
Αγαπητοί/ές  Υποψήφιοι/Υποψήφιες αλλά και Γονείς,  
 
Σας ευχόμαστε από καρδιάς τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στις Πανελλαδικές 
εξετάσεις που μόλις ολοκληρώσατε. 
Όμως οι ευκαιρίες σίγουρα δεν εξαντλούνται μόνο στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Εμείς στο Δημόσιο ΙΕΚ Αριδαίας, το μεγαλύτερο ΙΕΚ του Νομού Πέλλας και ένα από 
τα μεγαλύτερα ΙΕΚ στην Κεντρική Μακεδονία , το γνωρίζουμε καλά!!! 
 
Σας προσκαλούμε λοιπόν να έρθετε κοντά μας στην μεγάλη Εκπαιδευτική 
Οικογένεια του ΔΙΕΚ ΑΡΙΔΑΙΑΣ και να μας επιλέξετε για τις Σπουδές σας στην 
Εξειδίκευση! 
 
Στο Παράλληλο Μηχανογραφικό θα βρείτε τις 7 Νέες μας Ειδικότητες στις οποίες 
έχετε ήδη πρόσβαση : 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ψυκτικοί) 
2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) 
3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Ηλεκτρολόγοι) 
4. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Β.Νοσηλευτές) 
5. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Tennis) 
6. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩN ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (Τουριστικά) 
7. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (Β. Βρεφονηπιοκόμοι) 

Σημείωση Τον Σεπτέμβριο θατεθούν ατη διάθεσή σας και άλλες τρεις 

1. Διαχειριστής e-shop 
2. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης 
3. Βοηθός Φαρμακείου 

 
Ειδική μνεία όμως θέλουμε να κάνουμε  σε μια ειδικότητα που για πρώτη 
φορά θα λειτουργήσει στη Β. Ελλάδα και αφορά την Προπονητική στο 
Tennis. 
Η περιοχή της Αριδαίας με παράδοση στην αντισφαίριση και με έναν πολύ 
αξιόλογο Όμιλο Αντισφαίρισης ΟΑΑ( Αριδαίας) θα έχει το προνόμιο να 
φιλοξενήσει και τμήμα Προπονητικής Tennis. 

Οραματιζόμαστε από κοινού με τον Πρόεδρο του Ομίλου Αντισφαίρισης Αριδαίας 
κ. Πέτρο Τσαρκνιά, την περαιτέρω αναβάθμιση και υποστήριξη του αθλήματος με 
την εκπαίδευση  νέων προπονητών που θα μπορούν να αναταποκριθούν στις 
υψηλές απαιτήσεις καθοδήγησης των αθλητών του tennis αλλά ακόμη 
περισσότερο την ανίχνευση ταλέντων που θα διακριθούν στο αγαπημένο μας 
άθλημα και φυσικά θα ενισχύσουν την τενιστική παρουσία της χώρας στα διεθνή 
τουρνουά μέσα από τις ατομικές και εθνικές βαθμολογίες. 

Στο σημείο αυτό απευθύνω και δημόσια ευχαριστώ στον φίλο Πέτρο για την 
αδιαπραγμάτευτη υποστήριξη στο εγχείρημα αρωγός του οποίου θα είναι ο Όμιλος 
Αντισφαίρισης  Αριδαίας. 



Τέλος θα ήθελα να κλείσω την παρούσα επιστολή με την επισήμανση όλων όσων 
πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τη διαμονή σας στην πόλη μας εφόσον μας τιμήσετε 
με την επιλογή σας. 

Η Αριδαία λοιπόν είναι μια κωμώπολη που διακρίνεται για την ασφάλειά της, την 
πληθώρα επιλογών εστίασης και ψυχαγωγίας αλλά και το χαμηλό κόστος ζωής μιας 
τυπικής ελληνικής κωμώπολης. 

Απέχει 20 λεπτά από την πρωτεύουσα του νομού Έδεσσα και μόλις 1,5 ώρα από τη 
Θεσσαλονίκη. 

Επιπλέον, διαθέτει Μαθητική Εστία στην οποία στην οποία δύνανται να διαμένουν 
και σιτίζονται σπουδαστές έως 24 ετών (με εισοδηματικά κριτήρια). Ενώ, φυσικά η 
περιοχή διαθέτει πολυάριθμες Ξενοδοχειακές μονάδες και Ενοικιαζόμενα Δωμάτια 
σε απόσταση μόλις 15 λεπτών από την πόλη στην περιοχή των Λουτρών Πόζαρ. 

Όλα τα παραπάνω θεωρούμε σκόπιμο να ληφθούν υπόψην από γονείς και παιδιά 
που θα θελήσουν να περάσουν τα επόμενα 2 φοιτητικά  τους χρόνια σπουδάζοντας 
το αγαπημένο τους άθλημα στο μεγαλύτερο και πιο έμπειρο Δημόσιο ΙΕΚ του 
Ν.Πέλλας (20 τμήματα και πάνω από 260 σπουδαστές). 

Θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας να μας εμπιστευτείτε για τις 
σπουδές των παιδιών σας χωρίς τις προϋποθέσεις και  τις οικονομικές απαιτήσεις 
που κρύβουν οι επιλογές του ιδιωτικού τομέα ιδιαίτερα τις δύσκολες εποχές που 
όλοι βιώνουμε. 

Με την προσδοκία να σας γνωρίσουμε και να πλαισιώσετε την μεγάλη Εκπαιδευτική 
μας Οικογένεια σε οποιαδήποτε από τα 10 νέα μας τμήματα …. 

 Παραμένουμε στη διάθεσή σας! 

Με εκτίμηση  

Γιόρτσος Α. Γεώργιος 

Διευθυντής  Δ. ΙΕΚ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 

 Τηλ. Γραμματείας 
2384028242 
2384024928 

email:info@iekaridaias.gr 
Ιστότοπος: www.iekaridaias.gr    

 

 

 

 


