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∆ΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ∆ΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ

∆ΙΕΚ Πυλαίας Χορτιάτη∆ΙΕΚ Πυλαίας Χορτιάτη

Τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) έχουν σκοπό Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) έχουν σκοπό 

Την παροχή υπηρεσιών αρχικής Την παροχή υπηρεσιών αρχικής 

επαγγελµατικής κατάρτισης σε επαγγελµατικής κατάρτισης σε 

αποφοίτους Λυκείου. αποφοίτους Λυκείου. 
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Η λειτουργία των ∆ηµοσίων Η λειτουργία των ∆ηµοσίων 

Ι.Ε.ΚΙ.Ε.Κ

εποπτεύεται από τη εποπτεύεται από τη Γενική Γενική 

Γραµµατεία ∆ια Βίου Γραµµατεία ∆ια Βίου 

ΜάθησηςΜάθησης (Γ.Γ.∆.Β.Μ.) του (Γ.Γ.∆.Β.Μ.) του 

Υπουργείου Παιδείας και Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευµάτων.Θρησκευµάτων.

Στόχοι ΙΕΚΣτόχοι ΙΕΚ

�� να παρέχουν στους καταρτιζόµενους αρχική να παρέχουν στους καταρτιζόµενους αρχική 
επαγγελµατική κατάρτισηεπαγγελµατική κατάρτιση

�� να τους εξασφαλίζουν τα κατάλληλα να τους εξασφαλίζουν τα κατάλληλα προσόνταπροσόντα
(ανάλογα µε την επιλεγόµενη ειδικότητα) µέσω (ανάλογα µε την επιλεγόµενη ειδικότητα) µέσω 
της παροχής επιστηµονικών, τεχνικών, της παροχής επιστηµονικών, τεχνικών, 
επαγγελµατικών και πρακτικών γνώσεων επαγγελµατικών και πρακτικών γνώσεων 

�� να τους παρέχουν τη δυνατότητα να να τους παρέχουν τη δυνατότητα να 
αναπτύσσουν τις αντίστοιχες µε την ειδικότητα αναπτύσσουν τις αντίστοιχες µε την ειδικότητα 
τους τους δεξιότητεςδεξιότητες

�� να διευκολύνουν την να διευκολύνουν την επαγγελµατική ένταξήεπαγγελµατική ένταξή
τους στην κοινωνία τους στην κοινωνία 

�� να εξασφαλίζουν την προσαρµογή τους στις να εξασφαλίζουν την προσαρµογή τους στις 
µεταβαλλόµενες ανάγκες της µεταβαλλόµενες ανάγκες της παραγωγικής παραγωγικής 
διαδικασίαςδιαδικασίας
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Φιλοσοφία και Πρόγραµµα Φιλοσοφία και Πρόγραµµα 

Σπουδών: ΙΕΚΣπουδών: ΙΕΚ

�� Κύριο έργο των ∆ηµοσίων ΙΕΚ είναι Κύριο έργο των ∆ηµοσίων ΙΕΚ είναι 

η παροχή υψηλού επιπέδου η παροχή υψηλού επιπέδου 

προσόντων, µε απώτερο σκοπό την προσόντων, µε απώτερο σκοπό την 

απορρόφησηαπορρόφηση των καταρτιζοµένων των καταρτιζοµένων 

από την από την αγορά εργασίαςαγορά εργασίας. . 

�� Η φοίτηση παρέχεται Η φοίτηση παρέχεται δωρεάνδωρεάν..

Αυτό επιτυγχάνεται µε: Αυτό επιτυγχάνεται µε: 

�� προγράµµατα αρχικής προγράµµατα αρχικής 

επαγγελµατικής κατάρτισης σε επαγγελµατικής κατάρτισης σε 

ειδικότητες που έχουν ειδικότητες που έχουν ζήτηση ζήτηση 

στην αγορά εργασίας στην αγορά εργασίας 

�� εκπαιδευτέςεκπαιδευτές µε γνώσεις ή/και µε γνώσεις ή/και 

εµπειρία, προκειµένου να εµπειρία, προκειµένου να 

παρέχουν υψηλής ποιότητας παρέχουν υψηλής ποιότητας 

κατάρτιση κατάρτιση 

�� πλήρως εξοπλισµένα εργαστήριαπλήρως εξοπλισµένα εργαστήρια
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∆ιάρκεια φοίτησης∆ιάρκεια φοίτησης

�� 4 εξάµηνα4 εξάµηνα κατάρτισηςκατάρτισης

Κάθε εξάµηνο αντιστοιχεί σε 15 εβδοµάδες Κάθε εξάµηνο αντιστοιχεί σε 15 εβδοµάδες 
κατάρτισηςκατάρτισης

�� 1 1 εξάµηνο εξάµηνο πρακτικήςπρακτικής άσκησηςάσκησης

�� Η κατάρτιση πραγµατοποιείται τις Η κατάρτιση πραγµατοποιείται τις απογευµατινέςαπογευµατινές
ώρες ώρες 

�� Μέρος της κατάρτισης δύναται να πραγµατοποιείται Μέρος της κατάρτισης δύναται να πραγµατοποιείται 
µε µε εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές επισκέψεις και σε φορείς, σε φορείς, 
επιχειρήσεις, µουσεία κ.λ.π καθώς και µε επιχειρήσεις, µουσεία κ.λ.π καθώς και µε ηµερίδεςηµερίδες
συµβουλευτικής και σταδιοδροµίας.συµβουλευτικής και σταδιοδροµίας.

