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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Ο ΟΑΕΔ είναι ο δημόσιος φορέας που εφαρμόζει με επιτυχία το σύστημα της Μαθητείας
στη χώρα μας από το 1952.

Οι σπουδές στις ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ έχουν διάρκεια δυο (2) έτη και δικαίωμα υποβολής αίτησης
έχουν όσοι γεννήθηκαν τα έτη 1998-2006 εφόσον είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου
Γυμνασίου.

Οι μαθητές στις ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ συνδυάζουν τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση με
πρόγραμμα άσκησης (με αμοιβή και ασφάλιση) σε εργασιακό χώρο δημόσιου ή ιδιωτικού
τομέα.

Οι ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ παρέχουν στους-στις μαθητές-τριες τα εξής:

- Αναγνωρισμένο πτυχίο

- Φοίτηση σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια

- Διετές πρόγραμμα άσκησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και ασφάλιση

- Αμοιβή 21,78 € για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης

- Σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές

- Επίδομα στέγασης και σίτισης (για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις)

Η ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ παρέχει εκπαίδευση στις παρακάτω ειδικότητες:

- ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

- ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

- ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

- ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

- ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

- ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ)



Δείτε πληροφορίες για τις ειδικότητες της σχολής στο σύνδεσμο:

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

Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-
epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed?fbclid=IwAR2pLgK6HfiCFkd7Yq8m-
AndZdGV_u9Yncj-gkTRcZVgGdJ8ksdgMw45FZI

Στην περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια για τη διαδικασία της εγγραφής μπορείτε
να  επικοινωνήσετε  με  τη  σχολή  στο  τηλέφωνο  210.9963865  καθημερινά  09.00  -
14.00.

Για αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε το δελτίο τύπου του ΟΑΕΔ με όλες
τις  λεπτομέρειες  για  την υποβολή των αιτήσεων στις  ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ (προκήρυξη,
ειδικότητες, οδηγίες κ.ά).

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στις 50 ΕΠΑ.Σ.  Μαθητείας με 33 ειδικότητες υψηλής
ζήτησης - Επαγγελματική εκπαίδευση με αμειβόμενη πρακτική άσκηση στις Σχολές
του ΟΑΕΔ

Ο Δ/ντης της ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
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