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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για 
την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στην Επαγγελματική Σχολή 
(ΕΠΑ.Σ) και στην Πειραματική Επαγγελματική Σχολή (Π.ΕΠΑ.Σ) 
Μαθητείας της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ για το σχολικό έτος 
2022-2023. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Η ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ παρέχει σπουδές σε εννέα (9) ειδικότητες με 
υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας και οι οποίες είναι οι εξής: 

 
- ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

- ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

- ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

- ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

- ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ) 

- ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

- ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

- ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι γεννήθηκαν τα έτη 1993-2007 (15-
29 ετών) και είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου. 
 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του 

gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-
skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed 

 

callto:1993-2007%20(15-29
callto:1993-2007%20(15-29
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed


Γενικές πληροφορίες για τις σπουδές στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της ΔΥΠΑ 

 

Η ΔΥΠΑ εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι και 
το μοναδικό δυικό σύστημα στη χώρα μας, που συνδυάζει τη θεωρητική και 
εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στην Σχολή με το πρόγραμμα 
μάθησης σε εργασιακό χώρο, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job-
training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες 
θεωρητικές γνώσεις αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας. 
Οι μαθητές των ΕΠΑΣ το πρωί πραγματοποιούν μαθητεία σε επιχειρήσεις του 
ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, ενώ το 
απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη 
σχολή. 
 
Οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της ΔΥΠΑ: 

 
- Πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή 23,89 
€ για κάθε ημέρα μαθητείας στο χώρο εργασίας για 2 έτη 

- Έχουν πλήρη ασφάλιση 

- Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και τους 
παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα 

- Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό 
προσωπικό 

- Δικαιούνται σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές 

- Δικαιούνται αναβολή στράτευσης 

- Λαμβάνουν επίδομα στέγασης 120 € ανά μήνα (εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις) 

- Λαμβάνουν επίδομα σίτισης 6,30 € ημερησίως (εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Η Π.ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ παρέχει σπουδές σε τρεις (3) ειδικότητες στον 
τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας και οι οποίες είναι οι εξής: 
 

- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ 

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι/ες είναι ηλικίας 18 ετών και άνω, 
κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου ή ανώτερου τίτλου 
σπουδών. 
 
Η υποβολή της αίτησης γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr 
με τους κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-
skholeio/eggraphe-se-peiramatike-epaggelmatike-skhole-tou-oaed 

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-peiramatike-epaggelmatike-skhole-tou-oaed
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-peiramatike-epaggelmatike-skhole-tou-oaed


Γενικές πληροφορίες για τις σπουδές στις Π.ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της ΔΥΠΑ 

 
Οι Πειραματικές ΕΠΑ.Σ εφαρμόζουν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης που 
συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση με τη Μαθητεία 
(μάθηση σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και ασφάλιση) σε επιχειρήσεις. Το 
θεωρητικό μέρος υλοποιείται στις Σχολές από τον Νοέμβριο έως και τον 
Απρίλιο, ενώ η Μαθητεία στις επιχειρήσεις θα πραγματοποιείται από τον Μάιο 
έως τον Οκτώβριο. 
 

Η συνεργασία της ΔΥΠΑ με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο και το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), που διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στο χώρο της 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και του Τουρισμού, εγγυάται την τοποθέτηση 
όλων των μαθητευόμενων σε θέσεις Μαθητείας σε διακεκριμένες επιχειρήσεις 
του Τουριστικού κλάδου (ξενοδοχεία 4 & 5 αστέρων), ενισχύοντας, 
συγχρόνως, την προοπτική της επαγγελματικής αποκατάστασής τους, μετά 
την ολοκλήρωση των σπουδών. 
 

Η αμοιβή των μαθητών και μαθητριών αντιστοιχεί σε 25,27 € για κάθε ημέρα 
μαθητείας σε εργασιακό χώρο, η οποία διαρκεί συνολικά 12 μήνες. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Σημαντικές επισημάνσεις 

 

1. Όσοι έχουν απορίες σχετικά με τις σπουδές στις ΕΠΑ.Σ και Π.ΕΠΑ.Σ 
ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα επικοινωνίας της 
σχολής. 
 

2. Όσοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την υποβολή της αίτησης μπορούν να 
απευθύνονται στη σχολή ακόμα και για υποβολή της αίτησης μέσω των Η/Υ 
της σχολής. 
 

3. Η πρόσβαση στις ΕΠΑ.Σ και Π.ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ είναι εύκολη μέσω 
των Μ.Μ.Μ. (μετρό - Ηλιούπολη, λεωφορεία). 
 

4. Για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τις αιτήσεις μπορείτε να ενημερωθείτε 
και από τη σελίδα https://www.facebook.com/oaedepaskalamakiou/. 

 

 

                                                                                                     Ο Δ/ντής 

Σταματάκος Βασίλειος 

https://www.facebook.com/oaedepaskalamakiou/
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