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ΑΠΟΦΑΣΗ  
 
Η  ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΘΕΜΑ: Συµπληρωµατική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την εισαγωγή 8 
σπουδαστών για το σχολικό έτος 2019-2020 στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης Εφήβων και Νέων µε Ειδικές Ανάγκες  Θες/νίκης (Ε.Κ.Ε.Κ. ΑµεΑ Θες/νίκης, 
πρώην ΠΒΜ Λακκιάς) λόγω µη συµπλήρωσης του προβλεπόµενου αριθµού εισακτέων. 
 
Αναλυτικότερα για τα τµήµατα: 
 
1. Κοπτικής Ραπτικής, 2 σπουδαστές 

2. Ξυλοτεχνίας, 3 σπουδαστές 

3. Γεωτεχνικού. 2 σπουδαστές 

4. Ασκησίµων  1 σπουδαστής 

 

Μετά την αποφοίτηση τους οι σπουδαστές δύναται να εγγραφούν σε Κέντρα 

Προστατευόµενης Εργασίας (ΚΕΠΕ). Η παραµονή τους στα ΚΕΠΕ είναι για τους 

µεν εκπαιδευσίµους 3 έτη, για τους δε ασκήσιµους 4 έτη.    

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Ηλικία 15 έως 26 ετών 

2. ∆ιαγνωσµένη αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µε γνωµατεύσεις- 

αξιολογήσεις από δηµόσιους φορείς. 

3. Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης    

Ειδικότερα:  

• Ελαφρά Νοητική Υστέρηση  

• Σύνδροµο Down και συναφή σύνδροµα 

• ∆ιαταραχές στο φάσµα του αυτισµού (µέτριας και υψηλής λειτουργικότητας) 



• Σύνθετες γνωστικές, συναισθηµατικές και κοινωνικές δυσκολίες λόγω κακοποίησης, 

ή ιδιάζοντος οικογενειακού περιβάλλοντος, ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας που 

επιφέρουν σοβαρές ειδικές εκπαιδευτικές δυσκολίες.. 

• Ειδικές µαθησιακές δυσκολίες όπως συνδυαστικές διαταραχές οµιλίας και λόγου 

(∆υσλεξία, ∆ΕΠΥ, κ.α) που απαιτούν σοβαρές ειδικές εκπαιδευτικές παρεµβάσεις. 

 

Σε περίπτωση περισσότερων υποψηφίων από τις προβλεπόµενες θέσεις θα γίνει 

κατάταξη υποψηφίων λαµβάνοντας υπόψη: το οικογενειακό εισόδηµα του 

προηγούµενου οικονοµικού έτους. 

Η διακρίβωση για τη δυνατότητα ένταξης στην επαγγελµατική κατάρτιση και 

επαγγελµατική αγωγή και την κατάταξη στα αντίστοιχα τµήµατα γίνεται από αρµόδια 

επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη την επιθυµία του υποψήφιου µαθητή και της οικογένειάς 

του. Η εν λόγω αξιολόγηση γίνεται κατόπιν ραντεβού και περιλαµβάνει συνέντευξη του 

υποψηφίου και της οικογένειάς του. 

 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ 

 

1. Αστυνοµική ταυτότητα του υποψήφιου σπουδαστή. 

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 

3. Τίτλος σπουδών, αποδεικτικό εκπαίδευσης. 

4. ∆ιαγνωστικές γνωµατεύσεις- αξιολογήσεις από ΚΕ∆∆Υ, ∆ηµόσια Ιατροπαιδαγωγικά 

Κέντρα, ΚΕΠΑ. 

5. Ιατρικές γνωµατεύσεις εφ’ όσον παρακολουθείται σταθερά από γιατρό για θέµατα 

υγείας και φαρµακευτικής αγωγής. 

6. Βιβλιάριο εµβολίων. 

7. Αντίγραφο ∆ικαστικής Συµπαράστασης ή Επιµέλειας (εφ’ όσον υπάρχει). 

8. Έγχρωµη φωτογραφία. 

9. Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από το ΕΚΕΚ ΑµεΑ Θεσ/νίκης). 

10. Εκκαθαριστικό εφορίας για εισοδήµατα που αποκτήθηκαν το  έτος  2017.  

 

Στους σπουδαστές δίδεται εκπαιδευτικό επίδοµα  5 € ηµερησίως και προσφέρεται 

ελαφρύ γεύµα. Οι σπουδαστές που παρακολουθούν το πρόγραµµα των ΚΕΠΕ 

λαµβάνουν επίδοµα ίσο µε το 40% του µισθού του ανειδίκευτου εργάτη. Επίσης οι 

µαθητές µεταφέρονται από και προς το σχολείο δωρεάν, µε µισθωµένα λεωφορεία του 

ΟΑΕ∆ τα οποία διέρχονται από προκαθορισµένη διαδροµή.  

 



Οι ενδιαφερόµενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για την εισαγωγή στα ανωτέρω 

τµήµατα καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στην γραµµατεία του ΕΚΕΚ ΑµεΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  από την  ∆ευτέρα 9/9/19 έως και ∆ευτέρα 16/6/19. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το ΕΚΕΚ ΑµεΑ Θεσ/νίκης: 

Ταχ. ∆ιεύθυνση: ΟΑΕ∆ ΕΚΕΚ ΑµεΑ Θεσ/νίκης, 57006 ΛΑΚΚΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Πληροφορίες: Γρηγορίου Βασίλειος,   Γωνίδας Σταύρος.  

Τηλ. Επικοινωνίας: 23960-23201, 23960-22720, Φαξ: 23960-23201. Email: 

pvmlakkia@oaed.gr 

 

 

                                                                                              Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

        

 

 

 

 


