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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στόχος του οδηγού είναι να παρουσιάσει βασικές πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση 
στην Ελλάδα οι οποίες θα μπορούν να φανούν χρήσιμες σε νέους/έες πρόσφυγες και 
μετανάστες, αλλά και σε όσους εργάζονται μαζί τους, όπως εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί 
λειτουργοί, επίτροποι κ.α. Πιο αναλυτικά, στον οδηγό παρουσιάζονται ποικίλες εκπαι-
δευτικές διαδρομές που περιλαμβάνουν την τυπική εκπαίδευση δηλαδή το σύστημα 
της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και 
την μη τυπική εκπαίδευση στο πλαίσιο της οποίας, οι επωφελούμενοι/νες μπορούν 
να αποκτήσουν πιστοποιητικά αναγνωρισμένα σε εθνικό επίπεδο.

1. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει τη διοικητική ευθύνη του εκπαιδευ-
τικού συστήματος για όλους τους τομείς, υπηρεσίες και βαθμίδες.  
     Tο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χωρίζεται σε 3 επίπεδα:

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: περιλαμβάνει νηπιαγωγείο και Δημοτικά σχολεία, 
απευθύνεται σε παιδιά από 4 έως 12 ετών.

       Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: περιλαμβάνει δύο κύκλους σπουδών:
−	 Γυμνάσιο: διαρκεί 3 έτη και απευθύνεται σε παιδιά 12 έως 15 ετών.  

Η ολοκλήρωση του είναι προαπαιτούμενο για την εγγραφή στο Λύκειο. 
−	 Λύκειο: διαρκεί 3 έτη και απευθύνεται σε μαθητές 15 ετών και πάνω. 

Περιλαμβάνει Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ). Παράλληλα με 
τα ημερήσια Λύκεια, λειτουργούν επίσης Εσπερινά Γενικά Λύκεια και 
Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια 

Ανώτατη Εκπαίδευση:  αποτελεί το τελευταίο επίπεδο του τυπικού εκπαιδευ-
τικού συστήματος. Οι προπτυχιακές σπουδές συνήθως διαρκούν 4 χρόνια, τα 
μεταπτυχιακά προγράμματα ένα με δύο χρόνια και τα διδακτορικά τουλάχιστον 
3 ημερολογιακά έτη.

Η υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα διαρκεί 11 έτη και εκτείνεται από τα 4 έως 
τα 15 χρόνια (μέχρι και την τρίτη τάξη του γυμνασίου).  
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Η παρακάτω σχηματική απεικόνιση παρουσιάζει μια συνοπτική περιγραφή του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος:

Source: Eurydice 2022/23

2. ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων συνιστά ένα πλαίσιο ταξινόμησης των προσόντων, 
δηλαδή των τίτλων που κατέχει ο κάθε πολίτης. Οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί 
μετά την ολοκλήρωση μίας διαδικασίας μάθησης. 
To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων αποτελείται από οκτώ (8) επίπεδα, στα οποία κα-
τατάσσονται οι τίτλοι σπουδών/τα προσόντα, που έχουν αποκτηθεί μέσω του τυπικού 
εκπαιδευτικού συστήματος και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης μετά από 
πιστοποίηση. Τα 8 επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων καλύπτουν ολόκληρο 
το φάσμα των προσόντων από την πρωτοβάθμια έως την ανώτατη εκπαίδευση.
Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) είναι ο αρμόδιος φορέας για τη δημιουργία και ανάπτυξη 
του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και την αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Προσόντων, υπό την εποπτεία και το συντονισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων.
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3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, η παρακολούθηση, η προώθηση και η διαμόρφωση των 
προτάσεων πολιτικής που εφαρμόζονται για την επαγγελματική εκπαίδευση, επαγγελμα-
τική κατάρτιση και διά βίου μάθηση ανατίθενται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
http://www.gsae.edu.gr/en/

Στον παρακάτω πίνακα σχηματικά αντικατοπτρίζεται όλο το πλαίσιο της Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στην Ελλάδα

Η επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση μπορεί να πα-
ρέχεται από φορείς τυπικής 
και μη τυπικής εκπαίδευσης 
και διακρίνεται σε αρχική και 
συνεχιζόμενη επαγγελματική 
κατάρτιση.

