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Θζμα: Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ινςτιτοφτων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΙΕΚ) που υπάγονται ςτθ Γενικι
Γραμματεία Διά Βίου Μάκθςθσ (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)

Ο ΥΡΟΥΓΟΣ
ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ των άρκρων 17 ζωσ και 27, 44 και 47 του Ν. 4186/2013, (Ά 193) «Αναδιάρκρωςθ
τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και λοιπζσ διατάξεισ».
2. Τισ διατάξεισ του ν. 3879/2010 (Α’ 163) «Ανάπτυξθ τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ και λοιπζσ διατάξεισ»,
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
3.Τισ διατάξεισ του άρκρου 2 του ν. 4115/2013 (Α’ 24) «Οργάνωςθ και λειτουργία Ιδρφματοσ
Νεολαίασ και Διά Βίου Μάκθςθσ και Εκνικοφ Οργανιςμοφ Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων και
Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ και άλλεσ διατάξεισ».
4.Το π.δ. 132/1989 «Διάρκρωςθ και αρμοδιότθτεσ των υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Λαϊκισ
Επιμόρφωςθσ (Γ.Γ.Λ.Ε.)» (Αϋ 64).
5.Το π.δ. 118 (Α’152) «Τροποποίθςθ του Ρ.Δ. 85/12 (Α’ 141), «Κδρυςθ Υπουργείου Υποδομϊν Μεταφορϊν
και Δικτφων και Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ και Μετονομαςία των Υπουργείων Ανάπτυξθσ,
Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων και Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ
και Ακλθτιςμοφ ςε Υπουργείο Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων».
6.Το π.δ. 119 ΦΕΚ 153Α/25-6-2013 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν
Υπουργϊν και Υφυπουργϊν».
7. Το γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ του παρόντοσ δεν προκαλείται δαπάνθ για τον Κρατικό
Ρροχπολογιςμό.

Αποφαςίηουμε
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Τθ κζςπιςθ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ των Δθμόςιων και Ιδιωτικϊν Ινςτιτοφτων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ
(I.E.K):

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ

Άρκρο 1 - κοπόσ
1. Σκοπόσ του Ινςτιτοφτου Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΙΕΚ) είναι θ παροχι υπθρεςιϊν αρχικισ
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςε αποφοίτουσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και αποφοίτουσ Σχολϊν
Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Σ.Ε.Κ.).
2. Στουσ αποφοίτουσ των Ι.Ε.Κ. χορθγείται Βεβαίωςθ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΒΕΚ) .

Άρκρο 2 - Προγράμματα και Οδθγοί πουδών - Κατατάξεισ – Αντιςτοιχίςεισ - Σεχνικά Εγχειρίδια Πιςτωτικζσ Μονάδεσ - Κινθτικότθτα
Τα προγράμματα ςπουδϊν τθσ αρχικισ κατάρτιςθσ αποτυπϊνονται ςτουσ αντίςτοιχουσ, ανά ομάδα
προςανατολιςμοφ επαγγελμάτων, τομζα ι ειδικότθτα, οδθγοφσ ςπουδϊν. Ο οδθγόσ ςπουδϊν κάκε
ειδικότθτασ περιλαμβάνει ςαφϊσ επαγγελματικό προφίλ, μακθςιακά αποτελζςματα, που αναλφονται ςε
γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ, κατά μάκθμα και ειδικότθτα, πιςτωτικζσ μονάδεσ, αντιςτοιχίςεισ
ειδικότθτασ και κατάταξθσ υποψθφίων, ωρολόγιο πρόγραμμα με διδακτζα φλθ, κεωρθτικισ ι
εργαςτθριακισ ενότθτασ, διαμορφωμζνθ ςφμφωνα με τα επιδιωκόμενα μακθςιακά αποτελζςματα κάκε
μακιματοσ, προςόντα εκπαιδευτϊν, μεκόδουσ διδαςκαλίασ και εξοπλιςμό, όπωσ και μζςα διδαςκαλίασ.
1.

Τα προγράμματα ςπουδϊν ανά ειδικότθτα τθσ αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ διαμορφϊνονται και
εποπτεφονται ωσ προσ τθν εφαρμογι τουσ από τθ Γ.Γ.Δ.Β.Μ..
2. Η πιςτοποίθςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν γίνεται από τον Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ..
3. Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. είναι δυνατό να κατατάςςονται ςε εξάμθνο κατάρτιςθσ άλλθσ ειδικότθτασ, τθσ ίδιασ
Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ. Οι απόφοιτοι που επικυμοφν κατάταξθ, υποβάλλουν ςχετικι αίτθςθ και τθ
Βεβαίωςθ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ςτο ΙΕΚ που επικυμοφν να φοιτιςουν κατά τθ περίοδο εγγραφϊν. Η
κατάταξθ αποφοίτων γίνεται για ςυγκεκριμζνθ ειδικότθτα, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που περιλαμβάνονται
ςτουσ οδθγοφσ ςπουδϊν με απόφαςθ του Διευκυντι ΙΕΚ που ζχουν αιτθκεί εγγραφι από κατάταξθ.
4. Τα προγράμματα ςπουδϊν τθσ αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ δφνανται να ςυνδζουν τα
μακθςιακά αποτελζςματα με Ριςτωτικζσ Μονάδεσ, ςε εφαρμογι του Εκνικοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων και
του European Credit System for Vocational and Education and Training – ECVET που περιγράφεται ςτθ
Σφςταςθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 18θσ Ιουνίου 2009 (Ε.Ε. C 155/02 τθσ
8.7.2009), θ απόδοςθ των οποίων επιτρζπει τόςο τθν αντιςτοίχιςθ των αποκτοφμενων προςόντων και τθν
ιςοτιμία των τίτλων ςπουδϊν όςο και τθν κινθτικότθτα μεταξφ διαφόρων εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων και
των διαφόρων χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
5. Ετθςίωσ, από τθν 1θ Σεπτεμβρίου ζωσ τθ 15θ Σεπτεμβρίου, οι απόφοιτοι του ςχολικοφ ζτουσ, που
ολοκλθρϊκθκε τθν 30ι Αυγοφςτου του ίδιου ζτουσ, τθσ Τάξθσ Μακθτείασ, εφόςον το επικυμοφν, μποροφν
να παρακολουκοφν το Ρροπαραςκευαςτικό Ρρόγραμμα Ριςτοποίθςθσ, ςυνολικισ διάρκειασ εβδομιντα
(70) ωρϊν, για τθν αρτιότερθ προετοιμαςία τουσ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ διαδικαςίεσ πιςτοποίθςθσ
προςόντων, απόκτθςθσ Ρτυχίου Ειδικότθτασ, του Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ., οι οποίεσ διεξάγονται ετθςίωσ το τελευταίο
τρίμθνο κάκε ζτουσ. Με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων και Εργαςίασ,
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ, κακορίηεται κάκε αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι του
Ρροπαραςκευαςτικοφ Ρρογράμματοσ Ριςτοποίθςθσ. Τα Ρροπαραςκευαςτικά Ρρογράμματα Ριςτοποίθςθσ
αποφοίτων ιδιωτικϊν Ι.Ε.Κ. πραγματοποιοφνται με ευκφνθ του κάκε Ι.Ε.Κ.
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Άρκρο 3 - Πρακτικι άςκθςθ ι Μακθτεία

1. Οι ςπουδαςτζσ των Ι.Ε.Κ. που ζχουν ςυμπλθρϊςει τουλάχιςτον 150 θμερομίςκια ςτθν ειδικότθτα που
εγγράφονται, απαλλάςςονται, εφόςον το επικυμοφν, με υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν.
1599/1996, από τθν υποχρζωςθ φοίτθςθσ του εξαμινου Ρρακτικισ Άςκθςθσ ι Μακθτείασ και τουσ
απονζμεται θ Βεβαίωςθ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ με τθν ολοκλιρωςθ των τεςςάρων εξαμινων τθσ
κεωρθτικισ και τθσ εργαςτθριακισ κατάρτιςθσ.
2. Η Ρρακτικι Άςκθςθ ι Μακθτεία, είναι ςυνολικισ διάρκειασ 1.050 ωρϊν. Το πζμπτο εξάμθνο Ρρακτικισ
Άςκθςθσ δφναται να λαμβάνει χϊρα κατά τθ διάρκεια του δεφτερου, του τρίτου και του τζταρτου
εξαμινου φοίτθςθσ (άρκρο 9 παρ. 2 του παρόντοσ).
3. Οι ςπουδαςτζσ Ι.Ε.Κ. δφνανται, τθν Ρρακτικι Άςκθςθ ι τθ Μακθτεία, με τουσ όρουσ και τισ
προχποκζςεισ των ςπουδαςτϊν των Σ.Ε.Κ., εκτόσ τθσ διάρκειάσ τθσ, με ευκφνθ εφαρμογισ του ιδιωτικοφ
Ι.Ε.Κ. που φοιτοφν, να τθν πραγματοποιοφν ςε φυςικά πρόςωπα, Ν.Ρ.Δ.Δ. ι Ν.Ρ.Ι.Δ.. Η περίοδοσ πρακτικισ
άςκθςθσ πρζπει να είναι ςυνεχόμενθ ι και τμθματικι χωρίσ να υπερβαίνει χρονικά ζνα (1) θμερολογιακό
ζτοσ.
4. Η εποπτεία, ο ςυντονιςμόσ, θ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και θ αξιολόγθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ
πραγματοποιοφνται με ευκφνθ του Διευκυντι του Ι.Ε.Κ. ι άλλου οριηόμενου από αυτόν προςϊπου ωσ
Συντονιςτι Ρρακτικισ Άςκθςθσ, αρμοδιότθτα του οποίου αποτελεί θ παρακολοφκθςθ τθσ παρουςίασ του
καταρτιηομζνου θ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του περιβάλλοντοσ εργαςίασ του αςκοφμενου, ο επιτόπιοσ
ζλεγχοσ ςτθν επιχείρθςθ και θ τιρθςθ ατομικοφ φακζλου πρακτικισ άςκθςθσ με τισ ςχετικζσ μθνιαίεσ
εκκζςεισ προόδου.
5. Για τουσ ςπουδαςτζσ των δθμόςιων φορζων θ ζκδοςθ των πιςτοποιθτικϊν υγείασ και οι ιατρικζσ
πράξεισ που απαιτοφνται για τθ Μακθτεία ςε χϊρουσ εργαςίασ, εφόςον οι ςπουδαςτζσ δεν είναι άμεςα ι
ζμμεςα αςφαλιςμζνοι, γίνονται δωρεάν από δθμόςια νοςοκομεία ι από ιατροφσ ςυμβεβλθμζνουσ με το
Δθμόςιο ι με φορείσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Το Δθμόςιο καλφπτει τισ δαπάνεσ τθσ ιατροφαρμακευτικισ
και νοςοκομειακισ περίκαλψθσ των ςπουδαςτϊν, που ζπακαν ατφχθμα κατά τθν άςκθςθ ςτα Σχολικά
Εργαςτιρια (Σ.Ε.) των Σχολϊν Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ, ι ςτα Σ.Ε. των ΕΡΑ.Λ. ι ςτα Εργαςτθριακά
Κζντρα ι ςτα Ι.Ε.Κ. ι ςτα εργαςτιρια Γυμναςίων και Γενικϊν Λυκείων ι ςτα Εργαςτθριακά Κζντρα
Φυςικϊν Επιςτθμϊν (Ε.Κ.Φ.Ε.) ι ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ, κατά το μζροσ που οι δαπάνεσ αυτζσ δεν
καλφπτονται από άμεςθ ι ζμμεςθ αςφάλιςθ. Η Μακθτεία ι και θ Ρρακτικι Άςκθςθ τόςο ςτουσ ιδιωτικοφσ
όςο και ςτουσ φορείσ του Δθμοςίου είναι δυνατόν να χρθματοδοτείται από εκνικοφσ ι / και κοινοτικοφσ
πόρουσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά διατάξεισ.
6. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων και Υγείασ, ρυκμίηονται ο
τρόποσ κάλυψθσ των δαπανϊν, κακϊσ και οι προχποκζςεισ και τα κζματα που αφοροφν ςτθν εφαρμογι
των διατάξεων του παρόντοσ άρκρου. Με τθν ίδια απόφαςθ ρυκμίηεται θ ςυμμετοχι του Δθμοςίου ςτισ
ειςφορζσ και τισ αποηθμιϊςεισ των ςπουδαςτϊν και των εργοδοτϊν κατά τθ διάρκεια τθσ Μακθτείασ.

