ νη θάηνρνη ηνπιάρηζηνλ ελδεηθηηθνύ 

Α΄ Σάμεο Γεληθνύ ή Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ & έρνπλ γελλεζεί ηα έηε 1991 έσο 1998. 
 

Αηηήζεηο επηινγήο ππνβάιινληαη  από 4/7/2014 έσο 18/7/2014  θαηά ηηο 
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζηε Γξακκαηεία ηεο ΔΠΑ.Σ. Μαζεηείαο Αγξηλίνπ ηνπ 
Ο.Α.Δ.Γ. (Γ/ΝΣΗ: Δζληθή Οδόο Αγξηλίνπ – Ακθηινρίαο Τ.Κ. 30100 Αγξίλην. 

Τει:2641021630, 2641055314, 2641029987. 
 

Η επηινγή ησλ καζεηώλ γίλεηαη κε ην βαζκό ηίηινπ ζπνπδώλ θαη κε θνηλσληθά 
θξηηήξηα. 
  

Όπνπ δελ ζπκπιεξσζεί ν απαηηνύκελνο αξηζκόο ππνςεθίσλ καζεηώλ, ζα 
ζπλερίζνπλ λα γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο θαη ην δηάζηεκα από 25/8/2014 έσο ηε 

ζπκπιήξσζή ηνπ αξηζκνύ (καζεηώλ) κέρξη ηελ παξακνλή έλαξμεο ησλ καζεκάησλ 
(19/9/2014). 
 

Οη Δπαγγεικαηηθέο Σρνιέο Μαζεηείαο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. αλήθνπλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα 
Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε Ν. 3475/06, ε θνίηεζε ζ απηέο δηαξθεί δύν (02) ρξόληα 

(ηέζζεξα εμάκελα) θαη παξέρεηαη εληειώο δσξεάλ. 
 

πνπδάδνληαο ζηηο ΔΠΑ. ηνπ ΟΑΔΓ απνιακβάλεηο κνλαδηθά πξνλόκηα! 

Σηηο ΔΠΑ.Σ Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ θξνληίδνπκε ε θνίηεζή ζνπ λα είλαη απνδνηηθή. 
Τν ίδην θαη ε επαγγεικαηηθή πνξεία ζνπ. 

 
Γη απηό ζνπ παξέρνπκε ηα παξαθάηω αληαγωληζηηθά πξνλόκηα:  

 Σύγρξνλα θαη πιήξσο εμνπιηζκέλα εξγαζηήξηα.  

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 

Κ.Δ.Σ.Δ.Κ.  ΑΓΡΙΝΙΟΤ 



 

 Γσξεάλ βηβιία θαη βνεζήκαηα. 
 Έκπεηξν θαη άξηηα θαηαξηηζκέλν Δθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό, κόληκν θαη έθηαθην. 
 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο νη εθπαηδεπόκελνη ακείβνληαη θαη 

αζθαιίδνληαη από ηνπο εξγνδόηεο, γηα ηνπο νπνίνπο ν ΟΑΔΓ έρεη ζεζπίζεη 
θίλεηξα, πξνθεηκέλνπ λα δηεπξπλζεί ν αξηζκόο ησλ απαζρνινύκελσλ καζεηώλ. 

 Δπίδνκα ζίηηζεο θαη ζηέγαζεο, ζε όζνπο έρνπλ ηηο πξνϋπνζέζεηο. 
 Σπνπδαζηηθή άδεηα, κέρξη ηξηάληα εκέξεο κε απνδνρέο. 
 Αλαβνιή ζηξάηεπζεο. 

Γηα λα ζνπ δνζνύλ αύξην νη δπλαηόηεηεο ωο εθπαηδεπόκελνο ζηηο ΔΠΑ. 

Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ, κεηά ην ηέινο ηωλ ζπνπδώλ ζνπ ζα έρεηο ζηα ρέξηα ζνπ: 

 Πηπρίν Δηδηθόηεηαο ΔΠΑ.Σ Μαζεηείαο Δπηπέδνπ ΙΙΙ. 
 Σεκαληηθή πξνϋπεξεζία. 

 Σπληάμηκα έλζεκα δύν εηώλ. 

Έηζη ζα κπνξείο λα επηιέμεηο έλα από ηα παξαθάηω: 

 Να απνξξνθεζείο άκεζα από ηελ αγνξά εξγαζίαο. 
 Να ζπλερίζεηο ηηο ζπνπδέο ζνπ ζε Ι.Δ.Κ. 

Β. ηελ .Δ.Κ. Αγξηλίνπ ζα εηζαρζνύλ 25 καζεηέο / καζήηξηεο ζηελ εηδηθόηεηα: 

 Σερλίηεο Κνκκωηηθήο Σέρλεο 

Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο επηινγήο έρνπλ νη θάηνρνη ηνπιάρηζηνλ 
απνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ & έρνπλ γελλεζεί ηα έηε 1994 έσο 1999. 

Αηηήζεηο επηινγήο  ππνβάιινληαη  από 4/7/2014 έσο 18/7/2014  θαη από 

25/8/2014 έσο 30/9/2014  θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζηε Γξακκαηεία ηεο 
ΔΠΑ.Σ. Μαζεηείαο Αγξηλίνπ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. (Γ/ΝΣΗ: Δζληθή Οδόο Αγξηλίνπ – Ακθηινρίαο 

Τ.Κ. 30100 Αγξίλην. Τει:2641021630, 2641055314, 2641029987. 
 

Η επηινγή ησλ καζεηώλ γίλεηαη κε ην βαζκό ηίηινπ ζπνπδώλ θαη κε θνηλσληθά 

θξηηήξηα.  
 Η θνίηεζε ζηηο Σ.Δ.Κ. έρεη δηάξθεηα ηξηώλ (3) εηώλ θαη παξέρεηαη δσξεάλ! 

 Σηε ΣΔΚ ιεηηνπξγνύλ Α, Β & ε ηάμε Μαζεηείαο. 
 Σηελ Α & Β ηάμε ΣΔΚ εθαξκόδεηαη πξόγξακκα καζεκάησλ ηξηάληα (30) ζπλνιηθά 

σξώλ εβδνκαδηαίσο. 

 Σηελ ηάμε καζεηείαο εθαξκόδεηαη πξόγξακκα ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο  
«Δληζρπηηθή εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε ηεο Μαζεηείαο» επηά (7) ζπλνιηθά σξώλ 

εβδνκαδηαίσο. 
 Σηνπο πξναγόκελνπο από ηελ Β ηάμε ρνξεγείηαη βεβαίσζε επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο επηπέδνπ ΙΙ 

 Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο ηάμεο Μαζεηείαο ρνξεγείηαη βεβαίσζε 
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο επηπέδνπ ΙΙΙ. 

 Πηπρίν ρνξεγείηαη κεηά από εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο. 
 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα βξνπλ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ΟΑΔΓ, ζηε δηεύζπλζε  www.oaed.gr. 

http://www.oaed.gr/

