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Είσαι 15 έως 29 ετών και θέλεις οι σπουδές σου 
να σου προσφέρουν άμεση επαγγελματική απο-
κατάσταση;

«Διάβασε τί μπορούν να κάνουν 
οι Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας 

της ΔΥΠΑ για σένα»
Στις ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ θα φοιτήσεις για 2 χρόνια και 
παράλληλα θα αποκτήσεις επαγγελματική εμπει-

ρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-
job-training).

Υπάρχουν 31 ειδικότητες για να διαλέξεις την ιδα-
νική για εσένα. Με επαγγέλματα υψηλής ζήτησης, 
όπως Μαγειρικής, Μηχανικών αυτοκινήτων, Κομ-
μωτικής, Τεχνιτών υποστήριξης συστημάτων Η/Υ, 
Αρτοποιών -Ζαχαροπλαστών, Ηλεκτρολόγων, Βρε-
φονηπιοκόμων, Γραφικών Τεχνών – Ηλεκτρονικής 
Σχεδίασης Εντύπου, κ.α.

Δωρεάν σπουδές και αμειβόμενη μαθητεία στις επιχειρήσεις!!

Τίτλος σπουδών: 
Οι ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους, μετά από εξετάσεις 

πιστοποίησης, πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας επιπέδου 3.

 Επιλέγω
Επαγγελματική εκπαίδευση από τη ΔΥΠΑ

Οι μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ:
●  Πραγματοποιούν μαθητεία στις επιχειρήσεις με 

αμοιβή και πλήρη ασφάλιση

●  Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα 
εργαστήρια

●  Παίρνουν δωρεάν τα απαραίτητα βιβλία και βοη-
θήματα

●  Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτι-
σμένο εκπαιδευτικό προσωπικό

●  Αποκτούν Πτυχίο Ειδικότητας, μετά από εξετά-
σεις πιστοποίησης

●  Δικαιούνται σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες 
με αποδοχές

●  Δικαιούνται αναβολή στράτευσης

●  Λαμβάνουν επίδομα στέγασης και σίτισης όσοι 
πληρούν τις προϋποθέσεις.

Η ΔΥΠΑ συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτι-
κούς φορείς και παρακολουθεί τις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας ώστε να προσαρμόζει τα προ-
γράμματα των ΕΠΑΣ με στόχο οι απόφοιτοι να 
βρίσκουν άμεσα δουλειά στο επάγγελμα που 
σπούδασαν.

Δικαίωμα αίτησης έχουν νέοι και νέες ηλικίας 15-29 
ετών που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον την 
υποχρεωτική εκπαίδευση (απόφοιτοι Γυμνασίου).

Η αμοιβή των σπουδαστών στις ΕΠΑΣ αντιστοιχεί 
στο 75% του κατώτατου ημερομισθίου του ανει-
δίκευτου εργάτη σύμφωνα με την Εθνική Γενική 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Μπες στο dypa.gov.gr/mathitia και βρες όλες τις 
πληροφορίες, για ειδικότητες, προγράμματα, μάθε 
για τις ΕΠΑΣ και τις Πειραματικές ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ 
που μπορούν να σου ανοίξουν το δρόμο για να 
εκπληρώσεις όσα οραματίζεσαι για το μέλλον σου.

dypa.gov.gr/mathitia


Οι ειδικότητες για το σχολικό έτος 2022-23 είναι οι εξής:

• Αισθητικής Τέχνης

• Αργυροχρυσοχοΐας

• Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής

• Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας

• Βοηθών Γενικής Νοσηλείας

• Βοηθών Φαρμακείου

• Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας

• Γραφικών Τεχνών – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου

• Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων

• Επεξεργασία Γούνας

• Κομμωτικής Τέχνης

• Μαγειρικής Τέχνης

• Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών

• Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

• Ξυλουργών – Επιπλοποιώνv

• Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ

• Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων

• Τεχνιτών Αμαξωμάτων

• Τεχνιτών Εργαλειομηχανών

• Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

• Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου

• Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων

• Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

• Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών

• Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου

• Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας

• Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων

• Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων

• Υφάσματος – Ένδυσης

• Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου

• Ωρολογοποιίας

Οι κλασικές επιλογές!!