Άρκρο 4 - Παροχι κινιτρων και αναγνώριςθ
1. Για τθν προϊκθςθ τθσ αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςτο πλαίςιο και τθσ εκνικισ αναπτυξιακισ
ςτρατθγικισ, ςτουσ καταρτιηόμενουσ των Ι.Ε.Κ. παρζχονται:
(α) κίνθτρα εγγραφισ ι ςυνζχιςθσ των ςπουδϊν ςε προγράμματα αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ με
γεωγραφικά, ειςοδθματικά, κοινωνικά και άλλα κριτιρια και
(β) ζπαινοι / βραβεφςεισ με κριτιρια ςχετιηόμενα αποκλειςτικά με τθν επίδοςθ ςτισ ςπουδζσ τουσ.
2. Οι ακριβείσ όροι και προχποκζςεισ για τθν παροχι των κινιτρων και τθν χοριγθςθ των επαίνων/
βραβεφςεων κακορίηονται με αποφάςεισ του Υπουργοφ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, οι οποίεσ
εφαρμόηονται από τα κατά τόπουσ Ι.Ε.Κ.
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3. Οι καταρτιηόμενοι των Ι.Ε.Κ. απαλλάςςονται κατά τθν εγγραφι τουσ από τθν καταβολι παραβόλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ
ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ

Άρκρο 5 - Αυτοαξιολόγθςθ - Δείκτεσ ποιότθτασ - τοχοκζτθςθ
1. Για τθν διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ κατάρτιςθσ, τα Ι.Ε.Κ. εφαρμόηουν, ςε ετιςια βάςθ,
αυτοαξιολόγθςθ ςφμφωνα με το κεςμοκετθμζνο πλαίςιο για τθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ.
2. Η αυτοαξιολόγθςθ περιλαμβάνει τθν αξιολόγθςθ τόςο των εφαρμοηόμενων πολιτικϊν και διαδικαςιϊν
όςο και τθν αξιολόγθςθ μετριςιμων αποτελεςμάτων επίδοςθσ.
3. Τα μετριςιμα αποτελζςματα ςχετίηονται με τουσ δείκτεσ ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των κφριων
δεικτϊν ποιότθτασ του πλαιςίου, τουσ οποίουσ οι διευκφνςεισ των δθμοςίων Ι.Ε.Κ. πρζπει να ςτοχοκετοφν
και παρακολουκοφν ςυςτθματικά, με τθν εποπτεία τθσ Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και τθν υποςτιριξθ εφαρμογισ από τον
Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ.
4. Τα μετριςιμα αποτελζςματα των δεικτϊν ποιότθτασ πρζπει να καταχωρίηονται ςε τακτά χρονικά
διαςτιματα ςε ειδικι βάςθ δεδομζνων, ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που ζχουν κεςπιςτεί, ϊςτε να
δθμιουργείται το απαραίτθτο υπόβακρο για τθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ μεταξφ Ι.Ε.Κ. και επομζνωσ για τθν
κινθτοποίθςθ τθσ διαρκοφσ βελτίωςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.

Άρκρο 6 - Διαμορφωτικι αξιολόγθςθ – Ζρευνεσ
1. Η ετιςια αυτοαξιολόγθςθ των Ι.Ε.Κ., βαςίηεται μεταξφ άλλων, και ςτα αποτελζςματα διαμορφωτικϊν
(on-going) αξιολογιςεων και ερευνϊν, που ενδεικτικά περιλαμβάνουν: ζρευνα καταρτιηομζνων, ζρευνα
εκπαιδευτϊν, ζρευνα αποφοίτων, ζρευνα εργοδοτϊν, αξιολογιςεισ διαχειριςτικϊν αρχϊν, αξιολογιςεισ
από τθ Γ.Γ.Δ.Β.Μ..
2. Τα εργαλεία για τθ διενζργεια των ερευνϊν (ερωτθματολόγια, ςυνεντεφξεισ, κ.λπ.) παρζχονται από τθ
Γ.Γ.Δ.Β.Μ., ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ομοιογζνεια των ςυλλεχκζντων ςτοιχείων, ενϊ ζρευνεσ είναι δυνατό
να διεξάγονται και ςε κεντρικό επίπεδο, τα αποτελζςματα των οποίων προωκοφνται ςτα κατά τόπουσ Ι.Ε.Κ.
για λιψθ μζτρων βελτίωςθσ.

Άρκρο 7 - Εξωτερικι Αξιολόγθςθ - Ζλεγχοσ
1. Τα αποτελζςματα τθσ ετιςιασ αυτοαξιολόγθςθσ, κακϊσ και το υλικό, που τεκμθριϊνει τα πορίςματά
τθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ερευνϊν και αξιολογιςεων τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου,
αξιολογοφνται από ομάδα ειδικά εκπαιδευμζνων προσ τοφτο αξιολογθτϊν, που ςυςτινεται από τον
Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ..
2. Η τιρθςθ των κανόνων και των διατάξεων που ςχετίηονται με τισ προχποκζςεισ αδειοδότθςθσ και τθν
παροχι του εκπαιδευτικοφ ζργου και τθν εν γζνει τθ λειτουργία των Ι.Ε.Κ. αποτελεί ευκφνθ τθσ Γ.Γ.Δ.Β.Μ.
με τθ ςυνεργαςία του Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ. όπου απαιτείται. Στο πλαίςιο αυτό, θ Γ.Γ.Δ.Β.Μ. δφναται να διενεργεί
ελζγχουσ, τακτικοφσ ι ζκτακτουσ, ι να ανακζτει με απόφαςθ του Γενιοφ Γραμματζα Δ.Β.Μ. ςε
εξουςιοδοτθμζνουσ τρίτουσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ.
3. Τα αποτελζςματα των αυτοαξιολογιςεων και των κάκε είδουσ εξωτερικϊν αξιολογιςεων
κοινοποιοφνται ςτθ Γ.Γ.Δ.Β.Μ., θ οποία ςυντάςςει ςυνολικι ετιςια ζκκεςθ για τθ δια βίου μάκθςθ ςτθν
Ελλάδα.
Άρκρο 8 - Επάρκεια εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών μζςων
4
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1. Ωσ Εκπαιδευτισ Ενθλίκων ορίηεται ο επαγγελματίασ, ο οποίοσ διακζτει τα τυπικά και ουςιαςτικά
προςόντα για τθν άςκθςθ του επαγγζλματόσ του και τθν απαιτοφμενθ πιςτοποιθμζνθ εκπαιδευτικι
επάρκεια, για τθ γενικι εκπαίδευςθ και τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ ςτο πλαίςιο τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ,
όπωσ προςδιορίηεται ςχετικά ςτο εκάςτοτε ιςχφον πιςτοποιθμζνο Επαγγελματικό Ρερίγραμμα
Εκπαιδευτι.
2. Η επάρκεια και θ διαρκισ ανανζωςθ και επικαιροποίθςθ των προςόντων των εκπαιδευτϊν, όπωσ και θ
χριςθ των κατάλλθλων εκπαιδευτικϊν μεκόδων και εργαλείων, ςυμπεριλαμβανομζνων των τεχνικϊν
εκπαίδευςθσ ενθλίκων, αποτελοφν βαςικζσ προχποκζςεισ για τθ διαςφάλιςθ τθσ υψθλισ ποιότθτασ τθσ
παρεχόμενθσ κατάρτιςθσ. Για το λόγο αυτό, τα προγράμματα ςπουδϊν περιλαμβάνουν ςαφείσ
κατευκφνςεισ, αναφορικά με τα προςόντα των εκπαιδευτϊν ανά μάκθμα και με τα απαιτοφμενα
εκπαιδευτικά μζςα, μεκοδολογίεσ και εργαλεία.
3. Ανϊτατο όριο διδακτικϊν ωρϊν ανά εκπαιδευτι ενθλίκων ςε όλεσ τισ δομζσ Διά Βίου Μάκθςθσ
ορίηονται οι είκοςι (20) διδακτικζσ ϊρεσ εβδομαδιαίωσ ςυνολικά. Πταν ο εκπαιδευτισ ενθλίκων ζχει τθν
δθμοςιοχπαλλθλικι ιδιότθτα ι ζχει πλιρθ απαςχόλθςθ ςτον ιδιωτικό τομζα ανϊτατο όριο διδακτικϊν
ωρϊν ορίηονται οι δζκα (10) διδακτικζσ ϊρεσ εβδομαδιαίωσ.
4. Μετά τθν ζναρξθ λειτουργίασ του Υπομθτρϊου Εκπαιδευτϊν αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ,
προχπόκεςθ για τθν υποβολι αίτθςθσ είναι θ εγγραφι του υποψιφιου εκπαιδευτι ςτο υπομθτρϊο, το
οποίο τθρείται από τον Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ.. Με απόφαςθ του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ. κακορίηεται κάκε αναγκαία
λεπτομζρεια για τθν τιρθςθ του υπομθτρϊου εκπαιδευτϊν αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ.
5. α) Οι κζςεισ εκπαιδευτϊν των δθμόςιων ΙΕΚ προκθρφςςονται από τθ Γ.Γ.Δ.Β.Μ. ι άλλον φορζα Ν.Ρ.Δ.Δ.
ι Ν.Ρ.Ι.Δ., που με απόφαςι του ο Υπουργόσ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων του ζχει ανακζςει. Οι
προκθρφξεισ με χριςθ ειδικοφ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ αναφζρουν : τθ διάρκεια κατάρτιςθσ, τισ
ειδικότθτεσ που ζχει αποφαςιςτεί να λειτουργιςουν, τα μακιματα ανά ειδικότθτα με αναφορά ςτο είδοσ
τουσ (κεωρθτικά - εργαςτθριακά - μικτά) και ςτισ προβλεπόμενεσ από το πρόγραμμα ςπουδϊν ϊρεσ
διδαςκαλίασ ανά μάκθμα, τουσ δικαιοφχουσ ςυμμετοχισ, τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, τα κριτιρια
επιλογισ, τθ ςχζςθ εργαςίασ, τον τρόπο και τθν ανϊτατθ θμερομθνία υποβολισ των αιτιςεων των
εκπαιδευτϊν, τθ διαδικαςία υποβολισ και διαχείριςθσ τυχόν ενςτάςεων ςε όλα τα ςτάδια επιλογισ. Για
τθν επιλογι των εκπαιδευτϊν ςυνεκτιμϊνται τα ακόλουκα, ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο μάκθμα: θ
εργαςιακι εμπειρία, θ διδακτικι εμπειρία, θ εξειδίκευςθ ςτο γνωςτικό αντικείμενο που επικυμοφν να
διδάξουν, οι ςυναφείσ με το αντικείμενο μεταπτυχιακοί τίτλοι ςπουδϊν, θ απόδοςθ, θ ςυνζπεια και το
επίπεδο ςυνεργαςίασ ςτθν περίπτωςθ προθγοφμενθσ ςυνεργαςίασ με το ΙΕΚ και κοινωνικά κριτιρια. Η
επιλογι των εκπαιδευτϊν γίνεται από τριμελι επιτροπι αποτελοφμενθ από τον Διευκυντι τθσ οικείασ
ΔΔΒΜ, τον Διευκυντι του οικείου ΙΕΚ και ζνα μζλοσ οριηόμενο από τθ Γ.Γ.Δ.Β.Μ..
β)Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ ζχουν όλοι οι ιδιϊτεσ, κακϊσ και οι με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ
απαςχολοφμενοι ςτο δθμόςιο τομζα, που ζχουν τα νόμιμα τυπικά προςόντα. Τα προςόντα που πρζπει να
διακζτουν οι εκπαιδευτζσ, περιγράφονται ςτα εγκεκριμζνα και δθμοςιοποιθμζνα αναλυτικά προγράμματα
ςπουδϊν των ειδικοτιτων τθσ αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ι όπωσ με απόφαςθ τθσ ΓΓΔΒΜ
οριςτοφν ι αντιςτοιχθκοφν. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, θ οποία εκδίδεται
κατόπιν ειςιγθςθσ του Γενικοφ Γραμματζα Δια Βίου Μάκθςθσ, εξειδικεφονται τα κριτιρια επιλογισ
εκπαιδευτϊν ςτα δθμόςια ΙΕΚ.
γ)Οι ςχετικζσ αμοιβζσ των Εκπαιδευτϊν
ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα ΕΣΡΑ..