Πιο αναλυτικά:
Η τυπική εκπαίδευση παρέ-
χεται στο πλαίσιο του τυπικού 
εκπαιδευτικού συστήματος, 
οδηγεί στην απόκτηση πιστο-
ποιητικών αναγνωρισμένων 
σε εθνικό επίπεδο από τις δημόσιες αρχές και αποτελεί μέρος της διαβαθμισμένης 
εκπαιδευτικής κλίμακας. 
Μη τυπική εκπαίδευση είναι η εκπαίδευση που παρέχεται σε οργανωμένο εκπαι-
δευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει 
στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο.
Η Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση προσφέρει βασικές επαγγελματικές γνώσεις, 
ικανότητες και δεξιότητες σε ειδικότητες και εξειδικεύσεις με στόχο την ένταξη, επα-
νένταξη, επαγγελματική κινητικότητα και ανέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού στην 
αγορά εργασίας, καθώς και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. 
Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση  συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή και 

http://www.gsae.edu.gr/en/
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αναβαθμίζει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, που αποκτήθηκαν από τα συστή-
ματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή από 
επαγγελματική εμπειρία με στόχο την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη 
διασφάλιση της εργασίας και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

Συνοπτικός Πίνακας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα

ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΗ 
ΕΠΑΓΓ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επαγγελματικές 
Σχολές Κατάρτισης 

(ΕΣΚ) 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΡΧΙΚΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΕΠΙΠΕΔΟ 3 ΕΠΠ

Επαγγελματικές 
Σχολές Μαθητείας 
(ΕΠΑ.Σ Μαθητείας)

ΤΥΠΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΡΧΙΚΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΕΠΙΠΕΔΟ 3 ΕΠΠ

Επαγγελματικό 
Λύκειο (ΕΠΑ.Λ)

ΤΥΠΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΡΧΙΚΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΕΠΙΠΕΔΟ 4 ΕΠΠ

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ 
ΕΠΑΓΓ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ινστιτούτο 
Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 

ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΡΧΙΚΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΕΠΙΠΕΔΟ 5 ΕΠΠ

Τάξη Μαθητείας 
ΕΠΑ.Λ 

ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΕΠΙΠΕΔΟ 5 ΕΠΠ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Σχολεία Δεύτερης 
Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) ΤΥΠΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΠ

Κέντρα 
Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ)
ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΧΩΡΙΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΟΠΠΕΠ

Κέντρα Δια Βίου 
Μάθησης (ΚΔΒΜ) ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΧΩΡΙΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΟΠΠΕΠ
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3/α Η Μεταγυμνασιακή Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (επίπεδο 3) 
παρέχεται από τις: 

Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (ΕΣΚ)
Οι Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
παρέχουν μεταγυμνασιακή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

•	 Δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός, απαραίτητο το απολυτήριο γυμνασίου
•	 Η φοίτηση  είναι διετής
•	 Προσφέρουν θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση ή «Πρόγραμμα μά-

θησης σε εργασιακό χώρο», το οποίο διέπεται από σύμβαση, που συνάπτεται 
μεταξύ του φορέα λειτουργίας της ΕΣΚ και του εργοδότη, με δυνατότητα πα-
ροχής κινήτρων πρόσληψης του μαθητευόμενου μετά το πέρας της μαθητείας

•	 Οι ΕΣΚ μπορεί να είναι δημόσιες ή ιδιωτικές, ημερήσιες ή εσπερινές. Η 
φοίτηση στις δημόσιες ΕΣΚ είναι δωρεάν

•	 Στους απόφοιτους των ΕΣΚ χορηγείται πτυχίο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης επιπέδου 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, ύστερα από 
επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται από τον 
Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανα-
τολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)

Ενδεικτικοί τομείς σπουδών:
–    Τεχνίτης Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων και Τεχνίτης Ελασματουργός – Ελα-

σματουργός Ειδικών Κατασκευών
–   Τεχνίτης Υφαντικής Τέχνης.
–   Ναυπηγική Βιομηχανία, όπως Tεχνίτες Εργαλειομηχανών, Εφαρμοστές, Ελασμα-

τουργοί, Σωληνουργοί, Ηλεκτροσυγκολλητές, Αμμοβολιστές-Βαφείς, Ναυπηγο-
ξυλουργοί και Καραβομαραγκοί (οι ειδικότητες αυτές θα λειτουργήσουν το έτος 
κατάρτισης 2023-2024) 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Οι αιτήσεις αποστέλλονται στις γραμματείες των αρμόδιων Δημοσίων Ι.Ε.Κ. όπως 
αναφέρονται στην εκάστοτε ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας:
https://www.minedu.gov.gr/news/53786-23-10-22-ksekinoyn-gia-proti-fora-oi-
nees-dimosies-epaggelmatikes-sxoles-katartisis

https://www.minedu.gov.gr/news/53786-23-10-22-ksekinoyn-gia-proti-fora-oi-nees-dimosies-epaggelmatikes-sxoles-katartisis
https://www.minedu.gov.gr/news/53786-23-10-22-ksekinoyn-gia-proti-fora-oi-nees-dimosies-epaggelmatikes-sxoles-katartisis
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Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ.) ΔΥΠΑ
Οι Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ.) της ΔΥΠΑ (Δημόσιας Υπηρεσίας Απα-
σχόλησης-πρώην ΟΑΕΔ)  αποσκοπούν στην παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελμα-
τικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στόχος είναι η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και 
επαγγελματικής εμπειρίας και δεξιοτήτων μέσα σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

•	 Στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας δικαίωμα εγγραφής έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον 
απολυτηρίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου και ηλικίας 15 έως 29 ετών.