https://www.dypa.gov.gr/mathitia?tab=eidikotites-skholwn-epas&tab2=&tab3=


Η ΔΥΠΑ ίδρυσε το 2021 επτά νέες Πειραματικές Επαγ-
γελματικές Σχολές (Π.ΕΠΑΣ) Μαθητείας, οι οποίες 
θα λειτουργήσουν σε επτά πόλεις, με τρεις ειδικό-
τητες στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Οι ειδικότητες στις Πειραματικές Σχολές είναι:

●  Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης

●  Τεχνίτης Επισιτισμού

●  Υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου

Για τη λειτουργία των Π.ΕΠΑΣ η ΔΥΠΑ συνεργάστηκε 
με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο και το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνι-
κών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), που δια-
θέτουν μεγάλη εμπειρία στον χώρο της επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης και του τουρισμού.

Οι Π.ΕΠΑΣ εγγυώνται την τοποθέτηση όλων των 
μαθητευόμενων σε θέσεις μαθητείας σε διακεκρι-
μένες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου (ξενο-
δοχεία 4 και 5 αστέρων), αλλά και ενισχύουν την 
προοπτική της επαγγελματικής αποκατάστασής 
τους μετά την ολοκλήρωση των σπουδών.

Οι Π.ΕΠΑΣ θα λειτουργήσουν για τη σχολική χρο-
νιά 2022-2023, με κατά τόπους διαφορετικές ειδι-
κότητες σε Αθήνα, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδο, Μυτι-
λήνη, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα.

Η αμοιβή των σπουδαστών στις Π.ΕΠΑΣ αντιστοιχεί 
στο 80% του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδί-
κευτου εργάτη σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλ-
λογική Σύμβαση Εργασίας.

Νέες Πειραματικές Σχολές (Π.ΕΠΑΣ)

Δες τα πάντα για τις Π.ΕΠΑΣ!!

https://www.dypa.gov.gr/mathitia?tab=peiramatikes-skholes-epas-oaed&tab2=&tab3=


Κατά την υλοποίηση του προγράμματος  μάθησης  σε εργασιακό χώρο  ισχύουν τα ακόλουθα:

●  Μεταξύ εργοδότη, μαθητή και σχολείου υπο-
γράφεται Σύμβαση Μαθητείας, στην οποία ανα-
φέρεται ο χρόνος έναρξης και η λήξη του προ-
γράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο, καθώς 
και οι υποχρεώσεις, τόσο του εργοδότη, όσο και 
του μαθητευόμενου. 

●  Ο  ασκούμενος μαθητής ακολουθεί, κατά κανόνα, 
το ισχύον ημερήσιο πρόγραμμα εργασίας στην 
επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι η απασχό-
ληση όλων των μαθητών είναι 6 ώρες την ημέρα 
και μέχρι 30 ώρες την εβδομάδα.  Σε περίπτωση 
τετραήμερης ή πενθήμερης εβδομαδιαίας εργα-
σίας, οι ώρες απασχόλησης είναι 24 ή 30 αντί-
στοιχα. Συμψηφισμός στις ώρες εργασίας των 

υπολοίπων ημερών δεν γίνεται και δεν επιδοτεί-
ται σε καμία περίπτωση ημέρα κατά την οποία 
δεν πραγματοποιείται το πρόγραμμα μάθησης 
σε εργασιακό χώρο. Επίσης δεν επιδοτείται η 
ημέρα κατά την οποία ο μαθητής υποχρεούται 
να προσέρχεται πρωί στο σχολείο.

●  Ο εργοδότης που προτίθεται να διαθέσει θέσεις 
Μαθητείας σε μαθητές των ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ πρέπει 
να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την 
εκπαίδευση τους στη συγκεκριμένη ειδικότητα, 
τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό. 
Επίσης, ο εργοδότης μεριμνά για την τήρηση των 
όρων υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται 
για την προστασία των εργαζομένων.

ΕΠΑΣ Μαθητείας
Πληροφορίες για τους εργοδότες

Πληροφορίες για εργοδότες!!

https://www.dypa.gov.gr/mathitia?tab=mathitia-epikheiriseis&tab2=mathitia-plirofories-ghia-ton-erghodoti&tab3=



