
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ - ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Το Δθμόςιο ΙΕΚ Ειδικισ Αγωγισ Πυλαίασ Χορτιάτθ λειτοφργθςε για πρώτθ φορά τον 

Απρίλιο του 2014 και ζχει πετφχει να ζχει μια ςτακερά ανοδικι πορεία όςον αφορά 

ςτθν κατάρτιςθ ατόμων με αιςθητηριακέσ αναπηρίεσ όραςησ και 

ακοήσ. Προςφζρει ποιοτικι επαγγελματικι κατάρτιςθ, παρζχει τθ δυνατότθτα 

ςτουσ καταρτιηόμενουσ να ενιςχφςουν τα επαγγελματικά τουσ προςόντα, τθν 

επαγγελματικι τουσ δυναμικι, τισ προοπτικζσ απορρόφθςθσ ςτθν αγορά 

εργαςίασ, κακώσ και τθν τοποκζτθςι τουσ ςε ςφγχρονεσ κζςεισ απαςχόλθςθσ. 

Στόχοσ μασ θ διαρκισ παροχι δυνατότθτασ για κατάρτιςθ ςε ελκυςτικζσ και 

ςφγχρονεσ ειδικότθτεσ, ςε όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ καταρτιηόμενουσ μασ και πάντα 

ςφμφωνα με τισ δυνατότθτζσ τουσ, χωρίσ διακρίςεισ με ςκοπό τθν ιςάξια και 

ιςότιμθ προςωπικι και επαγγελματικι τουσ εξζλιξθ. 

Για τθν επίτευξθ όλων των παραπάνω πραγματοποιοφνται διάφορεσ δράςεισ 

όπωσ:  

 Επιςκζψεισ ςε επαγγελματικοφσ φορείσ και επιχειριςεισ,  

 Ενθμερωτικζσ επιςκζψεισ ςε ςχολεία με ςκοπό τθν ευαιςκθτοποίθςθ και 

τθν ενθμζρωςθ των μακθτϊν ςε ηθτιματα τθσ μετακίνθςθσ και τθσ 

κακθμερινότθτασ των ατόμων με προβλιματα όραςθσ και ακοισ 

 Συμμετοχι ςε εκνικά και διεκνι προγράμματα (Erasmus+) 

 Συμμετοχι ςε ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ-διοργανϊςεισ 

 υνεργαςίεσ με ςυλλόγουσ, ςωματεία, ςυνδζςμουσ και φορείσ ΑΜΕΑ   

Η φοίτθςθ ςτο Δθμόςιο Ι.Ε.Κ. Ειδικισ Αγωγισ Πυλαίασ Χορτιάτθ είναι δωρεάν. 

Η διάρκεια φοίτθςθσ ςε όλεσ τισ ειδικότθτεσ είναι 4 εξάμθνα για τουσ κατόχουσ 

απολυτιριου όλων των τφπων Λυκείου ι 2 εξάμθνα για πτυχιοφχουσ ΣΕΛ ι ΣΕΕ Βϋ 

κφκλου ι ΕΠΑΛ τθσ αντίςτοιχθσ μόνον ειδικότθτασ.  

Η φοίτθςθ ολοκλθρώνεται μετά από 1 επιπλζον εξάμθνο πρακτικισ άςκθςθσ 

ώςτε να ζρκουν οι καταρτιηόμενοι ςε επαφι με τθν αγορά εργαςίασ. Η πρακτικι 

άςκθςθ δφναται να είναι αμειβόμενθ. 

Οι απόφοιτοι αποκτοφν Κρατικό πτυχίο επιπζδου 5 αναγνωριςμζνο ςτθν ΕΕ 

(μετά από εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ του ΕΟΠΠΕΠ) 

Οι καταρτιηόμενοι δικαιοφνται επίδομα ςτζγαςθσ (όπωσ οι φοιτθτζσ) 

Οι καταρτιηόμενοι δικαιοφνται να ςυμμετζχουν ςε κατατακτιριεσ εξετάςεισ για 

ςυνζχιςθ των ςπουδϊν τουσ ςε ΑΕΙ. 

Σασ ενθμερώνουμε ότι κατά το εκπαιδευτικό  ζτοσ 2022-2023 ςτο ΙΕΚ Ειδικισ 

Αγωγισ Πυλαίασ Χορτιάτθ προςφζρονται οι παρακάτω ειδικότθτεσ:  

 Χειριςτών Τθλεφωνικών Κζντρων (για άτομα με προβλιματα όραςθσ) 

 Τυπογράφων Γραφισ Braille (για άτομα με προβλιματα όραςθσ) 



 Διατροφισ – Διαιτολογίασ (για άτομα με προβλιματα όραςθσ) 

 Τεχνικόσ εφαρμογών Πλθροφορικισ(για άτομα με προβλιματα ακοισ) 

 Τεχνικόσ Μαγειρικισ Τζχνθσ – αρχιμάγειρασ (Chef) (για άτομα με 

προβλιματα ακοισ) 

 Τεχνικόσ Αιςκθτικισ Τζχνθσ—Μακιγιάη(για άτομα με προβλιματα ακοισ) 

 Βοθκόσ Φυςικοκεραπείασ(για άτομα με προβλιματα ακοισ) 

 Υποκριτικισ Τζχνθσ(για άτομα με προβλιματα ακοισ) 

Δθλώςτε τώρα τθν ειδικότθτα που ςασ ενδιαφζρει να παρακολουκιςετε για να 

μασ βοθκιςετε να δθμιουργιςουμε τα ανάλογα τμιματαγια το επόμενο χειμερινό 

εξάμθνο 2022Β, ςυμπλθρϊνοντασ τθν παρακάτω φόρμα: 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVB7Sh-9NctI-

sQOyYnV9bkzZmZ_8sN73FqN3oDn08GyR8aQ/viewform 

 

Ή εναλλακτικά επικοινωνιςτε μαηί μασ 

 
 
Τθλζφωνα επικοινωνίασ:  
2310 471524 / 6974118004 και μζςω viber / whatsup 

email :iek.eid.agogis@gmail.com 
ιςτοςελίδα: https://iek-eid-pylaias-new.thess.sch.gr 
ςελίδα ςτο facebook: https://www.facebook.com/ΔΙΕΚ-Ειδικισ-Αγωγισ-Πυλαίασ-

Χορτιάτθ-104633778362881/ 

Δθλώςτε τθν ειδικότθτα που ςασ ενδιαφζρει
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