•	 Η εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ επιτυγχάνεται μετά από μοριοδότηση συγκεκριμέ-
νων κριτηρίων των υποψηφίων (βαθμός τίτλου σπουδών, κοινωνικά και 
οικονομικά κριτήρια)

•	 Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΔΥΠΑ είναι διετής (4 εξάμηνα) και δωρεάν
•	 Καθ’ όλη τη διάρκεια φοίτησης ο μαθητής παρακολουθεί το απόγευμα τα 

μαθήματά του στην τάξη, ενώ το πρωί απασχολείται ως ασκούμενος σε 
κάποια επιχείρηση

Οι μαθητευόμενοι ασκούνται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε ελεύθερους επαγγελματίες, 
σε μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε ΔΕΚΟ (Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί), 
Δήμους και στον δημόσιο τομέα. Πρόκειται για επιχειρήσεις όλων των κλάδων της 
εθνικής οικονομίας και σε πολλές τεχνικές ειδικότητες, όπως Αρτοποιίας-Ζαχαροπλα-
στικής, Κομμωτικής Τέχνης, Γραφικών Τεχνών-Εκτυπώσεων, Ξυλουργών-Επιπλοποιών, 
Υφάσματος-Ένδυσης, Υπαλλήλων Διοικητικών ή Οικονομικών Καθηκόντων, κ.α.

•	 Κατά τη διάρκεια του ως άνω προγράμματος οι μαθητές αμείβονται και 
ασφαλίζονται από τον εργοδότη τους. Η αμοιβή αντιστοιχεί με ημερομίσθιο 
ίσο προς το 75% επί του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη

•	 Οι ΕΠΑ.Σ ΔΥΠΑ χορηγούν Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
επιπέδου 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ύστερα από επιτυχή συμμετοχή 
σε εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται από τον Εθνικό Οργανισμό 
Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)

Ενδεικτικοί τομείς σπουδών:
–   Αισθητικής Τέχνης
–  Αργυροχρυσοχοΐας
–   Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής
–   Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας
– Βοηθών Γενικής Νοσηλείας
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– Βοηθών Φαρμακείου
– Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας
– Γραφικών Τεχνών – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου
– Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων
– Επεξεργασία Γούνας
– Κομμωτικής Τέχνης
– Μαγειρικής Τέχνης
– Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών
– Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
– Ξυλουργών – Επιπλοποιών
– Τεχνίτες 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

ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
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
Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο  → 
Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ.) της ΔΥΠΑ

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
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3/β Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ (επίπεδο 4)
Τα ΕΠΑ.Λ αποβλέπουν στο συνδυασμό της γενικής παιδείας και της τεχνικής επαγ-
γελματικής γνώσης. 

•	 Στα ΕΠΑ.Λ μπορούν να εγγραφούν οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή 
άλλου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής χωρίς εξετάσεις

•	 Η φοίτηση είναι τριετής
•	 Τα Επαγγελματικά Λύκεια διακρίνονται σε Ημερήσια και Εσπερινά. Στα 

Εσπερινά Λύκεια φοιτούν εργαζόμενοι μαθητές 
•	 Στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. χορηγείται απολυτήριο Λυκείου, ισότιμο του 

Γενικού Λυκείου και επαγγελματικό πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4 του 
Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

•	 Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ αποκτούν τη δυνατότητα εισαγωγής στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση (ΑΕΙ και ΤΕΙ) μέσω πανελλαδικών εξετάσεων. Σε αυτή την 
περίπτωση οι σχολές και τα Τμήματα των Πανεπιστημίων είναι ταξινομημένα 
ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο σε τέσσερα Eπιστημονικά Πεδία:

             1ο Πεδίο: Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών
              2ο Πεδίο: Τεχνολογικών και Θετικών Σπουδών
              3ο Πεδίο: Σπουδών Υγείας και Ζωής
              4ο Πεδίο: Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

•	 Μπορούν επίσης να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο Ι.Ε.Κ. ή σε 
τάξη μαθητείας

          Ενδεικτικοί τομείς σπουδών των ΕΠΑ.Λ:
–  Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
–  Διοίκησης και Οικονομίας
–  Εφαρμοσμένων Τεχνών
–  Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
–  Μηχανολογίας
–  Ναυτικών επαγγελμάτων
–  Πληροφορικής
–  Υγείας Πρόνοιας και Ευεξία

ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων 
Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. υποβάλλουν “Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής”, 
μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
 https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/
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ή μέσω της διαδικτυακής πύλης
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-
eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio
-Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/τριών την Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλει ο 
κηδεμόνας που έχει καταχωρηθεί ως «Κηδεμόνας e-εγγραφές» στο ΠΣ myschool
-Σε περίπτωση ενήλικων μαθητών/τριών, Ηλεκτρονική Αίτηση μπορούν να υποβάλουν 
οι ίδιοι, με τους δικούς τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), εφόσον είναι καταχωρημένοι στο 
ΠΣ myschool (ως κηδεμόνες του εαυτού τους)

Σε περίπτωση που κάποιος γονέας/κηδεμόνας ή ενήλικος μαθητής έχει δυσκολία στο 
να υποβάλλει μόνος του την ηλεκτρονική αίτηση μπορεί να απευθυνθεί στο σχολείο
- Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή στο σχολείο θα πρέπει οι κηδεμόνες:   
Να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email του σχολείου τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Υπεύθυνη Δήλωση
2) Το έντυπο – απόδειξη της εγγραφής από την ιστοσελίδα του υπουργείου 

που έγινε η εγγραφή
1) Την Αίτηση Εγγραφής 
2) Κατάλληλος τίτλος σπουδών 
3) Φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατηρίου Κηδεμόνα και Μαθητή
4) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
5) Συμπληρωμένο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή -Α.Δ.Υ.Μ ( για τις νέες εγγραφές 

που θα παρακολουθούν και μαθήματα Γενικής Παιδείας από Καρδιολόγο, 
Παθολόγο και Γενικής Ιατρικής.

6) Τρεις έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
7) Άδεια παραμονής, και πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένα (Για 

αλλοδαπούς)

3/γ Η Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Κατάρτιση (επίπεδο 5) παρέχεται από:
Από τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 
Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)  παρέχουν Αρχική Επαγγελματική 
Κατάρτιση.

•	 Στα Ι.Ε.Κ. μπορούν να εγγραφούν απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, 
καθώς και κάτοχοι ισότιμων τίτλων, ανεξαρτήτως ηλικίας

•	 Η επαγγελματική κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ., διαρκεί κατ΄ ελάχιστο τέσσερα (4) 

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio
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εξάμηνα και δε δύναται να υπερβαίνει τα πέντε (5), σύμφωνα με τους Οδη-
γούς Κατάρτισης της ειδικότητας, συμπεριλαμβανομένης σε αυτά περιόδου 
Μαθητείας. Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων του «Προ-
γράμματος Μαθητείας στο Ι.Ε.Κ.» ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό 
(75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου 
του ανειδίκευτου εργάτη

•	 Μπορούν να είναι δημόσια (Δ.Ι.Ε.Κ.) ή ιδιωτικά: Υπάρχουν 100 περίπου 
Δημόσια Ι.Ε.Κ. στις Περιφέρειες της Ελλάδας, 70 ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. ανα-
γνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας και παράλληλα, υπάρχουν και 31 
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Δ.Υ.Π.Α. (πρώην ΟΑΕΔ)

•	 Οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ., κατόπιν επιτυχούς εξέτασης πιστοποίησης από τον 
ΕΟΠΠΕΠ, αποκτούν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης-επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

•	 Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις πιστοποίησης, παράλληλα με το  Δίπλωμα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αποκτούν και την αντίστοιχη 
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, που προβλέπεται για το συγκεκριμένο 
επίπεδο προσόντων 

•	 Οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. μπορούν να συμμετέχουν σε προκηρύξεις 
του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

Ενδεικτικοί τομείς σπουδών Ι.Ε.Κ. ΔΥΠΑ:
– Αθλητική Δημοσιογραφία (ΙΕΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
–  Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (ΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ, ΙΕΚ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΙΕΚ ΔΡΑ-

ΜΑΣ, ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ, ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ, ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ, 
ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΙΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ)

–  Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων (ΙΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ)
–  Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (ΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ, ΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, 

ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ)
–  Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου (ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ)
–  Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας (ΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ)
–  Βοηθός Φαρμακείου (ΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ, ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ, ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
–  Βοηθός Φυσικοθεραπείας (ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΙΕΚ ΔΡΑΜΑΣ, ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΙΕΚ 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΙΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ)
–  Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών (ΙΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ)
–  Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων (ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ)
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–  Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου (ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ)

–  Ειδικός Αισθητικής και Τέχνης του Μακιγιάζ (ΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ, ΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΙΕΚ 
ΒΕΡΟΙΑΣ, ΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ, ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, 
ΙΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ)

–  Μουσική Τεχνολογία (ΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)

Ενδεικτικοί τομείς σπουδών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. (Δ.Ι.Ε.Κ):
–  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ /  

WEB DESIGNER-DEVELOPER / VIDEO GAMES)
–  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
–  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
–  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
–  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ
–  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΚΑΙ  

ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
–  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ
–  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
–  ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ  

