
 
                                                     

                              ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   
       ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 
       ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ,  

            ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΝΔΟΛΑΙΑ  

        ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

                                                                                                    

 Δ.ΙΕΚ:  ΜΕΓΑΡΩΝ                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 09/05 /2022                                                                                                                                                                                                                                                 

ΓΙΔΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΥΣΔΙΟΥ 1                                                                                                                             
Τ.Κ.: 19100                                                                                                                                                                                                   
ΤΗΛ.: 22960-83360 / 81360                                                                                                                                                               
E-MAIL: grammateia@iek-megar.att.sch.gr  

                                                                                       
           

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 
Καζώο ην ζρνιηθό έηνο ηειεηώλεη θαη νη καζεηέο Γ ηάμεο ιπθείνπ εηνηκάδνληαη 
γηα απνιπηήξην θαη εμεηάζεηο εηζαγωγήο, 
Τν Γεκόζην ΙΔΚ Μεγάξωλ ζα ήζειε λα ζπκίζεη ζηνπο καζεηέο πωο κεηά ηηο 
παλειιαδηθέο ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δειώζνπλ ζρνιέο θαη ηκήκαηα 
πξνηίκεζεο ζην Μεραλνγξαθηθό ηνπο δειηίν, αιιά θαη ΙΔΚ θαη εηδηθόηεηεο ζην 
Παξάιιειν Μεραλνγξαθηθό γηα δεύηεξε ρξνληά. 
Μνλαδηθή δνκή επαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο είλαη ην 
Γεκόζην ΙΔΚ Μεγάξωλ.  
Η θνίηεζε ζηα ΙΔΚ είλαη δηεηήο θαη ζηα Δημόζια ΙΕΚ είναι δωπεάν.  
Τα καζήκαηα δηεμάγνληαη απνγεπκαηηλέο ώξεο ζε 4 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ηα 
καζήκαηα μεθηλνύλ αξρέο Οθηωβξίνπ.  
Όζνη επηιέμνπλ ην Παξάιιειν Μεραλνγξαθηθό ζα πξν-θξαηήζνπλ ζέζεηο ζηα 
Γεκόζηα ΙΔΚ, κα ε επηινγή ηνπο απηή δελ είλαη δεζκεπηηθή, ζα κπνξνύλ λα 
ηελ ηξνπνπνηήζνπλ ζηε δεύηεξε θάζε εγγξαθώλ (Σεπηέκβξην). 
Γηα ηελ επηινγή ηωλ εηδηθνηήηωλ ηεο πξνζερνύο ρξνληάο, πποζκαλούμε ηοςρ 
ενδιαθεπόμενοςρ να επιλέξοςν έωο 4 επηινγέο από ηηο 20 πξνηεηλόκελεο 
ζην link:  https://ic1qvcfrn0e.typeform.com/to/HGVghVdF 
(επηιέμηε έωο 4 πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ, παηήζηε ΟΚ θαη κεηά SUBMIT) θαη 
ζηελ  ίδηα ζειίδα ζαο πξνηείλνπκε θαη 4 ηζηνζειίδεο πνπ κπνξνύλ λα ζαο 
θαλνύλ ρξήζηκεο ωο πξνο ηελ επηινγή ηνπ πην πξόζθνξνy επαγγέικαηνο. 
Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζα καο ππνδείμεηε ηη πξνηηκάηε λα ζπνπδάζεηε. 
Μελ μερλάηε, οι πιζηοποιημένοι απόθοιηοι ηων ΙΕΚ μποπούν πλέον να 
καηαηαγούν ζηα ανηίζηοισα ΑΕΙ ξεπεπνώνηαρ ηιρ Πανελλήνιερ θαη… 
Δηδηθά νη απόθοιηοι ΕΠΑΛ ηων ειδικοηήηων «βνεζόο Βξεθνλεπηνθόκνπ, 
βνεζόο Φπζηθνζεξαπείαο, βνεζόο Φαξκαθείνπ, Αηζζεηηθήο Τέρλεο, 
Κνκκωηηθήο, Ορεκάηωλ, Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ, Απνζήθεο 
θαη Σπζηεκάηωλ Δθνδηαζκνύ θαη Πινίαξρνο Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ», μποπούν 
να καηαηαγούν απεςθείαρ ζηο δεύηεπο έηορ ζποςδών ηων ανηίζηοισων 
ειδικοηήηων ΙΕΚ, θεξδίδνληαο έλα ρξόλν ζπνπδώλ ! 

Γηα θάζε πιεξνθνξία: facebook: V.E.T.institut.Megara 
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