Ενθλίκων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ
ΦΟΙΣΗΗ
Άρκρο 9 - Ζτοσ και εξάμθνα κατάρτιςθσ
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1. Το διδακτικό ζτοσ ςτα Ινςτιτοφτα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΙΕΚ) άρχεται τθ 15θ Οκτωβρίου και
μετατίκεται, ςε περίπτωςθ Σαββάτου ι Κυριακισ, τθν αμζςωσ επόμενθ Δευτζρα, και λιγει τθ 15θ Ιουνίου
εκάςτου ζτουσ και περιλαμβάνει δφο εξάμθνα φοίτθςθσ ζκαςτο το ανϊτερο 300 ωρϊν κατάρτιςθσ. Οι
εγγραφζσ, οι ανανεϊςεισ εγγραφϊν και οι κατατάξεισ ςτουσ ανωτζρω φορείσ πραγματοποιοφνται από τθ
15θ επτεμβρίου ζωσ τθ 14θ Οκτωβρίου εκάςτου ζτουσ.
2. Η φοίτθςθ ςτα Ι.Ε.Κ. είναι πζντε (5) ςυνολικά εξαμινων, επιμεριςμζνθ ςε τζςςερα (4) εξάμθνα
κεωρθτικισ και εργαςτθριακισ κατάρτιςθσ ςυνολικισ διάρκειασ ζωσ 1.200 διδακτικζσ ϊρεσ ειδικότθτασ,
ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα προγράμματα ςπουδϊν και ςε ζνα εξάμθνο Ρρακτικισ Άςκθςθσ ι Μακθτείασ,
ςυνολικισ διάρκειασ 1.050 ωρϊν. Η φοίτθςθ δφναται να άρχεται κατά το χειμερινό ι εαρινό εξάμθνο, ςε
αποφοίτουσ δευτεροβάκμιασ μθ υποχρεωτικισ τυπικισ εκπαίδευςθσ ι και αποφοίτουσ ανωτζρων από
αυτι βακμίδασ ι και αποφοίτουσ ΣΕΚ.. Το πζμπτο εξάμθνο Ρρακτικισ Άςκθςθσ δφναται να λαμβάνει χϊρα
παράλλθλα κατά τθ διάρκεια του δεφτερου, του τρίτου και του τζταρτου εξαμινου φοίτθςθσ.
3. Η κατάρτιςθ κάκε εξαμινου είναι πλιρθσ, όταν ζχουν ςυμπλθρωκεί όλεσ οι προβλεπόμενεσ από το
πρόγραμμα ςπουδϊν ϊρεσ. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ςε ζνα ι περιςςότερα Ι.Ε.Κ. δεν
πραγματοποιθκεί κατάρτιςθ, ςυνολικά ι ςε επίπεδο κεματικισ ενότθτασ, για οποιοδιποτε λόγο,
παρατείνεται αντίςτοιχα θ κατάρτιςθ του εξαμινου, με απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ και
Θρθςκευμάτων, φςτερα από πρόταςθ του Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και μόνον ςε εξαιρετικζσ και αιτιολογθμζνεσ
περιπτϊςεισ.
4. Οι τριακόςιεσ (300) ϊρεσ κατάρτιςθσ εκάςτου εξαμινου, δφνανται να εκτείνονται ςφμφωνα με τα
ωρολόγια προγράμματα από δϊδεκα (12) ζωσ και δεκαπζντε (15) εβδομάδεσ, αρκεί να ολοκλθρϊνεται
αποκλειςτικά τθν 15θ Φεβρουαρίου το χειμερινό εξάμθνο και τθν 15θ Ιουνίου το εαρινό εξάμθνο.
5. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτιςθσ κακορίηεται ςε 20 ϊρεσ, δφναται όμωσ να
αυξομειϊνεται κατά τθ διάρκεια του εξαμινου κατά 30% , ιτοι μπορεί να κυμαίνεται από δεκατζςςερισ
(14) ζωσ και είκοςι ζξι (26) ϊρεσ ανά εβδομάδα.
6. Κατά τθ ςυμπλιρωςθ κάκε εκατό (100) διδακτικϊν ωρϊν κατάρτιςθσ, κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί ο
προβλεπόμενοσ από το ωρολόγιο πρόγραμμα αρικμόσ των κεωρθτικϊν, εργαςτθριακϊν και μικτϊν
μακθμάτων. Κατά τθν ολοκλιρωςθ των τριακοςίων (300) ωρϊν κατάρτιςθσ ανά εξάμθνο, κα πρζπει να
ζχει ολοκλθρωκεί το ςφνολο τθσ αναλογίασ των προβλεπόμενων κεωρθτικϊν, εργαςτθριακϊν και μικτϊν
μακθμάτων.

Άρκρο 10 - Διάρκεια μακθμάτων - Παρουςίεσ - Αρικμόσ εκπαιδευτών
1. Η κατάρτιςθ περιλαμβάνει μακιματα:
α) Θεωρθτικά: Θεωρθτικά χαρακτθρίηονται τα μακιματα των οποίων θ διδαςκαλία πραγματοποιείται
από ζναν εκπαιδευτι, μόνον ςε αίκουςεσ διδαςκαλίασ και ζχουν ωσ ςκοπό να αποκτιςουν οι
καταρτιηόμενοι τισ γνϊςεισ, που είναι απαραίτθτεσ για να κατανοιςουν το γνωςτικό αντικείμενο τθσ
κατάρτιςισ τουσ.
β) Εργαςτθριακά: Εργαςτθριακά χαρακτθρίηονται τα μακιματα εκείνα, τα οποία αποβλζπουν ςτθν
εμπζδωςθ του κεωρθτικοφ μζρουσ τθσ κατάρτιςθσ και ςτθν εκμάκθςθ δεξιοτιτων, πραγματοποιοφνται δε
αποκλειςτικά ςτουσ εργαςτθριακοφσ χϊρουσ ενϊ δφναται να παρζχονται ςτο ςφνολο ι ςε μζροσ των
εγγεγραμμζνων φοιτοφντων κάκε τμιματοσ.
γ) Μικτά: Μικτά χαρακτθρίηονται τα μακιματα εκείνα, τα οποία απαιτοφν ταυτόχρονθ κεωρθτικι
κατάρτιςθ και απόκτθςθ δεξιοτιτων.
2. Η διάρκεια τθσ ωριαίασ διδαςκαλίασ όλων των μακθμάτων κακορίηεται ςε 45 λεπτά. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ
των ωρϊν διδαςκαλίασ κακορίηεται ςε ζξι (6) ϊρεσ ανά θμζρα κατάρτιςθσ. Η διδαςκαλία των
εργαςτθριακϊν μακθμάτων ι του εργαςτθριακοφ μζρουσ των μικτϊν μακθμάτων είναι δυνατό να γίνεται
ςυνεχόμενθ μζχρι δφο (2) ϊρεσ.
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3. Η διάρκεια των διαλειμμάτων ορίηεται ςε 15 λεπτά. Στισ περιπτϊςεισ ςυνεχοφσ διδαςκαλίασ του
παραπάνω εδαφίου (2), το διάλειμμα κα είναι ακροιςτικό.
4. Μετά τθν είςοδο του εκπαιδευτι ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ ι ςτον εργαςτθριακό χϊρο δεν επιτρζπεται
θ είςοδοσ καταρτιηομζνων.
5. Οι παρουςίεσ λαμβάνονται υποχρεωτικά ανά ϊρα κατάρτιςθσ, με τθν ζναρξθ τθσ ϊρασ και με ευκφνθ
του εκπαιδευτι ι των εκπαιδευτϊν.
6. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ανά εκπαιδευτι, κακορίηεται ςε τριάντα (30) καταρτιηόμενουσ ςε κεωρθτικά και
μικτά μακιματα. Στα εργαςτθριακά μακιματα όταν ο αρικμόσ των καταρτιηομζνων ςε ζκαςτο
εργαςτθριακό μάκθμα υπερβαίνει τουσ δεκαζξι (16), τότε τοποκετείται δεφτεροσ εκπαιδευτισ.
Άρκρο 11 - Διακοπζσ, αργίεσ
Κατάρτιςθ και πάςθσ φφςεωσ διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ δεν γίνονται κατά τισ εορτζσ, τισ επίςθμεσ αργίεσ και
τισ διακοπζσ κακϊσ επίςθσ και τισ θμζρεσ τοπικϊν αργιϊν λόγω κρθςκευτικϊν εορτϊν ι επετείων.

Άρκρο 12 - Αρχικι εγγραφι
1. Για τθν οριςτικοποίθςθ τθσ εγγραφισ των επιλεγζντων υποψθφίων καταρτιηόμενων απαιτείται θ
ζγκαιρθ κατάκεςθ ςτο ΙΕΚ που κατετάγθςαν των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν και θ οριςτικοποίθςθ τθσ
εγγραφισ με τθν απόκτθςθ Ειδικοφ Κωδικοφ Σπουδαςτι ΙΕΚ .
2. Η μθ οριςτικοποίθςθ τθσ εγγραφισ ςτο δθμόςιο ΙΕΚ, το αργότερο εντόσ αποκλειςτικισ θμερομθνίασ
δζκα (10) θμερϊν ζχει ωσ ςυνζπεια τθν απϊλεια τθσ αρχικισ επιλογισ εγγραφισ.