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
–  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
–  ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΞΙΟΥ
–  ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
➤  Εισαγωγή σε Δημόσια Ι.Ε.Κ: Στους υποψηφίους των πανελλαδικών 

εξετάσεων δίνεται η δυνατότητα υποβολής παράλληλου μηχανογραφικού 
δελτίου για τη φοίτησή τους σε Δημόσιο Ι.Ε.Κ στο:

https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr/
Οδηγίες χρήσης παράλληλου μηχανογραφικού:
https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr/docs/Manual.pdf

https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr/
https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr/docs/Manual.pdf
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Όσοι δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες με το παράλληλο μηχανογραφικό, μπορούν 
να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή σε Δ.Ι.Ε.Κ. στην αντίστοιχη διαδικασία που γίνεται 
κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο στο σύστημα  Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων σε 
Δ.Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. στο:
 https://diek.it.minedu.gov.gr/

➤  Εισαγωγή σε Ι.Ε.Κ. της ΔΥΠΑ: Η εισαγωγή στα Ι.Ε.Κ. ΔΥΠΑ πραγματοποιεί-
ται είτε μέσω  παράλληλου μηχανογραφικού είτε με υποβολή ηλεκτρονικής 
αίτησης στο:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-iek-
tou-oaed
Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → 
Εγγραφή σε Ι.Ε..Κ της ΔΥΠΑ.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αφού ανακοινωθούν οι επιτυχόντες/ουσες, θα 
χρειαστεί να εγγραφούν εμπρόθεσμα στο Ι.Ε.Κ. που ανήκουν.

Τάξεις Μαθητείας ΕΠΑ.Λ (επίπεδο 5)
Η τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ αποτελεί μεταδευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών, η φοίτηση 
είναι προαιρετική και ανήκει στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

•	 Σε αυτήν εγγράφονται οι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου και Πτυχίου  
ΕΠΑ.Λ, ανεξαρτήτως ηλικίας

•	 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης 
ή κατάρτισης

•	 Το πρόγραμμα της Μαθητείας έχει συνολική διάρκεια έντεκα (11) μήνες, 
αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται την 31η 
Ιουλίου του επομένου έτους

•	 Το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας των αποφοίτων Επαγγελματικών 
Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) περιλαμβάνει εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας, που 
πραγματοποιούνται στο σχολείο και παράλληλα «Πρόγραμμα μάθησης σε 
εργασιακό χώρο» το οποίο αναλαμβάνει να παράσχει ο εργοδότης στον 
μαθητευόμενο 

•	 Το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο είναι διάρκειας οκτώ ωρών 
ημερησίως. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών 
ορίζονται με σύμβαση, η οποία υπογράφεται από τον εργοδότη και τον μα-
θητευόμενο και θεωρείται από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ

https://diek.it.minedu.gov.gr/
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-iek-tou-oaed
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-iek-tou-oaed
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•	 Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων ορίζεται στο εβδομήντα 
πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου 
του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη  

•	 Η μαθητεία ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων ωρών 
του εργαστηριακού μαθήματος και των προβλεπόμενων ημερών παρουσίας 
στον εργασιακό χώρο, όπως αυτά ορίζονται στον Οδηγό Κατάρτισης της 
ειδικότητας

•	 Με την ολοκλήρωση της Μαθητείας χορηγείται στον απόφοιτο από τη 
σχολική μονάδα Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), ύστερα 
από αξιολόγηση στο εργαστηριακό μάθημα και στο πρόγραμμα μάθησης σε 
εργασιακό χώρο. Η Β.Ε.Κ. είναι προαπαιτούμενη για τη συμμετοχή στις εξε-
τάσεις πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης διπλώματος επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου πέντε (5), που διεξάγονται ετησίως 
από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

•	 Οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι της Τάξης Μαθητείας μπορούν να συμμετέχουν 
σε προκηρύξεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφίων μαθητευόμενων και των δικαιολογη-
τικών γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης «Τάξης Μαθητείας» 
στη διεύθυνση:
https://e-mathiteia.minedu.gov.gr 
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και τα ΕΠΑ.Λ στα οποία  θα δημιουργηθούν τμή-
ματα Μαθητείας για αποφοίτους ΕΠΑ.Λ περιγράφονται στις αναρτημένες Προσκλήσεις 
των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, παράδειγμα:
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/ΑΤΤΙΚΗΣ-781Ξ4653ΠΣ-6ΟΦ.pdf

➤ Πρόσβαση στο Επίπεδο 6 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΑΕΙ)
Απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. και της Μαθητείας, οι οποίοι έπειτα από επιτυχή εξέταση πιστο-
ποίησης  κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμο τίτλο, δύνανται να 
κατατάσσονται σε τμήματα Α.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας με αυτήν του ανωτέρω 
διπλώματος.

https://e-mathiteia.minedu.gov.gr
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/ΑΤΤΙΚΗΣ-781Ξ4653ΠΣ-6ΟΦ.pdf
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Η επιλογή των υποψήφιων για κατάταξη αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και της Μαθητείας γίνεται 
αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις, που διενεργούνται με την επιμέλεια του 
Α.Ε.Ι. και αφορούν εξέταση σε τρία (3) μαθήματα του προγράμματος σπουδών του 
τμήματος υποδοχής.

