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ΔΗΜΟΙΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ 

 

Ο ΘΕΜΟ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ Ι.Ε.Κ. 

 

 Στόχοσ των Δημοςύων Ινςτιτούτων Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ (Ι.Ε.Κ.) εύναι: 

να παρϋχουν επαγγελματικό κατϊρτιςη, αρχικό ό ςυμπληρωματικό, να εξαςφαλύζουν 

ςτουσ καταρτιζόμενουσ τα ανϊλογα προςόντα, μϋςω τησ παροχόσ επιςτημονικών, 

τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώςεων και να τουσ παρϋχουν τη 

δυνατότητα να αναπτύςςουν τισ αντύςτοιχεσ δεξιότητεσ, ώςτε να διευκολύνεται η 

επαγγελματικό ϋνταξό τουσ ςτην αγορϊ εργαςύασ και ςτην κοινωνύα και να 

εξαςφαλύζεται η προςαρμογό τουσ ςτισ μεταβαλλόμενεσ ανϊγκεσ τησ παραγωγικόσ 

διαδικαςύασ. Οι διϊφορεσ ειδικότητεσ των Δ.Ι.Ε.Κ. δϋχονται απόφοιτουσ Γενικών 

Λυκεύων και ΕΠΑ-Λ. Η κατϊρτιςη διαρκεύ ϋωσ 05 εξϊμηνα, για τουσ κατόχουσ 

Απολυτηρύου Γενικού Λυκεύου, και 03 εξϊμηνα για τουσ κατόχουσ Πτυχύου ΕΠΑ-Λ με 

φούτηςη ςε ανϊλογη ειδικότητα. Κϊθε ϋτοσ κατϊρτιςησ αποτελεύται από δύο αυτοτελό 

εξϊμηνα κατϊρτιςησ, το χειμερινό και το εαρινό, που το καθϋνα περιλαμβϊνει 15 

πλόρεισ εβδομϊδεσ κατϊρτιςησ. Το χειμερινό εξϊμηνο κατϊρτιςησ αρχύζει τον Οκτώβριο 

και τελειώνει το Φεβρουϊριο και το εαρινό εξϊμηνο κατϊρτιςησ αρχύζει το Φεβρουϊριο 

και τελειώνει τον Ιούνιο. Η κατϊρτιςη, ςτα Δημόςια Ι.Ε.Κ., πραγματοποιεύται, κυρύωσ, 

τισ απογευματινϋσ ώρεσ. Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν υποχρεωτικϊ θεωρητικϊ, 

εργαςτηριακϊ και μικτϊ μαθόματα. Κατϊ τη διϊρκεια τησ κατϊρτιςησ, η αξιολόγηςη 

των καταρτιζομϋνων γύνεται, τόςο με τη διενϋργεια εξετϊςεων προόδου, κατϊ τη 

διϊρκεια του εξαμόνου, όςο και με τη διενϋργεια τελικών εξετϊςεων ςτο τϋλοσ του 

εξαμόνου. Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώσ την κατϊρτιςό τουσ ςτα 

Δημόςια Ι.Ε.Κ., λαμβϊνουν "Βεβαύωςη Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ". Η Βεβαύωςη αυτό, 

τουσ δύνει το δικαύωμα να ςυμμετϋχουν ςτισ εξετϊςεισ πιςτοπούηςησ επαγγελματικόσ 

κατϊρτιςησ για την απόκτηςη "Διπλώματοσ Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ" επιπϋδου 

πϋντε (05) ςύμφωνα με εναρμονιςμϋνο Εθνικό και Ευρωπαώκό πλαύςιο προςόντων. 

Κατϊ τη διϊρκεια των ςπουδών τουσ, οι καταρτιζόμενοι τυγχϊνουν αναβολόσ από τη 

ςτρϊτευςη.  

 

Συνοπτικά τα Δ.Ι.Ε.Κ. προςφέρουν: 

 

 Αξιόπιςτεσ εναλλακτικϋσ διαδρομϋσ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ πϋντε (05) 

εξαμόνων μετϊ το Λύκειο.  
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 Κατϊρτιςη, από εξειδικευμϋνο επιςτημονικό και εργαςτηριακό εκπαιδευτικό 

προςωπικό.  

 Σπουδϋσ ςε ςύγχρονεσ ειδικότητεσ, που ανούγουν το δρόμο για την 

επαγγελματικό αποκατϊςταςη ςε ςύγχρονα επαγγϋλματα. 

 Αναβολό ςτρϊτευςησ για την ολοκλόρωςη των ςπουδών.  

 Διεξόδουσ ςτισ προκλόςεισ του καιρού μασ με αρχικό επαγγελματικό 

κατϊρτιςη, ανϊλογα με τισ κλύςεισ και τα ενδιαφϋροντα του κϊθε ατόμου.  

 Αρχικό Επαγγελματικό κατϊρτιςη και ςυνεχιζόμενη, ώςτε οι καταρτιζόμενοι 

μϋςω τησ αρχικόσ αλλϊ και ςυνεχιζόμενησ παροχόσ θεωρητικών και τεχνικών 

επαγγελματικών γνώςεων και δεξιοτότων που ϋχουν ςχϋςη με την αγορϊ 

εργαςύασ και την παραγωγικότητα και τισ νϋεσ τεχνολογύεσ, να διευκολυνθούν 

ςτην μετακύνηςη από ϋνα επϊγγελμα ςε ϋνα ϊλλο.  

 Αποφούτηςη και λόψη τησ Βεβαύωςησ Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ Ι.Ε.Κ. με 

φούτηςη 05 εξαμόνων ςτο ΙΕΚ (04 εξϊμηνα θεωρύα και πρϊξη και 01 εξϊμηνο 

πρακτικό ϊςκηςη)  

 Πιςτοπούηςη τησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ και απόκτηςη επαγγελματικών 

δικαιωμϊτων  

 Κρατικό Δύπλωμα Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ, αναγνωριςμϋνο ςτην Ελλϊδα 

και ςτην Ευρώπη, επιπϋδου πϋντε (05) μετϊ από τισ εξετϊςεισ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

(τελευταύο τρύμηνο κϊθε ημερολογιακού ϋτουσ) ϋπειτα από την αποφούτηςη 

και λόψη τησ Βεβαύωςησ Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ.  

 Συμβολό ςτη δημιουργύα καταρτιςμϋνων Επαγγελματιών και Στελεχών 

επιπϋδου 05 που μϋςω τησ δια βύου μϊθηςησ ςτα Δ.Ι.Ε.Κ. τησ Γενικόσ 

Γραμματεύασ Δια Βύου Μϊθηςησ θα μπορούν να ανταποκριθούν ςτισ 

ανταγωνιςτικϋσ απαιτόςεισ που αφορούν τον επαγγελματικό τουσ τομϋα.  

  

 