Άρκρο 13 - Ανανζωςθ Εγγραφισ
1. Ο καταρτιηόμενοσ γράφεται ςτο επόμενο εξάμθνο κατάρτιςθσ, εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ του
άρκρου 20 του παρόντοσ.
2. Η ανανζωςθ τθσ εγγραφισ, υπό τισ ανωτζρω προχποκζςεισ, πραγματοποιείται με κατάκεςθ ςχετικισ
αίτθςθσ.

Άρκρο 14 - Επιλογι Καταρτιηομζνων ςτα Δθμόςια ΙΕΚ
1. Ο Διευκυντισ Διά Βίου Μάκθςθσ (Δ.Δ.Β.Μ.), ανακοινϊνει πίνακα με τισ ειδικότθτεσ που κα
λειτουργιςουν ςτα ΙΕΚ ευκφνθσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ τουλάχιςτον τρεισ (3) θμζρεσ πριν από τθν
θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων των υποψθφίων και ςφμφωνα με το Ν. 4186/2013.
2. Οι υποψιφιοι καταρτιηόμενοι προκειμζνου να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ, υποβάλλουν ςε
ειδικό πλθροφοριακό ςφςτθμα αίτθςθ ςυμμετοχισ, ςτθν οποία κα αναγράφονται τα ονομαςτικά ςτοιχεία,
τα ςτοιχεία ταυτότθτασ, το ΑΜΚΑ και θ διεφκυνςθ κατοικίασ του υποψθφίου, κακϊσ και θ ςειρά
προτίμθςθσ των ειδικοτιτων που πρόκειται να λειτουργιςουν ςτο ΙΕΚ.
3. Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων επιλογισ, ανακοινϊνονται από τισ Δ.Δ.Β.Μ.
πίνακεσ αξιολόγθςθσ ανά ειδικότθτα - τμιμα - ΙΕΚ οι αιτοφντεσ που κζκτθνται δικαιϊματοσ εγγραφισ.
4. Οι τελικοί επιλεγζντεσ, υποχρεοφνται να προςκομίςουν κατά τθν οριςτικι τουσ εγγραφι ςτο ΙΕΚ που
ζχουν επιλεγεί, τα δθλωκζντα ςτθν αίτθςι τουσ απαραίτθτα δικαιολογθτικά.
5. Για τθ μοριοδότθςθ των υποψθφίων καταρτιηομζνων λαμβάνονται υπόψθ τα ακόλουκα:
α) Ο βακμόσ του τίτλου ςπουδϊν, ο οποίοσ απαιτείται για τθν ειςαγωγι ςτο ΙΕΚ. Τα μόρια που δίνει ο
τίτλοσ είναι τόςα όςα ο γενικόσ βακμόσ, με μετατροπι του κλαςματικοφ μζρουσ ςε δεκαδικό. Σε
περίπτωςθ που ο βακμόσ του τίτλου ςπουδϊν είναι εκφραςμζνοσ ςε διαφορετικι από τθν
εικοςαβάκμια κλίμακα, γίνεται αναγωγι του ςε εικοςαβάκμια κλίμακα.
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β) Ο μζςοσ όροσ τθσ βακμολογίασ, που ζλαβε ο υποψιφιοσ καταρτιηόμενοσ ςτο απολυτιριο του από
τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ ςτα μακιματα τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ και των Μακθματικϊν
(Αναγωγι ςτθν 20βάκμια/2 ζκαςτο). Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο υποψιφιοσ καταρτιηόμενοσ δεν
ζχει βακμολογία ςτα μακιματα αυτά ςτθν τάξθ αποφοίτθςθσ του, μοριοδοτείται θ βακμολογία που
ζλαβε ςτα μακιματα αυτά ςτθν εγγφτερθ τάξθ από τθν τάξθ αποφοίτθςθσ του.
γ) Η τεκμθριωμζνθ με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, εργαςιακι εμπειρία, ςχετικι με τθν ειδικότθτα
που επικυμεί να καταρτιςτεί, είτε ςτο δθμόςιο είτε ςτον ιδιωτικό τομζα ωσ εξισ:
I. Για προχπθρεςία τριϊν (3) μθνϊν δφο (2) μόρια.
II. Για προχπθρεςία ζξι (6) μθνϊν τρία (3) μόρια.
III. Για προχπθρεςία εννζα (9) μθνϊν τζςςερα (4) μόρια.
IV. Για προχπθρεςία δϊδεκα (12) μθνϊν ζξι (6) μόρια.
δ) Η εγγφτθτα τθσ θμερομθνίασ κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ του υποψθφίου καταρτιηομζνου με τθν
θμερομθνία αποφοίτθςθσ του από τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, ωσ ακολοφκωσ:
I. Για διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία αποφοίτθςθσ δζκα (10) μόρια
II. Για διάςτθμα δφο (2) ετϊν από τθν θμερομθνία αποφοίτθςθσ επτά (7) μόρια
III. Για διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν από τθν θμερομθνία αποφοίτθςθσ πζντε (5) μόρια
IV. Για διάςτθμα άνω των τριϊν (3) ετϊν από τθν θμερομθνία αποφοίτθςθσ δφο (2) μόρια
ε) Η ιδιότθτα του πολφτεκνου γονζα ι του τζκνου πολφτεκνθσ οικογζνειασ, όπωσ αυτι αποδεικνφεται
από πιςτοποιθτικό Διμου ι επίςθμο ζγγραφο τθσ ζνωςθσ Ρολυτζκνων Ελλάδασ, πζντε (5) μόρια.
ςτ) Η ιδιότθτα τρίτεκνου γονζα ι τζκνου τρίτεκνθσ οικογζνειασ, όπωσ αυτι αποδεικνφεται από
πιςτοποιθτικό Διμου, τρία (3) μόρια.
6. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ, όςοι καταρτιηόμενοι επιλζγονται ςε Τμιματα Εαρινοφ
Εξαμινου κζκτθνται τθσ εγγραφισ και των δικαιωμάτων αυτισ από τθν επιλογι τουσ.
7. Στο εαρινό εξάμθνο δφναται να πραγματοποιείται πρόςκλθςθ επιλογισ καταρτιηομζνων μόνο για τα
τμιματα τα οποία δεν δθμιουργικθκαν κατά τθν αρχικι πρόςκλθςθ του χειμερινοφ εξαμινου, με ςκοπό
τθν ςυμπλιρωςι των τμθμάτων ςτα οποία υπάρχουν προεγγραφζσ.

Άρκρο 15 - Οριςτικοποίθςθ λειτουργίασ Σμθμάτων Δθμοςίων ΙΕΚ
1. Τα τμιματα δφνανται να δθμιουργθκοφν εφόςον ςυμπλθρϊςουν τον ελάχιςτο απαιτοφμενο αρικμό των
δεκαπζντε (15) καταρτιηομζνων, εκτόσ εξαιρετικϊν περιπτϊςεων, κατά τισ οποίεσ υπάρχει τεκμθριωμζνθ
ειςιγθςθ από τον Δ.Δ.Β.Μ. και φςτερα από απόφαςθ του Γ.Γ.Δ.Β.Μ.. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ καταρτιηομζνων
ανά τμιμα, κακορίηεται ςε τριάντα (30), δφναται όμωσ να προςαυξάνεται κατά 10%, με ςκοπό τθ ςωςτι
κατανομι των καταρτιηομζνων.
2. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία διαπιςτωκεί θ αντικειμενικι αδυναμία λειτουργίασ τμιματοσ, εκδίδεται
ςχετικι απόφαςθ από τθ Γ.Γ.Δ.Β.Μ., φςτερα από τεκμθριωμζνθ πρόταςθ τθσ διεφκυνςθσ του ΙΕΚ και τθσ
Δ.Δ.Β.Μ., ςτθν οποία οι καταρτιηόμενοι αυτϊν των τμθμάτων, εφόςον το επικυμοφν, αποκτοφν δικαίωμα
προεγγραφισ για το βϋ εξάμθνο. Με τθν ίδια απόφαςθ ρυκμίηονται οι αναγκαίεσ αλλαγζσ όπωσ, θ
μετακίνθςθ εγγραφζντων μεταξφ ΙΕΚ και θ ζνταξθ εγγραφζντων ςε άλλεσ ειδικότθτεσ. Εάν κάποιο από τα
τμιματα αποφαςιςτεί να μθν λειτουργιςει, τότε ςε ςυνεργαςία με το ΙΕΚ ι/και με τισ Οικονομικζσ
Υπθρεςίεσ τθσ Δ.Δ.Β.Μ., ενθμερϊνονται οι εγγραφζντεσ και διευκετοφνται οι αλλαγζσ (μετακίνθςθ
εγγραφζντων μεταξφ ΙΕΚ, ζνταξθ εγγραφζντων ςε άλλεσ ειδικότθτεσ).

Άρκρο 16 - Απαλλαγζσ μακθμάτων
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1. Σε περίπτωςθ που υποψιφιοσ καταρτιηόμενοσ διακζτει πιςτοποίθςθ ςτθ χριςθ Η/Υ και πιςτοποιθτικό
γλωςςομάκειασ επιπζδου τουλάχιςτον Β2, απαλλάςςεται από τα αντίςτοιχου επιπζδου ςχετικά
μακιματα, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται από τον Οδθγό Σπουδϊν. Ο υποψιφιοσ καταρτιηόμενοσ δεν
απαλλάςςεται από τθν ειδικι ορολογία ςε ξζνθ γλϊςςα, με εξαίρεςθ τα αναφερόμενα ςτθν επόμενθ
παράγραφο.
2. Δίνεται ςτουσ καταρτιηόμενουσ θ δυνατότθτα απαλλαγισ από τα μακιματα, ςτα οποία διακζτουν
πιςτοποιθμζνο προςόν, μθ εξαιρουμζνων των εργαςτθριακϊν και μικτϊν μακθμάτων, κατόπιν αίτθςισ
τουσ ςτο οικείο ΙΕΚ, και απόφαςθσ του Διευκυντι, εφόςον προβλζπεται από τουσ οδθγοφσ ςπουδϊν.