3/δ) Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)
Στα Κ.Δ.Β.Μ. υλοποιούνται δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης και ειδικότερα δράσεις 
γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. 

•	 Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) αποτελούν βασική δομή εκπαίδευσης 
ενηλίκων που από το 2010 λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο (επίπεδο Δήμου)

•	 Τα Κ.Δ.Β.Μ. απευθύνονται σε ενήλικες άνεργους και εργαζόμενους, ανε-
ξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο 
διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους 
για γνώση και ενεργό συμμετοχή

•	 Ειδικά τμήματα προβλέπονται για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (Ρομά, 
Άτομα που στερούνται την ελευθερία τους, Μουσουλμανική Μειονότητα, 
Μετανάστες – Παλιννοστούντες, ΑμεΑ)

•	 Τα τμήματα μάθησης παρέχονται δωρεάν στους πολίτες- εκπαιδευόμενους, 
χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση. Η συμμετοχή, όμως, δεν επιδο-
τείται, όπως συμβαίνει με αντίστοιχα προγράμματα κατάρτισης ΔΥΠΑ

•	 Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες παρέχονται δια ζώσης ή/και μέσω ηλεκτρονικής 
μάθησης

•	 Απονέμουν πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης. Τα Κ.Δ.Β.Μ. απο-
τελούν πιστοποιημένο φορέα εκπαίδευσης αλλά η ύλη των σπουδών στα 
Κ.Δ.Β.Μ. είναι μη πιστοποιημένη και ελεύθερη (σε αντίθεση με τα Ι.Ε.Κ.)

•	 Σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Κ.Δ.Β.Μ., υπάρχει 
νόμος που ορίζει ότι αν κάποιος έχει 2 χρόνια προϋπηρεσία και 600 ώρες 
σε Κ.Δ.Β.Μ. τότε έχει το δικαίωμα να δώσει εξετάσεις για άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος στον ΕΟΠΠΕΠ. Όμως, οι αντίστοιχες εξετάσεις στον ΕΟΠΠΕΠ 
γίνονται πολύ σπάνια
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Ενδεικτικές Θεματικές ενότητες Προγραμμάτων Κ.Δ.Β.Μ.: 
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
4. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
8. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ
9. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
10. ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Η εγγραφή πραγματοποιείται με αποστολή αίτησης στον αντίστοιχο δήμο στον οποίο 
λειτουργεί το Κ.Δ.Β.Μ. ή στην γραμματεία του Κ.Δ.Β.Μ.
Για να δείτε ποιοι Δήμοι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, μπορείτε να περιηγηθείτε στην 
παρακάτω ιστοσελίδα των Κ.Δ.Β.Μ :
https://kentradiaviou.gr/home/
Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα κατά τόπους Κ.Δ.Β.Μ., είτε επισκεπτόμενοι 
αυτά είτε ηλεκτρονικά. Βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας τους στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://kentradiaviou.gr/kdvm-dimwn/
 
3/ε) Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) 
Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ανήκουν στην τυπική εκπαίδευση και είναι δημόσια 
σχολεία ενηλίκων στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης. 

•	 Απευθύνονται σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκλη-
ρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση 

•	 Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης στα Σ.Δ.Ε. ορίζεται σε δύο (2) σχολικά έτη
•	 Το πρόγραμμα σπουδών είναι ανοικτό και ευέλικτο και στοχεύει στην παροχή 

γνώσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων.  Τα βασικά μαθήματα 
είναι τα εξής:

        1) Ελληνική Γλώσσα
        2) Μαθηματικά
       3) Πληροφορική
       4) Αγγλικά

https://kentradiaviou.gr/kdvm-dimwn/
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       5) Κοινωνική Εκπαίδευση
       6) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
       7) Πολιτισμική-Αισθητική Αγωγή
       8) Στοιχεία Τεχνολογίας και Φυσικών Επιστημών
      9) Προσανατολισμός –Συμβουλευτική σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας 

•	 Σε κάθε Σ.Δ.Ε. δύναται να λειτουργούν τμήματα προετοιμασίας για τη 
συμμετοχή στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου δημοτικού σχολείου, 
ενώ δύναται να λειτουργούν προπαρασκευαστικά τμήματα εκμάθησης 
ελληνικής γλώσσας για μετανάστες και πρόσφυγες, προκειμένου να 
εγγραφούν σε Σ.Δ.Ε.

