
«Επανέναρξη λειτουργίας Ι.Ε.Κ.» 

H Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου 

Μάθησης προχωρά στη σταδιακή άρση των μέτρων περιορισμού και την επανέναρξη 

της διαδικασίας κατάρτισης στα Ι.Ε.Κ. σας ενημερώνει ότι η επαναλειτουργία των 

Ι.Ε.Κ. ορίστηκε για την Δευτέρα 18 Μαΐου 2020.  

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για την επαναλειτουργία, τη διαδικασία κατάρτισης 
και την ολοκλήρωση του εξαμήνου: 

1. Για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια καταρτιζομένων, 

εκπαιδευτών και διοικητικού προσωπικού θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά όλοι οι 

κανόνες, όπως αυτοί περιγράφονται στις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. 

2. Από 18 Μαΐου έως και 30 Ιουνίου 2020, θα διεξαχθούν τα θεωρητικά μαθήματα 

όλων των ειδικοτήτων και τα εργαστηριακά μαθήματα με αύξηση δύο (2) 

διδακτικών ωρών ανά ημέρα. Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε 35' 

λεπτά. 

3. Τα τμήματα με αριθμό καταρτιζόμενων μέχρι 15 θα λειτουργήσουν κανονικά εντός 

αίθουσας με τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας 

4. Σε περίπτωση καταρτιζόμενων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για 

νόσηση από COVID-19 ή έρχονται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού 

τους περιβάλλοντος που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από 

COVID-19 ή ήδη νοσεί, είναι δυνατή η ασύγχρονη εξ αποστάσεως. Στην 

περίπτωση αυτή οι καταρτιζόμενοι θα αποστείλουν γραπτή υπεύθυνη δήλωση 

στο Ι.Ε.Κ, μέχρι την Δευτέρα 18-5. 

5. Αντί των εξετάσεων προόδου οι καταρτιζόμενοι θα εκπονήσουν γραπτή εργασία. 

6. Οι τελικές εξετάσεις θα γίνουν ΜΟΝΟ με την εκπόνηση γραπτών εργασιών που θα 

δοθούν στους καταρτιζόμενους από τους εκπαιδευτές. 

7. Οι εργασίες θα παραδοθούν από τους καταρτιζόμενους στους εκπαιδευτές από 22 

έως 26 Ιουνίου 2020 και η αξιολόγηση και βαθμολόγησή τους από τους 

εκπαιδευτές θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 28 Ιουνίου 2020 

8. Οι εκπαιδευτές από Δευτέρα 18-5, θα βρίσκονται εντός των κτιριακών 

εγκαταστάσεων των Ι.Ε.Κ., από όπου και θα διεκπεραιώνουν τις καθημερινές 

διδακτικές τους υποχρεώσεις. Εκπαιδευτές που δεν δύνανται να παρευρίσκονται 

στην αίθουσα λόγω του ότι εμπίπτουν στην κατηγορία ειδικών αδειών απουσίας, 
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παρέχουν τις διδακτικές τους υπηρεσίες εφαρμόζοντας την ασύγχρονη εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση σε όλους τους καταρτιζόμενους. 

9. Η τελική βαθμολογία κάθε μαθήματος του εξαμήνου 2020Α διαμορφώνεται από 

τους βαθμούς της γραπτής εργασίας της προόδου και της εργασίας της τελικής 

εξέτασης, σύμφωνα με τα αντίστοιχα ποσοστά βαρύτητας που προβλέπονται στον 

Κανονισμό Λειτουργίας. 

10. Το Ε' εξάμηνο της πρακτικής άσκησης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους 

περιορισμούς που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις στις οποίες πραγματοποιείται και 

επανεκκινεί στις 18 Μαΐου 2020. 

11. Στα διαλείμματα κατά τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων θα πρέπει να 

αποφεύγεται ο συγχρωτισμός και να τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα 

ασφαλείας. 
 


