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Βασικός στόχος των ΙΕΚ είναι να παρέχουν στους καταρτιζόμενους 
αρχική επαγγελματική κατάρτιση και να τους εξασφαλίσουν τα 
κατάλληλα προσόντα για την αγορά εργασίας.  
Οι ειδικότητες κάθε Δημοσίου ΙΕΚ που προτείνονται για  το επόμενο 
εξάμηνο εγκρίνονται από την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης 

και Νέας Γενιάς ( http://www.gsae.edu.gr ) και 
ανακοινώνονται μαζί με την διαδικασία επιλογής των υποψηφίων 
καταρτιζομένων στην ιστοσελίδα της. Η διαδικασία προβλέπει 
συνήθως υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης σε αυστηρά χρονικά όρια 
πριν την έναρξη του εξαμήνου και η επιλογή γίνεται με μόρια 
(βαθμός απολυτηρίου, έτος αποφοίτησης Λυκείου, και τυχόν 
κοινωνικά και επαγγελματικά κριτήρια). 
 
Στην ηλεκτρονική αίτηση δηλώνεται συνήθως ο ΑΜΚΑ, ο αριθμός 
ταυτότητας, τα στοιχεία από το απολυτήριο Λυκείου και τυχόν άλλα 
κριτήρια (τριτεκνία, πολυτεκνία, μονογονεϊκή οικογένεια, 
επαγγελματική προϋπηρεσία πάνω στην ειδικότητα). Για την 
περιοχή της Θεσσαλονίκης ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να επιλέξει 
έως τρεις ειδικότητες/ΙΕΚ. Οι τρεις επιλογές δηλώνονται με σειρά 
προτίμησης και εξετάζονται με βάση την μοριοδότηση των 
συνυποψήφιων καταρτιζομένων. Μετά την επιλογή και την 
ανάρτηση των επιτυχόντων γίνεται η οριστική εγγραφή στο 
αντίστοιχο Δ.ΙΕΚ. 
 
Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους, 
λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ). Η 
Βεβαίωση αυτή, τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις 
εξετάσεις πιστοποίησης σε εθνικό επίπεδο για  απόκτηση 
Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης. Το Δίπλωμα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο, τόσο στην 
Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ.ΙΕΚ 

 

Παραθέτουμε το σχετικό άρθρο από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22955 
«…. 
5. Για τη μοριοδότηση των υποψηφίων καταρτιζομένων λαμβάνονται υπόψη 
τα ακόλουθα:  
 
α) Ο βαθμός του τίτλου σπουδών, ο οποίος απαιτείται για την εισαγωγή στο 
ΙΕΚ. Τα μόρια που δίνει ο τίτλος είναι τόσα όσα ο γενικός βαθμός, με 
μετατροπή  
του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό. Σε περίπτωση που ο βαθμός του τίτλου 
σπουδών είναι εκφρασμένος σε διαφορετική από την εικοσαβάθμια κλίμακα, 
γίνεται  αναγωγή του σε εικοσαβάθμια κλίμακα. 
 
β) Η τεκμηριωμένη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εργασιακή εμπειρία, 
σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί, είτε στον δημόσιο είτε 
στον ιδιωτικό τομέα ως εξής: 
I. Για προϋπηρεσία τριών (3) μηνών δύο (2) μόρια. 
II. Για προϋπηρεσία έξι (6) μηνών τρία (3) μόρια. 
III. Για προϋπηρεσία εννέα (9) μηνών τέσσερα (4) μόρια. 
IV. Για προϋπηρεσία δώδεκα (12) μηνών έξι (6) μόρια. 
 
γ) Η εγγύτητα της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου 
καταρτιζομένου με την ημερομηνία αποφοίτησης του από τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, ως ακολούθως: 
I. Για διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία αποφοίτησης δέκα (10) 
μόρια. 
II. Για διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης επτά (7) 
μόρια. 
III. Για διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης πέντε (5) 
μόρια. 
IV. Για διάστημα άνω των τριών (3) ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης 
δύο (2) μόρια. 
 