•	 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμπληρώνεται από Συμβουλευτική Προσα-
νατολισμού σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας και Συμβουλευτική 
Ψυχολογία για την καλύτερη υποστήριξη των εκπαιδευομένων σε ατομικό, 
κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο

•	 Η ολοκληρωση της φοίτησης σε Σ.Δ.Ε. οδηγεί στην απόκτηση τίτλου ισότιμου 
με το απολυτήριο Γυμνασίου δίνοντας έμφαση στην απόκτηση βασικών 
προσόντων και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων

ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Οι αιτήσεις εγγραφής γίνονται σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς για το επόμενο 
σχολικό έτος, στο Σ.Δ.Ε. της περιοχής του υποψηφίου μαθητή.
Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την εγγραφή:

•	 Αίτηση, η οποία συμπληρώνεται στο σχολείο
•	 Φωτοτυπία ταυτότητας
•	 Απολυτήριο Δημοτικού
•	 Πιστοποιητικό  γέννησης

3.στ) Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) ΔΥΠΑ
Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διαθέτει 6 Κέντρα Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης (Κ.Ε.Κ.). Μέσα από τα Κ.Ε.Κ. η ΔΥΠΑ επιδιώκει την αναβάθμιση της παρε-
χόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς επίσης και την αποτελεσματική σύνδεση 
κατάρτισης -  απασχόλησης. 

•	  Μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν: 
Α) Ενεργό δελτίο ανεργίας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
συμμετοχής στο πρόγραμμα
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                Β) Ηλικία άνω των 18 ετών
                Γ) Τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου

•	 Στα Κ.Ε.Κ. ΔΥΠΑ υλοποιούνται ταχύρρυθμα προγράμματα επαγγελματικής 
κατάρτισης, διάρκειας από 25 έως 295 ωρών

•	 Τα προγράμματα αυτά γίνονται σε συνεργασία με Δήμους, τοπικά Εργατικά 
Κέντρα και άλλους Επαγγελματικούς Φορείς, τοπικούς Συνεταιρισμούς 
πρωτογενούς τομέα, Πανεπιστήμια, Κλαδικούς φορείς και Οργανισμούς του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα

•	 Η συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης Κ.Ε.Κ. ΔΥΠΑ. μπορεί να είναι 
επιδοτούμενη

Οι ειδικότητες των Κ.Ε.Κ. ΔΥΠΑ διαμορφώνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. 
Ενδεικτικά οι ειδικότητες των Κ.Ε.Κ. ΔΥΠΑ είναι:

– Αποθηκάριος Γενικών Καθηκόντων
– Βοηθός Υπηρεσιών Υγείας
– Συντηρητής Κτιρίων
– Πωλητής Λιανικού Εμπορίου
– Σερβιτόρος
– Τεχνολογία εγκαταστάσεων θέρμανσης φυσικού αερίου
– Τεχνολογία Υβριδικών συστημάτων σε αυτοκίνητα
– Υγρομόνωση-στεγανοποιήσεις, θερμομονώσεις, ηχομονώσεις
– Νέα τεχνολογία Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
– Τεχνικός Ασφάλειας για Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα
– Λέβητες με Ηλιακή Υποβοήθηση
– Αντλίες θερμότητας
– Παραγωγή και πώληση νέων αγροτικών φυτών
– Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας
– AutoCad 2D, 3D
– Γυψοσανίδες / Τεχνοτροπίες / Ελαιοχρωματισμοί
– Φροντίδα υγιεινής προσώπου και σώματος
– Διαχείριση Αποβλήτων στο χώρο Εργασίας
– Ηλεκτρονικό Εμπόριο και e-banking
– Συστήματα αυτοματισμών PLC & inverter
– Τεχνικές πωλήσεων και marketing
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ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και ο τρόπος επιλογής των υποψηφίων ανα-
φέρονται σε σχετική Πρόσκληση που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Επαγγελματικής 
Κατάρτισης και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.
Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα κατά τόπους Κ.Ε.Κ. Βρείτε τα στοιχεία 
επικοινωνίας τους στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.dypa.gov.gr/kentra-epaghghelmatikis-katartisis-kek?tab=skholes-
kek-dypa

3.ζ Προγράμματα Κατάρτισης Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)
Η λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης εμφανίζεται στον ωφελούμενο, 
μετά την ένταξή του στο Μητρώο, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτος 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας κλπ), καθώς και τα λοιπά 
ακαδημαϊκά προσόντα, τα οποία ο ίδιος έχει δηλώσει στην αίτησή του. Στη λίστα των 
προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες, 
όπως ο τίτλος του προγράμματος, η διάρκεια σε ώρες, ο φορέας κατάρτισης, τα πα-
ραρτήματα του φορέα με τις διευθύνσεις τους.
Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης και απέκτησε την Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων δικαιούται να 
λάβει εκπαιδευτικό επίδομα.

