
Σηλέφωνο:  

2310 471524 / 6974 118004 

  

Email:  

iek.eid.agogis@gmail.com 

Λεωφόρος Γεωργικής χολής 95,  

Κτίριο του 1ου ΕΝΙΑΙΟΤ ΕΙΔΙΚΟΤ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ – 

ΛΤΚΕΙΟΤ (ΕΝΕΕΓΤ-Λ) ΑΝ. 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  

(έναντι της Ανώτατης Διακλαδικής 

χολής Πολέμου).  

Σηλέφωνο:  

2310 471524 / 6974 118004 

  

Email:  

iek.eid.agogis@gmail.com 

 

Ιστοσελίδα: 

https://iek-eid-pylaias-

new.thess.sch.gr 

 

Facebook: 

https://www.facebook.com/ΔΙΕΚ-

Ειδικής-Αγωγής-Πυλαίας-Φορτιάτη-

104633778362881/  

πούδασε την ειδικότη-

τα που σου ταιριάζει 

Ανθρωπιά και αλληλεγγύη, 

Η γλώσσα που ακούν οι 

κωυοί 

και βλέπουν οι τυυλοί 
 

 Φειπιστήρ Η/Υ και τηλευωνικών κέ-

ντπων, παποσήρ πληπουοπιών και εξςπη-

πέτησηρ πελατών 

 Βοηθόρ Φςσικοθεπαπείαρ 

 Δυαπμογών Πληπουοπικήρ (Πολςμέσα, 

Web Designer/ Developer, Video Games) 

 Τςπογπάυων Γπαυήρ Braille 

 Γιατπουήρ - Γιαιτολογίαρ 

 Μαγειπικήρ Τέσνηρ (Chef) 

 Αισθητικήρ Τέσνηρ—Μακιγιάζ 

 Υποκπιτικήρ Τέσνηρ 

Διεύρυνε τους επαγγελ-

ματικούς σου ορίζοντες 

Κάνε τα όνειρά σου 

πραγματικότητα 

Με διερμηνεία ζηην ΕΝΓ για ηοσς  

κωθούς και βαρήκοοσς ζποσδαζηές μας 

Ειδικότητες 



Tο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής Πυλαίας 

Φορτιάτη (Τ.ΠΑΙ.Θ.) προσφέρει ποιοτική δω-

ρεάν επαγγελματική κατάρτιση, παρέχει τη 

δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να ενισχύ-

σουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, την 

επαγγελματική τους δυναμική, τις προοπτικές 

απορρόφησης στην αγορά εργασίας, καθώς 

και την τοποθέτησή τους σε σύγχρονες θέσεις 

απασχόλησης. Η φοίτηση σε όλα τα Δημόσια 

Ι.Ε.Κ. είναι δωρεάν.  

Η διάρκεια φοίτησης σε όλες τις ειδικότητες 

είναι 4 εξάμηνα για τους κατόχους απολυτη-

ρίου όλων των τύπων Λυκείου και 2 εξάμηνα 

για πτυχιούχους ΣΕΛ ή ΣΕΕ Β΄ κύκλου ή 

ΕΠΑΛ της αντίστοιχης μόνον ειδικότητας 

Επιπρόσθετα έχει 1 εξάμηνο πρακτικής 

άσκησης ώστε να έρθουν οι καταρτιζόμενοι 

σε επαφή με την αγορά εργασίας. Η πρακτι-

κή άσκηση δύναται να είναι αμειβόμενη. 

Οδηγεί στην απόκτηση Κρατικού Διπλώμα-

τος, το οποίο χορηγεί το Τπουργείο Παιδείας 

μετά από εξετάσεις πιστοποίησης και είναι 

αναγνωρισμένο από τον ΑΕΠ 

Από το 2014 και μέχρι σήμερα το ΔΙΕΚ 

Ειδικής Αγωγής Πυλαίας Φορτιάτη έχει πετύ-

χει να έχει μια σταθερή ανοδική πορεία 

όσον αφορά στην κατάρτιση των ατόμων με 

αισθητηριακές αναπηρίες όρασης και α-

κοής. 

Απευθύνεται σε: 

ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

 

ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

Με διερμηνεία ζηην ΕΝΓ 

Οι σπουδαστές με προβλήματα 

όρασης καταρτίζονται στο Κέ-

ντρο Εκπαίδευσης και Αποκατά-

στασης Τυφλών Θεσσαλονίκης 

σε εγκαταστάσεις με ειδικά δια-

μορφωμένους χώρους. 

Κ.Ε.Α.Τ., Λεωφ. Βασιλίσσης 

Όλγας 32, Θεσσαλονίκη 

Οι σπουδαστές με προβλήματα 

ακοής καταρτίζονται στις εγκα-

ταστάσεις του 1ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙ-

ΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑ-

ΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΝΕΕΓΥ-Λ) ΑΝ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, οι οποίες δια-

θέτουν ειδικά εξοπλισμένους 

εργαστηριακούς χώρους καθώς 

και στις εγκαταστάσεις του Ε-

ΘΝΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΚΩΥΩΝ 

στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης 

1ο ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-

ΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ 

(ΕΝΕΕΓΥ-Λ) ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-

ΚΗΣ, Λεωφ. Γεωργικής χολής 

95, Πυλαία  

 Δωρεάν επαγγελματική  

        κατάρτιση 

 Κρατικό πτυχίο επιπέδου 5  

        αναγνωρισμένο στην ΕΕ 

 Αμειβόμενη πρακτική άσκηση 

 Επίδομα Στέγασης 

 Κατατακτήριες εξετάσεις 