Άρκρο 17 - Μετεγγραφζσ
1. Καταρτιηόμενοσ ςε ΙΕΚ, που επικυμεί μετεγγραφι ςε άλλο ΙΕΚ, ιδιωτικό ι δθμόςιο, δφναται να τθν
πραγματοποιιςει από τθν 14θ Σεπτεμβρίου ζωσ τθν 1θ Οκτωβρίου. Ο εκπαιδευόμενοσ υποβάλλει αίτθςθ
ςτο ΙΕΚ που επικυμεί να μεταγραφεί, προςκομίηοντασ τον ατομικό του φάκελο τον οποίο παραλαμβάνει
μετά από αίτθςι του από το ΙΕΚ που φοιτοφςε, το οποίο υποχρεοφται να του προςκομίςει γνιςιο
αντίγραφο εντόσ αποκλειςτικισ θμερομθνίασ πζντε (5) θμερϊν από τθν αίτθςι του. Οι αιτιςεισ
μεταγραφισ εγκρίνονται ι απορρίπτονται πζντε (5) θμζρεσ προ τθσ 15θσ Οκτωβρίου ϊςτε όςοι δεν
μεταγραφοφν να ςυνεχίηουν απρόςκοπτα τθ φοίτθςι τουσ ςτο ΙΕΚ που φοιτοφςαν.
2. Ρροχποκζςεισ μετεγγραφϊν από Ιδιωτικό ςε Δθμόςιο ΙΕΚ είναι οι κάτωκι :
α) το κατά κεφαλιν ειςόδθμα δεν πρζπει να υπερβαίνει τισ επτά (7.000 €) χιλιάδεσ ευρϊ,
β) εξζταςθ δυνατότθτασ υποδοχισ από το Δθμόςιο ΙΕΚ.
3. Σε περίπτωςθ ανάκλθςθσ τθσ αδείασ ιδιωτικοφ ΙΕΚ ι για οποιοδιποτε λόγο αδυναμίασ παροχισ
υπθρεςιϊν ςτουσ ςπουδαςτζσ του και κατά τθ διάρκεια του εξαμινου, με απόφαςθ του Γ.Γ.Δ.Β.Μ. τα
όμορα δθμόςια ΙΕΚ υποχρεοφνται να μεταγράψουν όςουσ εκ των φοιτοφντων το επικυμοφν και το
δθλϊςουν ςε ειδικι πρόςκλθςθ τθσ ΓΓΔΒΜ.

Άρκρο 18 - Αξιολόγθςθ γνώςεων, ικανοτιτων και δεξιοτιτων
1. Η αξιολόγθςθ των γνϊςεων, ικανοτιτων και δεξιοτιτων των καταρτιηομζνων ανά μάκθμα γίνεται και με
βάςθ τον Οδθγό Σπουδϊν και περιλαμβάνει ςε κάκε περίπτωςθ : (α) Εξζταςθ προόδου, (β) Τελικι εξζταςθ
ι και (γ) Αξιολόγθςθ ςυμμετοχισ ςε εργαςίεσ ομαδικζσ και ατομικζσ, οι οποίεσ δφνανται να αντικακιςτοφν
εξζταςθ προόδου ζωσ δφο (2) εκ των μακθμάτων εκάςτου εξαμινου.
2. Αναφορικά με τισ εξετάςεισ προόδου ιςχφουν τα εξισ:
α) Σε όλα τα μακιματα κάκε εξαμινου κατάρτιςθσ πραγματοποιείται τουλάχιςτον μια εξζταςθ προόδου,
ανά μάκθμα, προ τθσ ςυμπλθρϊςεωσ του 70% των ωρϊν κατάρτιςθσ του εξαμινου, με εξεταηόμενα
κζματα που ορίηονται από τον εκπαιδευτι και βακμολογοφνται από αυτόν.
β) Η ςυμμετοχι ςτθν εξζταςθ προόδου είναι υποχρεωτικι για όλουσ τουσ καταρτιηόμενουσ . Σε περίπτωςθ
απουςίασ καταρτιηομζνου από εξζταςθ προόδου για αποδεικνυόμενουσ λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι ςοβαρισ
αςκζνειασ, θ διοίκθςθ του ΙΕΚ αποφαςίηει για τθν εξζταςθ του καταρτιηομζνου κατά τθ διάρκεια επόμενθσ
διδαςκαλίασ ι ςε χρόνο και τόπο που ορίηεται για τον ςκοπό αυτό ςε ςυνεργαςία με τον εκπαιδευτι.
γ) Οι καταρτιηόμενοι λαμβάνουν γνϊςθ τθσ βακμολογίασ τουσ με ευκφνθ τθσ διοίκθςθσ του ΙΕΚ, θ οποία
μεριμνά και για τθ διαχείριςθ ενδεχόμενων διαφωνιϊν.
3. Αναφορικά με τισ τελικζσ εξετάςεισ κάκε εξαμινου ιςχφουν τα εξισ:
α) Στο τζλοσ κάκε εξαμινου πραγματοποιοφνται οι τελικζσ εξετάςεισ κάκε μακιματοσ
β) Ο τρόποσ διεξαγωγισ τουσ για κάκε μάκθμα κακορίηεται από τον Οδθγό Σπουδϊν.
γ) Τα κζματα των τελικϊν εξετάςεων ορίηονται από τον εκπαιδευτι και βακμολογοφνται από αυτόν.
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δ) Η διάρκεια κάκε εξζταςθσ προόδου είναι δφο (2) ϊρεσ.
ε) Καταρτιηόμενοσ, που απουςιάηει από τελικι εξζταςθ μακιματοσ για λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι ςοβαρισ
αςκζνειασ, που αποδεικνφεται από αρμόδιο Δθμόςιο Φορζα, υποβάλλει αίτθςθ προσ τθ διοίκθςθ του ΙΕΚ
μαηί με τα ςχετικά δικαιολογθτικά, πάντοτε πριν από τθν ζκδοςθ των αποτελεςμάτων του εξαμινου. Η
διοίκθςθ του ΙΕΚ αποφαςίηει το χρόνο και τον τόπο για τθν εξζταςθ του καταρτιηομζνου αυτοφ κατά τθν
τρζχουςα εξεταςτικι περίοδο χωρίσ υποχρζωςθ επαναπαρακολοφκθςθσ του μακιματοσ ι των
μακθμάτων, από τθν τελικι εξζταςθ των οποίων απουςίαςε και χωρίσ δικαίωμα εγγραφισ και φοίτθςθσ
του ςε επόμενο διδακτικό εξάμθνο.
4. Αναφορικά με τθν αξιολόγθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςε εργαςίεσ ομαδικζσ και ατομικζσ ιςχφουν τα εξισ:
α) Τα κζματα των εργαςιϊν ορίηονται από τον εκπαιδευτι,.
β) Οι εργαςίεσ δφναται να είναι ατομικζσ ι ομαδικζσ .
γ) Οδθγίεσ για τθ κεματολογία των εργαςιϊν δίνονται ςτον Οδθγό Σπουδϊν του μακιματοσ ι και από τον
εκπαιδευτι.
5. Τόςο κατά τισ εξετάςεισ προόδου όςο και κατά τισ τελικζσ εξετάςεισ, τα κζματα αναγράφονται ςε φφλλο
που αναφζρει τον τίτλο του ΙΕΚ, τθν ειδικότθτα, τθν θμερομθνία, το εξάμθνο και το ζτοσ κατάρτιςθσ, τον
τίτλο του προσ εξζταςθ μακιματοσ, κακϊσ και το ονοματεπϊνυμο του εκπαιδευτι - ειςθγθτι. Επίςθσ,
αναφζρεται ο παρεχόμενοσ χρόνοσ για τθν εξζταςθ και το εάν τα κζματα είναι ιςότιμα ςτθ βακμολόγθςθ.
6. Διευκρινίςεισ επί των κεμάτων και τυχόν οδθγίεσ δίδονται μόνο γραπτϊσ επί του εντφπου των κεμάτων.
Ρεραιτζρω διευκρινίςεισ πρζπει να αποφεφγονται και πρζπει να δίδονται κατά προτίμθςθ γραπτϊσ και με
νζα κεϊρθςθ τθσ διοίκθςθσ του ΙΕΚ.
7. Οι απαντιςεισ είναι δυνατόν να δίδονται από τουσ καταρτιηομζνουσ ςτο φφλλο ι ςτα φφλλα των
κεμάτων ι ςε ανεξάρτθτα φφλλα, τα οποία παραδίδονται ςτουσ εξεταηόμενουσ ταυτόχρονα με τα κζματα,
ςτα οποία αναγράφουν το ονοματεπϊνυμο, τον κωδικό αρικμό τουσ, τθν ειδικότθτα, το εξάμθνο, το
τμιμα, το μάκθμα και τθν θμερομθνία εξζταςθσ.
8. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ τα φφλλα κεμάτων και απαντιςεων επιςτρζφονται ςτον ειςθγθτι ι ςτον
οριςκζντα επιτθρθτι, μετά το πζρασ τθσ επεξεργαςίασ των κεμάτων.
9. Ο ειςθγθτισ ι ο επιτθρθτισ, αφοφ διαγράψει τα τυχόντα κενά ςτα φφλλα απαντιςεων, μονογράφει ςτο
τζλοσ τθσ διαπραγμάτευςθσ των κεμάτων, καταμετρά τα παραδοκζντα γραπτά και τα αντιπαραβάλλει με
τθν κατάςταςθ των καταρτιηομζνων, που είχαν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν εξζταςθ, πιςτοποιεί τουσ
απόντεσ και αναγράφει τα ονοματεπϊνυμα τουσ ςτο φάκελο εξετάςεων.
10. Στθ ςυνζχεια προςζρχεται ςτθ γραμματεία του ΙΕΚ όπου ο υπάλλθλοσ, ο οποίοσ ζχει οριςκεί από τθ
διοίκθςθ του ΙΕΚ, παραλαμβάνει τα γραπτά και τα χρεϊνει ςτον ειςθγθτι με πρωτόκολλο παράδοςθσ και
παραλαβισ για διόρκωςθ.
11. Ο εκπαιδευτισ βακμολογεί με τθν αναγραφι αρικμθτικά τθσ επίδοςθσ του καταρτιηομζνου ςε κάκε
επιμζρουσ κζμα. Στο τζλοσ αναγράφει τθ ςυνολικι βακμολογία του γραπτοφ ςτο εμπρόςκιο δεξιό άκρο,
ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ και υπογράφει. Σε περίπτωςθ λανκαςμζνθσ βακμολόγθςθσ του, διαγράφει με
διαγϊνιο γραμμι τα λάκθ και ξαναγράφει το τελικό ςτοιχείο, κζτοντασ τθν μονογραφι του δίπλα από τθ
διαγραφι.
12. Ο ειςθγθτισ, εντόσ το πολφ τεςςάρων (4) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία εξζταςθσ του
μακιματοσ, επιςτρζφει και παραδίδει, με ςχετικι πράξθ παράδοςθσ - παραλαβισ, τα γραπτά και τθ
ςυνοδευτικι κατάςταςθ αρικμθτικισ βακμολογίασ ςτθ Γραμματεία του ΙΕΚ.
13. Οι καταρτιηόμενοι λαμβάνουν γνϊςθ των βακμολογιϊν τουσ με ευκφνθ τθσ διοίκθςθσ του ΙΕΚ, οποία
μεριμνά και για τθ διαχείριςθ ενδεχόμενων διαφωνιϊν.
14. Καταρτιηόμενοσ, ο οποίοσ για οποιονδιποτε λόγο δεν προςζλκει ςτισ εξετάςεισ βακμολογείται με
μονάδα. Επίςθσ με μονάδα βακμολογείται το γραπτό των καταρτιηομζνων, οι οποίοι, είτε εμποδίηουν τθν
ομαλι διεξαγωγι τθσ εξζταςθσ είτε με οποιοδιποτε τρόπο αντιγράφουν. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ
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ςυντάςςεται ςφντομο πρακτικό από τουσ επιτθρθτζσ πάνω ςτο γραπτό του καταρτιηομζνου και
επιςυνάπτονται τα τυχόν παραςτατικά ςτοιχεία.
15. Εξετάηονται μόνο προφορικά κατόπιν αιτιςεϊσ τουσ οι καταρτιηόμενοι οι οποίοι αδυνατοφν να
υποςτοφν γραπτι εξζταςθ επειδι:
α) Είναι τυφλοί, ςφμφωνα με το Ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 τ.Αϋ) όπωσ ιςχφει ι ζχουν ποςοςτό αναπθρίασ ςτθν
όραςι τουσ τουλάχιςτον 80%.
β) Ζχουν κινθτικι αναπθρία τουλάχιςτον 67% μόνιμθ ι προςωρινι που ςυνδζεται με τα άνω άκρα.
γ) Ράςχουν από ςπαςτικότθτα των άνω άκρων.
δ) Ράςχουν από κάταγμα ι άλλθ προςωρινι βλάβθ των άνω άκρων που κακιςτά αδφνατθ τθ χριςθ τουσ
για γραφι.
ε) Η επίδοςι τουσ ςτα μακιματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχκεί με γραπτζσ μόνο εξετάςεισ λόγω ειδικισ
διαταραχισ του λόγου (δυςλεξία).
16. Για τισ περιπτϊςεισ α ζωσ δ, απαιτείται γνωμάτευςθ ςφμφωνα με το ιςχφον κάκε φορά ςφςτθμα
πιςτοποίθςθσ αναπθρίασ τθσ οικείασ υγειονομικισ επιτροπισ, ενϊ για τθν περίπτωςθ ε, απαιτείται
προςκόμιςθ ειδικισ διαγνωςτικισ ζκκεςθσ αναγνωριςμζνου δθμοςίου ιατροπαιδαγωγικοφ κζντρου ι
ςτακμοφ ι Κ.Δ.Α.Υ., με τθν οποία πιςτοποιείται ότι είναι αδφνατοσ ο ζλεγχοσ των γνϊςεων με γραπτι μόνο
εξζταςθ λόγω δυςλεξίασ. Η διαγνωςτικι αυτι ζκκεςθ ιςχφει για τρία (3) χρόνια από τθν ζκδοςι τθσ.
Διαγνωςτικζσ εκκζςεισ από τισ οποίεσ δεν προκφπτει αδυναμία τθσ γραπτισ εξζταςθσ λόγω τθσ
πιςτοποιοφμενθσ δυςλεξίασ δεν γίνονται δεκτζσ.
17. Οι καταρτιηόμενοι τθσ ανωτζρω παραγράφου 16 εξετάηονται ςτα ίδια κζματα, ςτα οποία εξετάηονται
οι υπόλοιποι καταρτιηόμενοι και ςτον ίδιο χρόνο. Η εξζταςθ διενεργείται προφορικά από τον διδάςκοντα
εκπαιδευτι του μακιματοσ ενϊπιον του Υποδιευκυντι. Μετά το τζλοσ τθσ εξζταςθσ, ο εκπαιδευτισ
αναγράφει το βακμό του εξεταςκζντοσ επί του φφλλου των απαντιςεων και υπογράφει. Υπογράφει
επίςθσ ςτο φφλλο των απαντιςεων ωσ “παρϊν” και ο Υποδιευκυντισ.