Αξιολόγηση των Αξιολόγηση των 

καταρτιζοµένων καταρτιζοµένων 

�� Εξετάσεις προόδουΕξετάσεις προόδου κατά τη κατά τη 

διάρκεια του εξαµήνου (40%)διάρκεια του εξαµήνου (40%)

�� Τελικές εξετάσειςΤελικές εξετάσεις στο τέλος του στο τέλος του 

εξαµήνουεξαµήνου

(60%) (60%) 

�� Η κλίµακα βαθµολογίας ορίζεται από Η κλίµακα βαθµολογίας ορίζεται από 

11 έως έως 1010 µε βάση το µε βάση το 55
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Παρακολούθηση µαθηµάτωνΠαρακολούθηση µαθηµάτων

�� Είναι Είναι υποχρεωτικήυποχρεωτική

�� ∆ικαίωµα απουσιών ∆ικαίωµα απουσιών έως 15%έως 15% του του 
συνόλου των ωρών του εξαµήνου συνόλου των ωρών του εξαµήνου 
ανά µάθηµαανά µάθηµα

�� Σε περίπτωση υπέρβασης του Σε περίπτωση υπέρβασης του 
ανωτέρω ορίου η φοίτηση θεωρείται ανωτέρω ορίου η φοίτηση θεωρείται 
ανεπαρκής ανεπαρκής και ο καταρτιζόµενοςκαι ο καταρτιζόµενος
διαγράφεταιδιαγράφεται

�� Οι απουσίες Οι απουσίες δεν δικαιολογούνταιδεν δικαιολογούνται

Τι σηµαίνει 15% ανα µάθηµαΤι σηµαίνει 15% ανα µάθηµα

�� Έστω ότι ένα µάθηµα είναι Έστω ότι ένα µάθηµα είναι 22
ώρες/εβδοµάδαώρες/εβδοµάδα

�� Σε Σε 1515 εβδοµάδες κατάρτισης οι εβδοµάδες κατάρτισης οι 
συνολικές ώρες του µαθήµατος είναι συνολικές ώρες του µαθήµατος είναι 
15 15 xx 22 == 30 ώρες, δηλαδή 30 30 ώρες, δηλαδή 30 
παρουσίεςπαρουσίες

�� Το 15% των 30 ωρών αντιστοιχεί σε Το 15% των 30 ωρών αντιστοιχεί σε 
4,5 απουσίες σύµφωνα µε τον 4,5 απουσίες σύµφωνα µε τον 
παρακάτω τρόπο υπολογισµού:παρακάτω τρόπο υπολογισµού:

�� 1515 (εβδοµάδες) (εβδοµάδες) x x 2 2 ((ώρες ώρες 
µαθήµατος ανά εβδοµάδα) = 30 µαθήµατος ανά εβδοµάδα) = 30 x x 
15% = 4,5 απουσίες15% = 4,5 απουσίες
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ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

�� Οι καταρτιζόµενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την Οι καταρτιζόµενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την 
κατάρτισή τους, λαµβάνουν κατάρτισή τους, λαµβάνουν ΒεβαίωσηΒεβαίωση Επαγγελµατικής Επαγγελµατικής 
ΚατάρτισηςΚατάρτισης (ΒΕΚ). (ΒΕΚ). 

�� Η Βεβαίωση αυτή, τους δίνει το δικαίωµα να συµµετέχουν Η Βεβαίωση αυτή, τους δίνει το δικαίωµα να συµµετέχουν 
στις στις εξετάσεις πιστοποίησης εξετάσεις πιστοποίησης σε εθνικό επίπεδο για  σε εθνικό επίπεδο για  
απόκτηση απόκτηση ∆ιπλώµατος ∆ιπλώµατος Επαγγελµατικής Κατάρτισης.Επαγγελµατικής Κατάρτισης.

�� Το Το ∆ίπλωµα∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης είναι Επαγγελµατικής Κατάρτισης είναι 
αναγνωρισµένο, τόσο στην αναγνωρισµένο, τόσο στην ΕλλάδαΕλλάδα, όσο και στις χώρες , όσο και στις χώρες 
της της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΕυρωπαϊκής Ένωσης

�� Η διοίκηση του ∆ΙΕΚ Πυλαίας Η διοίκηση του ∆ΙΕΚ Πυλαίας 

Χορτιάτη σας εύχεται µια Χορτιάτη σας εύχεται µια 

δηµιουργική χρονιά!δηµιουργική χρονιά!

�� Καλή αρχή στο νέο σας ξεκίνηµα!Καλή αρχή στο νέο σας ξεκίνηµα!

�� Είµαστε στη διάθεση σας για Είµαστε στη διάθεση σας για 

οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε 

το ΙΕΚ. το ΙΕΚ. 


