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Το Επιμελητήριο Αρκαδίας, μέλος του Enterprise Europe Network, σας ενημερώνει για το 
ακόλουθο πρόγραμμα: 
 
 

Πρόγραμμα Μαθητείας για Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης 
 ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Ξεκινούν οι εγγραφές επιχειρήσεων για νέο Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα 
«Μαθητεία για Αποφοίτους», μέσα από το οποίο θα δίνεται ευκαιρία σε νέους Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης των τελευταίων 2-3 
ετών, να αποκτήσουν την πρώτη επαφή τους με την αγορά εργασίας, πραγματοποιώντας Μαθητεία 6 ωρών ημερησίως σε επιχειρήσεις 
που προσφέρουν θέσεις μαθητείας. 
Η καινοτομία του Προγράμματος έγκειται: 
(α) στη χρήση πληροφοριακού συστήματος με διαδικτυακή πρόσβαση, μέσα από την ηλεκτρονική πύλη www.mathiteia4u.gov.gr. Στο 
πληροφοριακό σύστημα οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν με εύκολο και πρακτικό τρόπο (χάρη στη διασύνδεση του 
συστήματος με άλλα δημόσια πληροφοριακά συστήματα για να αντλεί αυτομάτως στοιχεία) να εγγράφουν θέσεις μαθητείας και οι 
ενδιαφερόμενοι νέοι απόφοιτοι να δηλώνουν προτίμηση για θέσεις μαθητείας με ηλεκτρονική δήλωση. 
(β) στη χορήγηση υποτροφίας στο μαθητευόμενο και στην διασφάλιση της ασφαλιστικής κάλυψης του μαθητευομένου από 
τοΥπουργείο Παιδείας έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία επιβάρυνση για την επιχείρηση που υποδέχεται το μαθητευόμενο απόφοιτο. 
Με το Πρόγραμμα «Μαθητεία για Αποφοίτους» δίνεται η ευκαιρία σε νέους αμέσως μετά την αποφοίτησή τους και λίγο πριν μπουν 
στην αγορά εργασίας, να μάθουν την εργασιακή πραγματικότητα, να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν σε πραγματικό 
εργασιακό περιβάλλον και να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία. Το Πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία σε νέους και σε επιχειρήσεις για 
μία ουσιαστική προετοιμασία σήμερα ώστε να έχουμε μία καλύτερη εργασιακή πραγματικότητα για όλους αύριο. 
Ως πρώτη προτεραιότητα του Προγράμματος «Μαθητεία για Αποφοίτους» τέθηκαν οι Απόφοιτοι Τεχνικής Εκπαίδευσης. Σχεδιάζεται, 
όμως, να επεκταθεί και σε αποφοίτους άλλων εκπαιδευτικών βαθμίδων 
 
ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΪΟΥ Η ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (θα 
ακολουθήσουν και άλλοι) 
Καλούνται ενδιαφερόμενες Επιχειρήσεις να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πύληwww.mathiteia4u.gov.gr και να δηλώσουν θέσεις 
μαθητείαςγια να δώσουν την ευκαιρία σε νέους αποφοίτους  να μάθουν μέσα από ουσιαστική μαθητεία αλλά και μέσα από τη διαδικασία 
αυτή να εκπαιδεύσουν καταλλήλως και κυρίως να ξεχωρίσουν και να επιλέξουν και τους μελλοντικούς τους εργαζομένους. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι το Πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης πανευρωπαϊκής προσπάθειας για προγράμματα στήριξης 
των νέων για καλύτερες συνθήκες εισόδου στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής προωθείται ενεργά ο θεσμός της 
Πρακτικής Άσκησης/Μαθητείας (σχετικώς βλ. την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «We mean business» – http://we-
mean-business.europa.eu/) 
Το Πρόγραμμα «Μαθητεία για Αποφοίτους», για τους Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (συγχρηματοδοτούμενες πράξεις 
με τίτλο «Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματική Εμπειρίας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης» στου Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5) και 
υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου (http://www.eye.minedu.gov.gr/) 
Το αρχείο της Ανακοίνωσης  (DOC|187 KB) 
Η Παρουσίαση του Προγράμματος «Μαθητεία για Αποφοίτους» (PPT|2,26 MB) 
Η Παρουσίαση της ηλεκτρονικής πύλης  (PPT| 1,37 MB) 
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