
ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ

Δ.ΙΕΚ Πυλαίας ΧορτιάτηΔ.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 επαγγελματικής κατάρτισης σε επαγγελματικής κατάρτισης σε 
αποφοίτους Λυκείου. αποφοίτους Λυκείου. 



Η λειτουργία των Δημοσίων Η λειτουργία των Δημοσίων 
Ι.Ε.ΚΙ.Ε.Κ

εποπτεύεται από τη εποπτεύεται από τη Γενική Γενική 

Γραμματεία Δια Βίου Γραμματεία Δια Βίου 

ΜάθησηςΜάθησης και και Νέας Γενιάς Νέας Γενιάς ΜάθησηςΜάθησης και και Νέας Γενιάς Νέας Γενιάς 

(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) του (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.Παιδείας και 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 �� 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



Φιλοσοφία και Πρόγραμμα Φιλοσοφία και Πρόγραμμα 
Σπουδών: ΙΕΚΣπουδών: ΙΕΚ

�� Κύριο έργο των Δημοσίων ΙΕΚ είναι Κύριο έργο των Δημοσίων ΙΕΚ είναι 
η παροχή υψηλού επιπέδου η παροχή υψηλού επιπέδου 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



Διάρκεια φοίτησηςΔιάρκεια 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�� 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 �� 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



Παρακολούθηση μαθημάτωνΠαρακολούθηση μαθημάτων

�� Είναι Είναι υποχρεωτικήυποχρεωτική

�� Δικαίωμα απουσιών Δικαίωμα απουσιών έως 15%έως 15% του του 
συνόλου των ωρών του εξαμήνου συνόλου των ωρών του εξαμήνου 
ανά μάθημαανά μάθημαανά 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
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



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

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

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



Πληροφορίες για το Δ. ΙΕΚ Πληροφορίες για το Δ. ΙΕΚ 
Πυλαίας ΧορτιάτηΠυλαίας Χορτιάτη

�� Ευρύχωρες αίθουσες διδασκαλίας με Ευρύχωρες αίθουσες διδασκαλίας με 
εγκατεστημένους  εγκατεστημένους  διαδραστικούςδιαδραστικούς

πίνακες προβολής πίνακες προβολής 
((ΒιντεοπροβολείςΒιντεοπροβολείς), φορητούς Η/Υ και ), φορητούς Η/Υ και 
σύνδεση με ασύρματο δίκτυο σύνδεση με ασύρματο δίκτυο σύνδεση με ασύρματο δίκτυο σύνδεση με ασύρματο δίκτυο 
(ιντερνέτ)(ιντερνέτ)

�� Εργαστήρια πληροφορικής Εργαστήρια πληροφορικής 
πρόσφατα ανακαινισμέναπρόσφατα ανακαινισμένα

�� Ηλεκτρονική τάξη με πολλές Ηλεκτρονική τάξη με πολλές 
δυνατότητες για δυνατότητες για τηλεκατάρτισητηλεκατάρτιση



Λειτουργία Τμημάτων Δ. ΙΕΚ Λειτουργία Τμημάτων Δ. ΙΕΚ 
Πυλαίας Χορτιάτη 2015ΑΠυλαίας Χορτιάτη 2015Α

�� ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

�� ΕΞΑΜΗΝΟ: Β' ΕΞΑΜΗΝΟ: Β' 

�� ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ 

ΣΤΕΛΕΧΩΝΣΤΕΛΕΧΩΝ

�� ΕΞΑΜΗΝΟ: Β' ΕΞΑΜΗΝΟ: Β' �� ΕΞΑΜΗΝΟ: Β' ΕΞΑΜΗΝΟ: Β' 

�� ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

�� ΕΞΑΜΗΝΟ: Α' ΕΞΑΜΗΝΟ: Α' 

�� ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

�� ΕΞΑΜΗΝΟ: Α' ΕΞΑΜΗΝΟ: Α' 



Οργανόγραμμα Δ.ΙΕΚ Οργανόγραμμα Δ.ΙΕΚ 
Πυλαίας ΧορτιάτηΠυλαίας Χορτιάτη

�� Διευθυντής:Διευθυντής: ΤΣΙΚΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΤΣΙΚΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

�� Υποδιευθυντής:Υποδιευθυντής: ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

�� ΥπεύθΥπεύθ.  .  �� ΥπεύθΥπεύθ.  .  