Άρκρο 19 - Βακμολόγθςθ
1. Η επίδοςθ των καταρτιηομζνων ςτθν εξζταςθ προόδου, αποτελεί το βακμό προόδου (Β.Ρ.) του
εξαμινου ςτο μάκθμα.
2. Η επίδοςθ των καταρτιηομζνων ςτθν τελικι εξζταςθ, αποτελεί το βακμό τελικισ εξζταςθσ (Β.Τ.Ε.) του
εξαμινου ςτο μάκθμα.
3. Η τελικι βακμολογία (Τ.Β) του μακιματοσ διαμορφϊνεται κατά 70% από το βακμό τθσ γραπτισ τελικισ
εξαμθνιαίασ εξζταςθσ και κατά 30% από το μζςο όρο του βακμοφ προόδου (Β.Ρ.), ςτρογγυλοποιοφμενοσ
προσ τα άνω ςτον πλθςιζςτερο ακζραιο αρικμό αποτελεί.
4. Πταν ζνα εργαςτθριακό μάκθμα διδάςκεται από περιςςότερουσ του ενόσ εκπαιδευτζσ, κακζνασ
βακμολογεί αυτοτελϊσ. Ο μζςοσ όροσ των βακμολογιϊν αυτϊν αποτελεί τθ βακμολογία τθσ εξζταςθσ,
προόδου ι τελικισ (Β.Ρ. ι Β.Τ.Ε).
5. Ο βακμόσ τθσ εξζταςθσ μικτοφ μακιματοσ, προόδου ι τελικισ (Β.Ρ. ι Β.Τ.Ε), είναι ο μζςοσ όροσ των επί
μζρουσ βακμολογιϊν εξζταςθσ του κεωρθτικοφ και εργαςτθριακοφ μζρουσ.
6. Δεν εξάγεται τελικι βακμολογία ςε μάκθμα, για το οποίο θ φοίτθςθ του καταρτιηομζνου ζχει
χαρακτθριςτεί ανεπαρκισ, κατά τα προβλεπόμενα κατωτζρω.
7. Το άκροιςμα τθσ τελικισ βακμολογίασ όλων των μακθμάτων κατάρτιςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων, ςε
περίπτωςθ κατάταξθσ και εκείνων των οποίων ζχει κατοχυρωκεί θ βακμολογία, διαιροφμενο με τον
αρικμό των μακθμάτων, αποτελεί το γενικό μζςο όρο βακμολογίασ (Γ.Μ.Ο.Β) του καταρτιηόμενου ςτο
εξάμθνο αυτό.
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8. Ππου προβλζπεται απαλλαγι από μακιματα, το πλικοσ αυτϊν των μακθμάτων δεν υπολογίηεται κατά
τον υπολογιςμό του Γ.Μ.Ο.Β.
9. Η κλίμακα βακμολογίασ ορίηεται από 1 ζωσ 10.

Άρκρο 20 - Πρόοδοσ καταρτιηόμενου
1. Ο καταρτιηόμενοσ εγγράφεται ςτο επόμενο εξάμθνο κατάρτιςθσ, εφόςον δεν υποχρεοφται ςε
επαναπαρακολοφκθςθ μακιματοσ και ςυντρζχει μια από τισ παρακάτω προχποκζςεισ:
α) Η τελικι βακμολογία του ςε κάκε μάκθμα είναι τουλάχιςτον πζντε (5).
β) Υςτερεί ςε ζνα μόνο μάκθμα, ενϊ ο γενικόσ μζςοσ όροσ βακμολογίασ (Γ.Μ.Ο.Β.) του εξαμινου,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ που υςτζρθςε, είναι τουλάχιςτον επτά (7).
2. Στθν ανωτζρω περίπτωςθ 1β, ο καταρτιηόμενοσ υποχρεοφται να επανεξεταςτεί ςτο μάκθμα, που
υςτζρθςε, ςτθν εξεταςτικι περίοδο του εξαμινου που παρακολουκεί εντόσ επτά (7) θμερϊν. Η
βακμολογία τθσ εξζταςθσ αυτισ, είναι θ νζα τελικι βακμολογία ςτο μάκθμα.
3. Εάν θ νζα βακμολογία δεν είναι τουλάχιςτον πζντε (5), ο καταρτιηόμενοσ δεν αποκτά δικαίωμα
εγγραφισ ςτο επόμενο εξάμθνο, αλλά δφναται να προςζρχεται για επανεξζταςθ ςε οποιαδιποτε
εξεταςτικι περίοδο, μζχρι να αποκτιςει δικαίωμα εγγραφισ ςε επόμενο εξάμθνο.
4. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ ο καταρτιηόμενοσ υποχρεοφται να επαναλάβει τθν κατάρτιςθ μόνο ςτα
μακιματα του εξαμινου, ςτα οποία υςτζρθςε.
5. Εάν ςτο ΙΕΚ δε λειτουργεί τμιμα ειδικότθτασ και εξαμινου ςε μάκθμα του οποίου ο καταρτιηόμενοσ
υςτζρθςε ςε βακμολογία ι είχε ανεπαρκι κατάρτιςθ, δίδεται θ δυνατότθτα για τθν παρακολοφκθςθ των
μακθμάτων ο καταρτιηόμενοσ να εντάςςεται ςε τμιμα ειδικότθτασ αντιςτοίχου εξαμινου ςτο ίδιο ΙΕΚ,
όπου διδάςκονται τα μακιματα που οφείλει να παρακολουκιςει.

Άρκρο 21 - Χαρακτθριςμόσ Φοίτθςθσ
1. Η φοίτθςθ είναι υποχρεωτικι για όλα τα μακιματα.
2. Επαρκισ χαρακτθρίηεται θ φοίτθςθ ςε κάκε μάκθμα, ςτο οποίο ο καταρτιηόμενοσ ςθμείωςε αρικμό
ωριαίων απουςιϊν μικρότερο ι ίςο του 10% του ςυνόλου των προβλεπομζνων ωρϊν διδαςκαλίασ του
μακιματοσ κατά τθ διάρκεια του εξαμινου, ςτρογγυλοποιοφμενο ςτον πλθςιζςτερο ακζραιο αρικμό.
3. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και φςτερα από τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ τθσ Διοίκθςθσ του ΙΕΚ, το
προαναφερκζν όριο μπορεί να αυξάνεται κατά 5% ανά μάκθμα, αλλά ςε καμία περίπτωςθ το ςφνολο των
απουςιϊν όλων των μακθμάτων ςτο εξάμθνο κατάρτιςθσ, δεν πρζπει να υπερβαίνει το 15% του ςυνόλου
των προβλεπομζνων ωρϊν κατάρτιςθσ.
4. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ θ φοίτθςθ χαρακτθρίηεται ανεπαρκισ.
5. Ο χαρακτθριςμόσ τθσ φοίτθςθσ των καταρτιηομζνων γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ διδαςκαλίασ των
μακθμάτων του εξαμινου και πριν από τισ τελικζσ εξετάςεισ. Η Διοίκθςθ του ΙΕΚ ανακοινϊνει τα
αποτελζςματα του χαρακτθριςμοφ τθσ φοίτθςθσ ςτουσ καταρτιηόμενουσ, τθν επομζνθ τθσ λιξθσ τθσ
διδαςκαλίασ των μακθμάτων του εξαμινου με ςκοπό να ςυμμετζχουν οι δικαιοφχοι ςτισ τελικζσ εξετάςεισ.
6. Εάν κατά τθ διάρκεια του εξαμινου, κάποιοσ καταρτιηόμενοσ ςυμπλθρϊςει αρικμό απουςιϊν
μεγαλφτερο του 10% του ςυνόλου των προβλεπομζνων ωρϊν του εξαμινου, ανά μάκθμα, θ Διοίκθςθ του
ΙΕΚ με πράξθ του Διευκυντι διακόπτει πάραυτα τθ φοίτθςι του. Σε περίπτωςθ καταρτιηόμενου, υπόχρεου
ςτρατιωτικισ κθτείασ, ενθμερϊνεται το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.
7. Ο καταρτιηόμενοσ δεν ζχει δικαίωμα προςζλευςθσ ςτισ τελικζσ εξετάςεισ του εξαμινου κατάρτιςθσ των
μακθμάτων, ςτα οποία θ φοίτθςι του χαρακτθρίςτθκε ωσ ανεπαρκισ. Τα μακιματα αυτά υποχρεοφται να
παρακολουκιςει εκ νζου, χωρίσ δικαίωμα εγγραφισ του ςτο επόμενο εξάμθνο.
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8. Καταρτιηόμενοσ ςτο αρχικό εξάμθνο κατάρτιςθσ, του οποίου θ φοίτθςθ ςε όλα τα μακιματα
χαρακτθρίηεται ανεπαρκισ, υποχρεοφται, προκειμζνου να επανεγγραφεί, να επανεπιλεγεί με τισ
διαδικαςίεσ τθσ απόφαςθσ αυτισ.

