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ΕΠΑ..  ΜΑΘΗΣΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ        Αγρίνιο Μάϊος 2014 

Σαχ. Δ/νση: Εθν. Οδός Αγρ. – Αμφιλ.  Σ.Κ. 30 100 Αγρίνιο. 

Πληροφορίες: Καλιακμάνης Α.  Παναγοδήμος Ι                                            ΠΡΟ                . 

Σηλ.: 2641055314 & 2641029987                                                                       ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΙΣ/ΝΙΑ 

FAX: 2641023008                           

 E-Mail: epas.agrinio@oaed.gr    

 

ΕΝΗΜΕΡΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ  

 
Κατά το σχολικό έτος 2014 – 2015 στις χολές Ο.Α.Ε.Δ. θα λειτουργήσουν: 

 

Α)  ΕΠΑ.. (Επαγγελματική χολή) ΜΑΘΗΣΕΙΑ για κατόχους ενδεικτικού Α΄ Λυκείου. 

 
ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 
 

Οι μαθητές/τριες των ΕΠΑ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ εκπαιδεύονται με βάση το 

κεντροευρωπαϊκό δυϊκό σύστημα συνδυασμού θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής 

γνώσης μέσω άσκησης στο χώρο εργασίας.  

 

Διάρκεια φοίτησης: 2 σχολικά έτη (4 εξάμηνα).  
 

Οι μαθητευόμενοι για 4 ημέρες την εβδομάδα κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε 

θέσεις εργασίας συναφείς προς την ειδικότητά τους. 

Σην μία (1) ημέρα της εβδομάδας που οι μαθητές/τριες παρακολουθούν πρωινά μαθήματα 

στο σχολείο, δεν ασκούνται πρακτικά στον εργοδότη. 

 

ΤΜΥΩΝΗΣΙΚΟ ΜΑΘΗΣΕΙΑ 
 

Μεταξύ εργοδότη, μαθητή/τριας και χολείου υπογράφεται ΤΜΥΩΝΗΣΙΚΟ 

ΜΑΘΗΣΕΙΑ, στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκησης, 

καθώς και οι υποχρεώσεις του εργοδότη και του μαθητή. Η αναγγελία πρόσληψης δεν είναι 

απαραίτητη για τους πρακτικά ασκούμενους.  

 

ΑΜΟΙΒΗ ΜΑΘΗΣΩΝ Ο.Α.Ε.Δ. 
 

Σο ποσό της αμοιβής των πρακτικά ασκουμένων των ΕΠΑ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ 

για όλα τα εξάμηνα σπουδών, που επιβαρύνει τον εργοδότη είναι μόνο 5,76 € ημερησίως. 

 

ΑΥΑΛΙΗ ΜΑΘΗΣΩΝ Ο.Α.Ε.Δ. 
 

Οι μαθητές από την πρώτη ημέρα απασχόλησης ασφαλίζονται στο ΙΚΑ και ο 

εργοδότης καταβάλλει γα κάθε ημέρα μόνο 3,40€ 

 

ΗΜΕΡΗΙΑ ΕΡΓΑΙΑ ΜΑΘΗΣΩΝ-ΕΠΙΔΟΣΗΗ 
 

Ο-η πρακτικά ασκούμενος/η μαθητής/τρια ακολουθεί το ισχύον ημερήσιο 

πρόγραμμα εργασίας στην επιχείρηση, μέχρι έξι (6) ώρες την ημέρα και μέχρι τριάντα έξι 

(36) ώρες την εβδομάδα αν εργάζεται 6 ημέρες.  
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Σο ποσό της επιδότησης για το είναι 11.00€ την ημέρα και καταβάλλεται στους ίδιους τους 

μαθητές/τριες από την ΕΠΑ., για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης τετραήμερης, 

πενθήμερης ή εξαήμερης απασχόλησης (π.χ. τους θερινούς μήνες). 

 

  Β) .Ε.Κ. (χολές Επαγγελματικής Κατάρτισης) για απόφοιτους Γυμνασίου. 
 

Διάρκεια φοίτησης:  3 σχολικά έτη (6 εξάμηνα).  
 

 Με δεδομένη την ευαισθησία και το ενδιαφέρον όλων μας για την επαγγελματική 

εκπαίδευση και προκειμένου να επιλέξουμε και να προγραμματίσουμε τη λειτουργία από τις 

πιο κάτω ειδικότητες, σύμφωνα με τις ανάγκες της τοπικής αγοράς και την υποδομή της 

σχολικής μονάδας για το σχολικό έτος 2014 – 2015, σας καλούμε να συμβάλετε στην 

προσπάθειά μας μέχρι την  20 – 05 – 14, διατυπώνοντας τις απόψεις σας  και δηλώνοντας 

πιθανές θέσεις πρακτικής άσκησης στον τομέα σας. 

 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ  ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ  ΣΙ ΦΟΛΕ Ο.Α.Ε.Δ.  ΑΓΡΙΝΙΟΤ 
 

1. ΣΕΧΝΙΣΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ 

2. ΕΓΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΨΤΚΣΙΚΩΝ & ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

3. ΣΕΧΝΙΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ 

4. ΚΟΜΜΩΣΙΚΗ ΣΕΧΝΗ 

5. ΣΕΧΝΙΣΕ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 

6. ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ 

7. ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΣΙΣΩΝ 

 