δ) Η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, 
όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό Δήμου ή επίσημο έγγραφο της 
ένωσης Πολυτέκνων Ελλάδας, πέντε (5) μόρια. 
 
ε) Η ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, όπως αυτή 
αποδεικνύεται από πιστοποιητικό Δήμου, τρία (3) μόρια. 
 
ζ) Η ιδιότητα του προστάτη ή του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας τρία (3) 
μόρια. 
 
η) Ειδικά οι ελληνοκύπριοι από τα κατεχόμενα της Κύπρου ή τα μέλη της 
Ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας μπορούν να εγγράφονται στα δημόσια 
ΙΕΚ σε καθορισμένο ποσοστό επί της εκάστοτε καθορισμένης δυναμικότητας 
των τμημάτων, σύμφωνα με απόφαση των Δ.Δ.Β.Μ. και με βάση τα οριζόμενα 
στην Υ.Α. Δ/13074/7.6.00 (ΦΕΚ 780/23−6−2000), όπως εκάστοτε  ισχύει.…» 



ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

� Διεύθυνση Δ.ΙΕΚ: Ισμήνης 4, ΤΚ 55535, 
Πυλαία, (1o Γυμνάσιο Πυλαίας). 

� ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2 3 1 0 3 1 3 5 9 5 
ΦΑΞ: 2 3 1 0 3 1 3 2 9 5 

� Email:  grammateia@iek-pylaias.thess.sch.gr 
� Ιστολόγιο:  http://blogs.sch.gr/iekpylaias/  
� Ιστοσ.:  iek-pylaias.thess.sch.gr  

 
� Πρόβλεψη για χρήση Αιθουσών και Εργαστηρίων  

� 1ο Γυμνάσιο Πυλαίας 
� 1ο Λύκειο Πυλαίας 
� Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο Πυλαίας 

� Ευρύχωρες αίθουσες διδασκαλίας με εγκατεστημένους  διαδραστικούς 
πίνακες προβολής (Βιντεοπροβολείς), φορητούς Η/Υ και σύνδεση με 
ασύρματο δίκτυο (ιντερνέτ) 

� Εργαστήρια πληροφορικής πρόσφατα ανακαινισμένα 
� Ηλεκτρονική τάξη με πολλές δυνατότητες για τηλεκατάρτιση 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015Α: 
� ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 

ΚΕΙΜΕΝΩΝ 
� ΕΞΑΜΗΝΟ: Β'  

� ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
� ΕΞΑΜΗΝΟ: Β'  

� ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
� ΕΞΑΜΗΝΟ: Α'  

� ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

� ΕΞΑΜΗΝΟ: Α'  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα με τα στοιχεία σας και 
τα ερωτήματά σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. 

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
2015Β ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΓΔΒΜΝΓ  

http://www.gsae.edu.gr  
ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΟ Δ.ΙΕΚ 

http://blogs.sch.gr/iekpylaias/ 
iek-pylaias.thess.sch.gr 



Ενδεικτική Πρόταση Ειδικοτήτων  

Δ.ΙΕΚ Πυλαίας Χορτιάτη 

 

� Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 
(Πολυμέσα/ Web Designer - Developer 
/Video Games)  

� Τεχνικός κινούμενης εικόνας- Ηλεκτρονικής 
Σχεδίασης Γραφήματος 

� Μουσική Τεχνολογία 
� Μουσική -Τραγούδι 
� Βοηθός Φυσικοθεραπείας 
� Βοηθός Εργοθεραπείας 
� Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής 
� Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων & 

Υποδομών  
� Εφαρμοσμένες Τέχνες Χορού  
� Βοηθός Φαρμακείου 
� Λογοτεχνικής Μετάφρασης Κειμένων και 

Διόρθωση, Επιμέλεια Κειμένων   
� Τεχνικός Τουριστικών  Μονάδων & 

Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 
� Γραμματέας Ανωτέρων και Ανωτάτων 

Στελεχών 
� Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον 

Τομέα του Τουρισμού 
 

Η ΛΊΣΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ.  

Η ΓΓΔΒΜΝΓ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ 

ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ 