Άρκρο 22 - Αποφοίτθςθ
1. Ο καταρτιηόμενοσ αποφοιτά, εφόςον δεν υποχρεοφται ςε επαναφοίτθςθ μακιματοσ, κατά τα
προβλεπόμενα του ανωτζρω άρκρου και θ τελικι βακμολογία του ςε κάκε μάκθμα είναι τουλάχιςτον
πζντε (5). Επιπλζον, ςτο τζλοσ του εξαμινου κα πρζπει να ζχει ςυμπλθρϊςει τριακόςιεσ (300) ϊρεσ
κατάρτιςθσ καταμεριςμζνεσ αναλογικά ςε κεωρθτικζσ, εργαςτθριακζσ και μικτζσ, όπωσ περιγράφονται ςτο
αντίςτοιχο ωρολόγιο πρόγραμμα.
2. Εάν υςτερεί ςε ζνα μόνο μάκθμα, ενϊ ο γενικόσ μζςοσ όροσ βακμολογίασ (Γ.Μ.Ο.Β.) του ςε όλα τα
μακιματα του εξαμινου, ςυμπεριλαμβανομζνου και αυτοφ που υςτζρθςε, είναι τουλάχιςτον επτά (7), ο
καταρτιηόμενοσ υποχρεοφται να επανεξεταςτεί ςτο μάκθμα που υςτζρθςε, ςε επόμενεσ εξεταςτικζσ
περιόδουσ, μζχρισ ότου θ νζα βακμολογία τθσ τελικισ εξζταςθσ είναι τουλάχιςτον πζντε (5).
3. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ ο καταρτιηόμενοσ υποχρεοφται να παρακολουκιςει μόνο τα μακιματα του
εξαμινου, ςτα οποία υςτζρθςε.

Άρκρο 23 - Εκπαιδευτικό υμβόλαιο
1. Οι καταρτιηόμενοι, κατά τθν αρχικι εγγραφι τουσ ςτα ΙΕΚ, δθμόςια και ιδιωτικά όπου επιλζχκθκαν να
φοιτιςουν, υπογράφουν Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο που κα διζπει όλα τα εξάμθνα κατάρτιςθσ, με το οποίο
δθλϊνουν ότι ζχουν λάβει γνϊςθ των δικαιωμάτων και των υποχρεϊςεων τουσ, των ωρολογίων
προγραμμάτων όλων των εξαμινων κακϊσ και του παρόντοσ Κανονιςμοφ.
2. Σχζδιο κειμζνου του εκπαιδευτικοφ ςυμβολαίου καταρτίηεται από τθ Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και εξειδικεφεται κατά
τθν ανωτζρω ςυνάντθςθ, με βάςθ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των
καταρτιηομζνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΣΑΡΣΟ
ΟΡΓΑΝΩΗ - ΔΙΟΙΚΗΗ

Άρκρο 24 - Οργανωτικι δομι - Αρμοδιότθτεσ
1. Η διοίκθςθ κάκε ΙΕΚ αςκείται:
α) από τον διευκυντι,
β) τον υποδιευκυντι και
γ) τθ ςυνζλευςθ των διδαςκόντων.
Ο διευκυντισ και ο υποδιευκυντισ είναι αποςπαςμζνοι εκπαιδευτικοί τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ
και ζχουν κθτεία δφο (2) ετϊν. Η επιλογι του διευκυντι και υποδιευκυντι των ΙΕΚ γίνεται με απόφαςθ
του Γενικοφ Γραμματζα Δια Βίου Μάκθςθσ. Η διαδικαςία και τα κριτιρια επιλογισ κακορίηονται με
απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων. Υποδιευκυντισ τοποκετείται ςε ΙΕΚ που φοιτοφν
περιςςότεροι από εκατόν ογδόντα (180) ςπουδαςτζσ. Σε ΙΕΚ με περιςςότερουσ από τετρακόςιουσ (400)
ςπουδαςτζσ τοποκετείται και δεφτεροσ υποδιευκυντισ.
2. Ο χρόνοσ άςκθςθσ των κακθκόντων του διευκυντι και του υποδιευκυντι των ΙΕΚ λογίηεται και ωσ
χρόνοσ άςκθςθσ διδακτικϊν κακθκόντων.
3. Ο διευκυντισ που προΐςταται του προςωπικοφ των ΙΕΚ είναι επιςτθμονικόσ - παιδαγωγικόσ και
οικονομικόσ υπεφκυνοσ των ΙΕΚ, είναι αρμόδιοσ για τα κζματα που αφοροφν ςτθν εφρυκμθ και
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αποτελεςματικι λειτουργία αυτϊν. Διευκυντισ ορίηεται εκπαιδευτικόσ τθσ δθμόςιασ δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ με πτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ιςότιμο τίτλο ςπουδϊν τθσ θμεδαπισ ι τθσ
αλλοδαπισ, οκταετι τουλάχιςτον, εκπαιδευτικι υπθρεςία και ςθμαντικά διοικθτικά και επιςτθμονικά
προςόντα ςτθ μθ τυπικι εκπαίδευςθ, πολφ καλι γνϊςθ των αναπτυξιακϊν δυνατοτιτων, αλλά και των
αναγκϊν εργαςίασ τθσ περιοχισ του, να διακζτει ςχετικι τεχνογνωςία από τθ ςυμμετοχι ςτθν
παιδαγωγικι - παραγωγικι - επιχειρθματικι δραςτθριότθτα του τόπου του.
4. Ο διευκυντισ των ΙΕΚ αςκεί, ιδίωσ, τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:
α) ευκφνεται για τθν οικονομικι διαχείριςθ των ΙΕΚ , αφορά μόνον τα δθμόςια ΙΕΚ,
β) ευκφνεται για τθν τιρθςθ των νόμων, των εγκυκλίων και των αποφάςεων, που εκδίδουν τα αρμόδια
όργανα τθσ διοίκθςθσ,
γ) ενθμερϊνει και ευκφνεται για τθν ζγκαιρθ και αξιόπιςτθ ενθμζρωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Δια Βίου Μάκθςθσ
και τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δια Βίου Μάκθςθσ, εντφπωσ ι και θλεκτρονικά, και ςυνεργάηεται με τθν
Κεντρικι και τισ αρμόδιεσ Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων για τθ
ρφκμιςθ κάκε λειτουργικοφ κζματοσ αρμοδιότθτάσ του,
δ) ευκφνεται για τθν ζγκαιρθ και αξιόπιςτθ τιρθςθ θλεκτρονικοφ αρχείου με τα ςτοιχεία τθσ οικονομικισ
λειτουργίασ των ΙΕΚ, κακϊσ και για τθν θλεκτρονικι ενθμζρωςθ των υπθρεςιακϊν φακζλων του
προςωπικοφ τουσ,
ε) ευκφνεται για τθν εφαρμογι των ειδικϊν εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων που αφοροφν ςπουδαςτζσ με
αναπθρίεσ ι ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ,
ςτ) ανακζτει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ των ΙΕΚ ςυγκεκριμζνεσ αρμοδιότθτεσ που ςυνδζονται με το γενικότερο
εκπαιδευτικό ζργο, όπωσ είναι αυτζσ που ςχετίηονται με τον επαγγελματικό προςανατολιςμό, τθν
υλοποίθςθ των καινοτόμων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και δράςεων, τθν εργαςτθριακι εκπαίδευςθ
και τθν Ρρακτικι Άςκθςθ και τθ Μακθτεία των ςπουδαςτϊν, τθν εφαρμογι προγραμμάτων ειςαγωγισ και
διδακτικισ αξιοποίθςθσ των νζων τεχνολογιϊν και τθσ πλθροφορικισ, κακϊσ και τθ λειτουργία του ΙΕΚ.
5. Ο διευκυντισ είναι πεικαρχικόσ προϊςτάμενοσ των δθμοςίων ΙΕΚ. Η πεικαρχικι εξουςία του
προθγοφμενου εδαφίου αςκείται, για μεν τουσ εκπαιδευτικοφσ ςφμφωνα τισ διατάξεισ του π.δ. 47/2006
(Αϋ48), για δε τουσ διοικθτικοφσ υπαλλιλουσ ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Κϊδικα Κατάςταςθσ
Δθμοςίων Ρολιτικϊν Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και Υπαλλιλων Ν.Ρ.Δ.Δ., που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο
του ν. 3528/2007 (Αϋ 26), ωσ ιςχφουν.
6. Ο διευκυντισ χορθγεί ςτο προςωπικό των δθμοςίων ΙΕΚ του οποίου προΐςταται τισ νόμιμεσ άδειεσ. Για
τθ χοριγθςθ των ανωτζρω αδειϊν ο διευκυντισ ενθμερϊνει αυκθμερόν, τθν οικεία Δ.Δ.Β.Μ..
7. Ο διευκυντισ του δθμόςιου Ι.Ε.Κ. δεν αςκεί διδακτικά κακικοντα.
8. Ο διευκυντισ του Ι.Ε.Κ., όταν ελλείπει, απουςιάηει ι κωλφεται, αναπλθρϊνεται από τον υποδιευκυντι.
Αν ελλείπει, απουςιάηει ι κωλφεται και ο υποδιευκυντισ, τότε ο διευκυντισ αναπλθρϊνεται από
εκπαιδευτικό που υπθρετεί ςτα ΙΕΚ και ο οποίοσ ορίηεται με απόφαςθ του διευκυντι. Αν ςτα ΙΕΚ ζχουν
τοποκετθκεί δφο υποδιευκυντζσ, ο διευκυντισ αναπλθρϊνεται από τον υποδιευκυντι που ορίηεται με
απόφαςι του και ςε περίπτωςθ που και αυτόσ ελλείπει, απουςιάηει ι κωλφεται, από τον δεφτερο
υποδιευκυντι. Αν ελλείπει, απουςιάηει ι κωλφεται και ο δεφτεροσ υποδιευκυντισ ι αν πρόκειται για ΙΕΚ,
ςτο οποίο δεν τοποκετείται υποδιευκυντισ, ο διευκυντισ αναπλθρϊνεται από εκπαιδευτικό που υπθρετεί
ςτα ΙΕΚ, ο οποίοσ ορίηεται με απόφαςι του. Αν για οποιονδιποτε λόγο δεν οριςτεί αναπλθρωτισ, ο
διευκυντισ αναπλθρϊνεται από τον αρχαιότερο εκπαιδευτικό των ΙΕΚ.
9. Ο υποδιευκυντισ των ΙΕΚ ςυνεπικουρεί τον διευκυντι ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων του και τον
αναπλθρϊνει. Ο υποδιευκυντισ πρζπει να ζχει γνϊςθ και εμπειρία ςε διδακτικζσ μεκόδουσ τθσ αρχικισ
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, ςτθν επιμόρφωςθ εκπαιδευτϊν, να μπορεί να παρακολουκιςει και να
εποπτεφςει τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, αλλά και να ςυντονίςει τθ διαδικαςία αξιολόγθςισ τθσ.
Ειδικότερα, ο υποδιευκυντισ αςκεί, ιδίωσ, τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:
α) μεριμνά για τθν υλοποίθςθ του διοικθτικοφ ζργου,
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β) εκτελεί τισ αποφάςεισ του διευκυντι και τθσ ςυνζλευςθσ των διδαςκόντων που αφοροφν ςε κζματα
φοίτθςθσ των ςπουδαςτϊν και
γ) όςεσ άλλεσ αρμοδιότθτεσ του ανακζτει ο διευκυντισ.
10. Στα ΙΕΚ που ζχουν τοποκετθκεί δφο υποδιευκυντζσ, θ κατανομι των αρμοδιοτιτων μεταξφ τουσ
γίνεται με απόφαςθ του διευκυντι. Ο υποδιευκυντισ αςκεί διδακτικά κακικοντα, που αντιςτοιχοφν ςτα
δφο τρίτα του υποχρεωτικοφ διδακτικοφ ωραρίου εκπαιδευτικοφ, του ίδιου κλάδου και χρόνου υπθρεςίασ.
11. Σε κάκε ΙΕΚ λειτουργεί ςυνζλευςθ των διδαςκόντων, ςτθν οποία ςυμμετζχουν οι εκπαιδευτικοί που
υπθρετοφν ςτθ μονάδα με οποιονδιποτε ςχζςθ εργαςίασ.
12. Στο ςφλλογο των διδαςκόντων προεδρεφει ο διευκυντισ των ΙΕΚ. Η ςυνζλευςθ των διδαςκόντων
ςυνεδριάηει, τακτικά ι ζκτακτα, φςτερα από πρόςκλθςθ του προζδρου τθσ. Τακτικζσ ςυνελεφςεισ
πραγματοποιοφνται υποχρεωτικά πριν από τθν ζναρξθ του διδακτικοφ ζτουσ και ςτο τζλοσ κάκε εξαμινου
ι τριμινου. Η ςυνζλευςθ των διδαςκόντων ςυγκαλείται ζκτακτα, όταν το κρίνει αναγκαίο ο πρόεδροσ ι το
ηθτιςει τουλάχιςτον το ζνα τρίτο των μελϊν τθσ με ζγγραφθ αίτθςι του, ςτθν οποία προςδιορίηει τα
κζματα για τα οποία ηθτείται θ ςφγκλθςθ. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 13 ζωσ
και 15 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ, που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 2690/1999 (Αϋ 45).
13. Η ςυνζλευςθ των διδαςκόντων αςκεί, ιδίωσ, τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:
α) ςυμβάλλει ςτθ χάραξθ κατευκφνςεων για τθν εφαρμογι τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ ςτο επίπεδο των
ΙΕΚ ςτθν ομαλι λειτουργία τουσ, κακϊσ και ςτθν παιδαγωγικι διευκζτθςθ των ςπουδαςτικϊν ηθτθμάτων,
β) διαπιςτϊνει και αξιολογεί τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και αξιοποιεί τισ δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ
ανάμεςα ςτο προςωπικό, τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ και τουσ φορείσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ,
γ) αποφαςίηει για κζματα φοίτθςθσ, επίδοςθσ και διαγωγισ των ςπουδαςτϊν και
δ) ειςθγείται ςτον διευκυντι των ΙΕΚ το είδοσ και τθ μορφι τθσ εκπαιδευτικισ κατάρτιςθσ και
επιμόρφωςθσ και ςυμβάλλει ςτθν υλοποίθςι τθσ.