Τμ.Τμ. Οικονομικού:Οικονομικού: ΤΣΙΑΜΠΑΡΛΗ ΤΣΙΑΜΠΑΡΛΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

�� ΥπεύθΥπεύθ. . 

Τμ.Τμ. Διοικητικού:Διοικητικού: ΔΑΝΑΒΑΣΗ ΔΑΝΑΒΑΣΗ 
ΤΕΡΨΙΘΕΑΤΕΡΨΙΘΕΑ

��



Επικοινωνία με το Δ.ΙΕΚ Επικοινωνία με το Δ.ΙΕΚ 
Πυλαίας ΧορτιάτηΠυλαίας Χορτιάτη

�� Ώρες λειτουργίας Γραμματείας Ώρες λειτουργίας Γραμματείας 
για το κοινό 14:30για το κοινό 14:30--19:0019:00

�� ΤηλΤηλ.: 2310313595.: 2310313595

EmailEmail: : grammateia@iekgrammateia@iek--�� EmailEmail: : grammateia@iekgrammateia@iek--
pylaias.thess.sch.grpylaias.thess.sch.gr

�� ΙστολόγιοΙστολόγιο: : 
http://blogs.sch.gr/iekpylaias/http://blogs.sch.gr/iekpylaias/

�� Ιστοσελίδα: Ιστοσελίδα: iekiek--
pylaias.thess.sch.grpylaias.thess.sch.gr



Ωράριο Δ. ΙΕΚ Πυλαίας ΧορτιάτηΩράριο Δ. ΙΕΚ Πυλαίας Χορτιάτη

ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Δ. ΙΕΚ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Δ. ΙΕΚ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015ΑΑ

ΩΡΑΩΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

0Η 0Η 14:15 14:15 –– 15:0015:00 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

1Η 1Η 15:00 15:00 -- 15:4515:45 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

2Η 2Η 15:45 15:45 –– 16:3016:30 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ2Η 2Η 15:45 15:45 –– 16:3016:30 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1Ο Δ.1Ο Δ. 16:30 16:30 –– 16:4516:45 1Ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ1Ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

3Η 3Η 16:45 16:45 –– 17:3017:30 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

4Η 4Η 17:30 17:30 –– 18:1518:15 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

2Ο Δ.2Ο Δ. 18:15 18:15 –– 18:3018:30 2Ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ2Ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

5Η 5Η 18:30 18:30 –– 19:1519:15 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

6Η 6Η 19:15 19:15 –– 20:0020:00 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

3Ο Δ.3Ο Δ. 20:00 20:00 -- 20:1520:15 3Ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ3Ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

7Η 7Η 20:15 20:15 –– 21:0021:00 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

..



Καλή αρχή εξαμήνου 2015ΑΚαλή αρχή εξαμήνου 2015Α

�� Η Η διεύθυνση διεύθυνση του του ΔΙΕΚ Πυλαίας ΔΙΕΚ Πυλαίας 
Χορτιάτη σας εύχεται καλό Χορτιάτη σας εύχεται καλό και και 
δημιουργικό εξάμηνο!δημιουργικό εξάμηνο!

�� Καλή Καλή αρχή στο νέο ξεκίνημα των αρχή στο νέο ξεκίνημα των Καλή Καλή αρχή στο νέο ξεκίνημα των αρχή στο νέο ξεκίνημα των 
καταρτιζομένων των νέων καταρτιζομένων των νέων 
ειδικοτήτων!ειδικοτήτων!

�� Είμαστε στη διάθεση σας για Είμαστε στη διάθεση σας για 
οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με 
το ΙΕΚ. το ΙΕΚ. 


