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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΑμεΑ ΑΘΗΝΑΣ 

 

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων 

με Αναπηρία του ΟΑΕΔ, η οποία λειτουργεί από το 1990 επί της οδού Λ. Γαλατσίου 19, προσφέροντας 

υπηρεσίες στο χώρο της κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 

Τα προγράμματα κατάρτισης που λειτουργούν στη Σχολή στοχεύουν στην επαγγελματική εξειδίκευση 

ανέργων ατόμων με αναπηρίες σε ειδικότητες που συνάδουν με την ιδιαιτερότητά τους, έτσι ώστε οι 

απόφοιτοι/ες να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ή να αυτοαπασχοληθούν όταν βγουν στην αγορά 

εργασίας. 

Παράλληλα, οι καταρτιζόμενοι/ες, παρακολουθούνται από την ομάδα ειδικού επιστημονικού 

προσωπικού που τους παρέχουν συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες (ΣΥΥ) στη διάρκεια της 

φοίτησής τους, ώστε να ενισχυθούν ως προς τις δεξιότητές τους και να προετοιμαστούν για την αγορά 

εργασίας. 

Η φοίτηση διαρκεί δύο σχολικά έτη (1.800 ώρες εκπαίδευσης) και είναι επιδοτούμενη, ημερήσια 

αμοιβή ύψους €30 ανά εκπαιδευόμενο, προσφέροντας το συνδυασμό κοινωνικής στήριξης και 

επαγγελματικής κατάρτισης. 

 

Τα προγράμματα της σχολής απευθύνονται : 

1. Σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω (με βάση την ισχύουσα γνωμάτευση 

πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ΙΚΑ ή απόφαση ΚΕΠΑ) ηλικίας 18-58  ετών ανεξαρτήτως 

φύλλου, εθνικότητας  και με παθήσεις όπως: σωματικές αναπηρίες, κινητικά προβλήματα, 

οργανικές ανεπάρκειες, κώφωση-βαρηκοϊα, ελαφρά νοητική υστέρηση, ολική ή μερική 

τύφλωση, ψυχικές παθήσεις. 

2. Σε Έλληνες/δες υπηκόους ή ομογενείς καθώς και αλλοδαπούς/ες που γεννήθηκαν και 

διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν ολοκληρώσει την Υποχρεωτική Εκπαίδευση 

στην Ελλάδα ή κατέχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας την Ελληνικής τουλάχιστον Β επιπέδου. 

 

Ειδικότερα θα θέλαμε να επισημάνουμε την δυνατότητα συμμετοχής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα: 

Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος -  Τηλεκατάρτιση (για απόφοιτους Λυκείου) 
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Κύριος στόχος της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως είναι να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην 

εκπαίδευση σε άτομα με έντονα κινητικά προβλήματα, που δεν μπορούν να μετακινηθούν και να 

συμμετέχουν με φυσική παρουσία στα προγράμματα της Σχολής, καθώς και σε άτομα που 

βρίσκονται σε όλες τις Διοικητικές Περιφέρειες της Ελλάδας. Με αυτό τον τρόπο, τους παρέχεται η 

δυνατότητα εκπαίδευσης από το σπίτι τους. 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος» με τις εξειδικευμένες γνώσεις 

και δεξιότητες που αποκτά κατά την εκπαίδευσή του είναι ικανός να εφαρμόζει τις αρχές της 

επιστήμης της διοίκησης, της οικονομίας και των δημοσίων σχέσεων. 

Επιπλέον μπορεί να χειρίζεται εξοπλισμό γραφείου σύγχρονης τεχνολογίας, να σχεδιάζει και να 

καθοδηγεί δραστηριότητες προσωπικού, να ταξινομεί και να αρχειοθετεί έγγραφα, να σχεδιάζει και 

να ελέγχει τις διαδικασίες έκδοσης στοιχείων όπως τιμολογίων, δελτίων αποστολής, φορτωτικών 

κ.λ.π. εγγράφων. 

Επίσης αποκτά το υπόβαθρο το οποίο του επιτρέπει να εφαρμόζει τη φορολογική, εργατική, 

εμπορική νομοθεσία και τη νομοθεσία της κοινωνικής ασφάλισης. Επιπροσθέτως δύναται να 

συνδιαλέγεται με πελάτες για λογαριασμό της επιχείρησης χρησιμοποιώντας τις ανθρώπινες σχέσεις 

και την επικοινωνία. 

Τα άτομα με αναπηρία μπορούν να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και κατά συνέπεια 

δυνατότητα διεκδίκησης απασχόλησης σε τμήματα και διευθύνσεις διοικητικών και οικονομικών 

υπηρεσιών καθώς και μονάδων του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα. 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ με ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑμεΑ ΑΘΗΝΑΣ 

 Τηλέφωνα Πληροφοριών : 2102110640, 2102110820 

Email: sxamea@oaed.gr  

Σελίδα στο wed: https://sxoli-amea.webnode.gr 

Facebook: https://www.facebook.com/sxoliamea 
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