Άρκρο 25 - Τπθρεςιακά βιβλία
Σε κάκε ΙΕΚ και μζχρι τθν πλιρθ εφαρμογι του Ειδικοφ Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Καταγραφισ των
ςτοιχείων των ΙΕΚ, τθροφνται τα παρακάτω Υπθρεςιακά Βιβλία:
1. Ρρωτόκολλο, ςτο οποίο καταχωροφνται αμζςωσ τα πάςθσ φφςεωσ ειςερχόμενα και εξερχόμενα
ζγγραφα, οι πάςθσ φφςεωσ ειςερχόμενοι και εξερχόμενοι τίτλοι και τα εμπιςτευτικά. Για τα τελευταία,
ςθμειϊνεται ςτθ ςτιλθ «περιεχόμενο εγγράφου» θ ζνδειξθ Ε.Ρ. μόνο, ενϊ τθρείται ιδιαίτεροσ φάκελοσ
εμπιςτευτικϊν εγγράφων.
2. Μθτρϊο και ευρετιριο καταρτιηομζνων, ςτο οποίο καταχωροφνται όλα τα προβλεπόμενα ςτοιχεία των
καταρτιηομζνων ςτο ΙΕΚ. Καταχωροφνται:
α) Στοιχεία Δελτίου ταυτότθτασ, ιτοι: επϊνυμο, όνομα, όνομα πατζρα, μθτζρασ, γζνοσ, ζτοσ γεννιςεωσ,
Διμοσ ςτον οποίο φζρεται εγγεγραμμζνοσ ο καταρτιηόμενοσ, αρικμόσ μθτρϊου ι δθμοτολογίου, τίτλοι
εκπαίδευςθσ κλπ.
β) Στοιχεία επιδόςεωσ, ιτοι γενικι κατά μάκθμα εξαμθνιαία τελικι βακμολογία και γενικόσ μζςοσ όροσ
βακμολογίασ.
3. Βιβλία φοιτιςεωσ καταρτιηομζνων (απουςιολόγια).
4. Βιβλία διδαςκομζνθσ φλθσ, κατά τάξθ ι τμιμα τάξθσ, ςτα οποία καταχωρείται από τον διδάςκοντα θ
ενότθτα που διδάςκεται κακθμερινά.
5. Βιβλία εποπτικϊν μζςων διδαςκαλίασ & εργαςτθριακοφ υλικοφ: α) Μθχανθμάτων, β) Εργαλείων μακράσ
διάρκειασ, γ) Εργαλείων βραχείασ διάρκειασ, δ) Ειςαγωγισ αναλωςίμου υλικοφ.
6. Βιβλίο πράξεων (Μόνο για τα Δθμόςια ΙΕΚ).
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7. Ραρουςιολόγιο Εκπαιδευτϊν.
8. Φάκελοσ ςτοιχείων Εκπαιδευτι.
Σε κάκε ΙΕΚ και μζχρι τθν πλιρθ εφαρμογι του Ειδικοφ Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Καταγραφισ των
ςτοιχείων των ΙΕΚ, τθν 15θ Δεκεμβρίου 2013, τθροφνται τα παραπάνω Υπθρεςιακά ζντυπα. Τα βιβλία και
ζντυπα είναι δυνατόν να τθροφνται με μθχανογραφικό ςφςτθμα εφόςον ζχει εξαςφαλιςτεί θ φπαρξθ
αντιγράφων αςφαλείασ.

Άρκρο 26 - Ειδικό Πλθροφοριακό φςτθμα Καταγραφισ τοιχείων ΙΕΚ
1. Για τθν καταγραφι όλων των ςτοιχείων κατάρτιςθσ, δθμιουργείται πλθροφοριακό ςφςτθμα ςτο οποίο
τα ΙΕΚ υποχρεοφνται να καταγράφουν τα ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ κατάρτιςθσ. Το πλθροφοριακό ςφςτθμα
εφαρμόηεται πιλοτικά ζωσ και τθ 15θ Δεκεμβρίου του 2013, που άρχεται θ πλιρθσ εφαρμογι του.
2. Μετά τθν ολοκλιρωςθ του εξαμινου και το αργότερο ζωσ και πζντε (5) θμζρεσ μετά, κα πρζπει να ζχει
ολοκλθρωκεί θ καταγραφι των ςτοιχείων ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα.
3. Μζχρι τθν πλιρθ εφαρμογι του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ τθροφνται μόνο τα αναφερόμενα βιβλία
και ζντυπα, ςτο άρκρο 25. Επιπλζον, τα Ιδιωτικά ΙΕΚ, υποχρεοφνται να αποςτείλουν ςτθ Γ.Γ.Δ.Β.Μ. τα
πλιρθ ςτοιχεία κατάρτιςθσ για κάκε Τμιμα το αργότερο τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθν ζναρξθ μακθμάτων
του Τμιματοσ.

Άρκρο 27 – Μεταβατικζσ Διατάξεισ
1. Για το τρζχον εξάμθνο (χειμερινό 2013Β), το παραπάνω πλθροφοριακό ςφςτθμα κα πρζπει να
ενθμερωκεί από όλα τα ΙΕΚ, με το ςφνολο των ςτοιχείων τθσ διαδικαςίασ κατάρτιςθσ ζωσ και τθν 15 θ
Δεκεμβρίου 2013.
2. Οι ςπουδαςτζσ των ΙΕΚ, που κατά τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ, ζχουν ολοκλθρϊςει φοίτθςθ διάρκειασ
ενόσ (1) εξαμινου, ςε ειδικότθτεσ που καταργοφνται με τισ ρυκμίςεισ του ν. 4186/2013, ςυνεχίηουν τθ
φοίτθςθ ςε αυτζσ ζωσ και τθν ολοκλιρωςι τουσ.

Άρκρο 28 - Σελικζσ Διατάξεισ
1. Οι όροι που περιζχονται ςτθν παροφςα ζχουν τθν ζννοια που τουσ αποδίδεται ςτο άρκρο 2 του
Ν. 3879/2010 (Αϋ163) και ςτα άρκρα 17 ζωσ 27, 31, 38, 44 και 47 του Ν. 4186/2013 (Αϋ 193).
2. Αναπόςπαςτο μζροσ του παρόντοσ κανονιςμοφ αποτελεί το ςυνθμμζνο παράρτθμα ¨ΚΙΤΗΙΑ ΚΑΙ
ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΡΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ¨.
Άρκρο 29 - Ζναρξθ ιςχφοσ
1. Η ιςχφσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ αρχίηει από τθ δθμοςίευςθ τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
2. Οι διατάξεισ του άρκρου 9 §α), §β) και §γ) κα τεκοφν ςε εφαρμογι με τθν ιςχφ του Μθτρϊου
Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων (Β 2844/23.10.2012) και (Ν.4115/2013 παρ.3 αρ.21, Αϋ 24 , τροποποίθςθ §4 αρ.38
Ν.4186/2013).
3. Οι διατάξεισ του άρκρου 2 του παρόντοσ κα τεκοφν ςε εφαρμογι με τθ κζςθ ςε ιςχφ του Εκνικοφ
Ρλαιςίου Ρροςόντων και τθν αναμόρφωςθ του περιεχομζνου των Ρρογραμμάτων Σπουδϊν (Οδθγοί
Σπουδϊν και Τεχνικά Εγχειρίδια).
Η παροφςα να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
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Ακινα, 16 Οκτωβρίου 2013

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΡΒΑΝΙΣΟΠΟΤΛΟ
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