Στον παρακάτω σύνδεσμο παρουσιάζονται οι εκάστοτε δράσεις Επαγγελματικής 
Κατάρτισης ΔΥΠΑ:
https://www.dypa.gov.gr/more-katartisi 

https://www.dypa.gov.gr/kentra-epaghghelmatikis-katartisis-kek?tab=skholes-kek-dypa
https://www.dypa.gov.gr/kentra-epaghghelmatikis-katartisis-kek?tab=skholes-kek-dypa
https://www.dypa.gov.gr/more-katartisi
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
http://www.gsae.edu.gr/el/

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
https://www.eoppep.gr/images/European/ETHNIKO_PLAISIO_PROSONTON_NOVEMBER_2016.pdf

EURYDICE_THE STRUCTURE OF THE EUROPEAN EDUCATION SYSTEMS 2022/23
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/structure-european-education-systems-20222023-
schematic-diagrams

EURYDICE_GREEK EDUCATIONAL SYSTEM STRUCTURE
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/greece/greece

D2.1. DEFINITION OF THE LEARNING OUTCOMES_Education System in Greece
https://bracket.erasmus.site/wp-content/uploads/2019/10/Definition-of-learning-outcomes_EN.pdf

ΕΘΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
https://e-stadiodromia.eoppep.gr/index.php/map

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Κ.
http://www.gsae.edu.gr/el/epaggelmatiki-katartisi/i-e-k-institoyta-epaggelmatikis-katartisis/kanonismos-diek

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ_ΕΠΑ.Λ
https://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/to-thema-texniki-ekpaideusi  

ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΣΚ)
https://e-stadiodromia.eoppep.gr/index.php/θεματικοι-καταλογοι-πληροφορησης/education-and-adult-
training?start=7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΤΑΞΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΔΥΠΑ
https://www.dypa.gov.gr/mathitia
https://www.dypa.gov.gr/mathitia?tab=ekpaidefomenoi-stis-epas-mathitias&tab2=proypotheseis-
eghghrafis&tab3=

http://www.gsae.edu.gr/el/
https://www.eoppep.gr/images/European/ETHNIKO_PLAISIO_PROSONTON_NOVEMBER_2016.pdf
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/structure-european-education-systems-20222023-schematic-diagrams
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/structure-european-education-systems-20222023-schematic-diagrams
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/greece/greece
https://bracket.erasmus.site/wp-content/uploads/2019/10/Definition-of-learning-outcomes_EN.pdf
https://e-stadiodromia.eoppep.gr/index.php/map
http://www.gsae.edu.gr/el/epaggelmatiki-katartisi/i-e-k-institoyta-epaggelmatikis-katartisis/kanonismos-diek
https://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/to-thema-texniki-ekpaideusi
https://e-stadiodromia.eoppep.gr/index.php/θεματικοι-καταλογοι-πληροφορησης/education-and-adult-training?start=7
https://e-stadiodromia.eoppep.gr/index.php/θεματικοι-καταλογοι-πληροφορησης/education-and-adult-training?start=7
https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/
https://www.dypa.gov.gr/mathitia
https://www.dypa.gov.gr/mathitia?tab=ekpaidefomenoi-stis-epas-mathitias&tab2=proypotheseis-eghghrafis&tab3=
https://www.dypa.gov.gr/mathitia?tab=ekpaidefomenoi-stis-epas-mathitias&tab2=proypotheseis-eghghrafis&tab3=
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ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.)
https://kentradiaviou.gr/info/
https://kentradiaviou.gr/erwtiseis/

Κ.Ε.Κ. ΔΥΠΑ
https://www.dypa.gov.gr/kentra-epaghghelmatikis-katartisis-kek?tab=kek-dypa

ΦΟΡΕΙΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1670

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΥΠΑ (ΠΡΩΗΝ ΟΑΕΔ)
https://www.dypa.gov.gr/more-katartisi

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΥΠΑ
https://www.dypa.gov.gr/storage/katartisi/tamio-anakampsis/07112022/sikhnes-erotiseis-ofeloumenoi.pdf

ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ Ι.Ε.Κ.
https://education.gr/dimosia-iek-attikis/

https://kentradiaviou.gr/info/
https://kentradiaviou.gr/erwtiseis/
https://www.dypa.gov.gr/kentra-epaghghelmatikis-katartisis-kek?tab=kek-dypa
http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1670
https://www.dypa.gov.gr/more-katartisi
https://www.dypa.gov.gr/storage/katartisi/tamio-anakampsis/07112022/sikhnes-erotiseis-ofeloumenoi.pdf
https://education.gr/dimosia-iek-attikis/
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