
Απαραίτητες οδηγίες για καταρτιζόμενους στο ΔΙΕΚ Γιαννιτσών
Αγαπητοί καταρτιζόμενοι,
Για την εύρυθμη λειτουργία του ΔΙΕΚ Γιαννιτσών, σας παρακαλούμε να διαβάσετε
προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες και να τις τηρείτε πιστά.

1. Κανονισμός λειτουργίας ΙΕΚ
Διαβάστε πολύ προσεκτικά τον κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ σε αυτόν τον σύνδεσμο.
http://iek-giann.pel.sch.gr/wp-content/uploads/2018/09/kanonismos_leitourgias_diek.pdf
Υπάρχουν λεπτομέρειες σχετικά με τη φοίτησή σας στο ΙΕΚ, ιδιαίτερα στα άρθρα 9-23 που
αναφέρονται στη φοίτηση.

2. Βεβαιώσεις φοίτησης
Αν θέλετε να αιτηθείτε βεβαίωση φοίτησης, κατεβάστε από την ιστοσελίδα του ΙΕΚ
Γιαννιτσών το έντυπο της αίτησης από τον παρακάτω σύνδεσμο
http://iek-giann.pel.sch.gr/wp-content/uploads/2018/10/ΑΙΤΗΣΗ-ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ-
ΦΟΙΤΗΣΗΣ-κ.α.docx
και αφού το συμπληρώσετε, το στέλνετε με email στη Γραμματεία του ΙΕΚ στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση grammateia@iek-giann.pel.sch.gr και θα σας την στείλουμε στο email σας. Δεν θα 
έρχεστε στη Γραμματεία για να ζητάτε βεβαίωση φοίτησης.

3. Κάπνισμα
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του ΙΕΚ, τόσο
εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς. Η απαγόρευση ισχύει και για κάθε είδους
ηλεκτρονικό τσιγάρο.

4. Αίθουσες
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ αυστηρά η κατανάλωση τροφίμων και ροφημάτων, καφέδων ή
ποτών μέσα στις αίθουσες. Επιτρέπεται μόνο το νερό με εξαίρεση το εργαστήριο
Πληροφορικής όπου απαγορεύεται και αυτό.

5. Ωρολόγιο πρόγραμμα
Στο τέλος κάθε εβδομάδας θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΙΕΚ Γιαννιτσών το
πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας. Θα ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα για το
πρόγραμμά σας. Οι ώρες λειτουργίας είναι οι εξής (μπορεί να υπάρξει τροποποίηση του ωρολογίου 
προγράμματος λόγω COVID-19):
0η ώρα: 13:50-14:30
1η ώρα: 14:30-15:15
2η ώρα: 15:15-16:00
1ο διάλειμμα:16:00-16.15
3η ώρα: 16:15-17:00
2ο διάλειμμα:17:00-17:10
4η ώρα: 17:10-17:55
3ο διάλειμμα:17:55-18:00
5η ώρα: 18:00-18:40
4ο διάλειμμα:18:40-18:45
6η ώρα: 18:45-19:30
Παρακαλείσθε να τηρείτε το ωράριο και η είσοδος και έξοδος από τις αίθουσες να
γίνεται μόνο με το χτύπημα του κουδουνιού.

6. Απουσίες
Βάσει του κανονισμού λειτουργίας των ΙΕΚ, για να θεωρηθεί επιτυχής η φοίτηση απαιτείται
η παρουσία σας στο 85% τουλάχιστον των ωρών κατάρτισης για κάθε μάθημα χωριστά,
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θεωρητικό, εργαστηριακό ή μικτό. Επομένως, κάποιος μπορεί να απουσιάσει μόνο στο 15%
των ωρών κατάρτισης για κάθε μάθημα. Πρακτικά αυτό σημαίνει:
Για 1ωρο μάθημα: 2 απουσίες
Για 2ωρο μάθημα: 5 απουσίες
Για 3ωρο μάθημα: 7 απουσίες
Για 4ωρο μάθημα: 9 απουσίες
Για 5ωρο μάθημα:11 απουσίες
κοκ

7. Εργαστηριακά μαθήματα εκτός ΙΕΚ
Στις ειδικότητες που βγαίνουν εκτός του χώρου του ΙΕΚ για εργαστηριακά μαθήματα, σας
εφιστούμε την προσοχή ώστε η συμπεριφορά σας να είναι η πρέπουσα και να ακολουθείτε
πιστά τις οδηγίες και τις υποδείξεις των εκπαιδευτών σας. Επίσης θα πρέπει να τηρείτε αυστηρά 
τους κανόνες της κάθε επιχείρησης σχετικά με τον COVID-19.

8. Πρακτική Άσκηση
Μπορείτε να διαβάσετε λεπτομερώς τις πληροφορίες που αφορούν την Πρακτική Άσκηση
στα ΙΕΚ από αυτό το σύνδεσμο:
http://iek-giann.pel.sch.gr/?page_id=263

9. Κανόνες λειτουργίας λόγω COVID-19
Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος B’ 3780/08.09.2020 , Κεφάλαιο Β΄, άρθρα 10 έως 18, σας 
ενημερώνουμε ότι:

• Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική, για τους 
καταρτιζόμενους/εκπαιδευόμενους/μαθητευόμενους, τους εκπαιδευτές, το εκπαιδευτικό και 
το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των εκπαιδευτικών δομών στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των εκπαιδευτικών δομών,
β) στους εξωτερικούς χώρους των εκπαιδευτικών δομών όταν παρατηρείται συγχρωτισμός, 
όπως ενδεικτικά κατά την προσέλευση και αποχώρηση από την εκπαιδευτική δομή. 

• Η χρήση της χειρουργικής μάσκας έναντι της απλής υφασμάτινης μπορεί να προκριθεί από 
τους ίδιους ή από τον θεράποντα ιατρό για 
καταρτιζόμενους/εκπαιδευόμενους/μαθητευόμενους με υποκείμενα νοσήματα. 

• Από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας, εξαιρούνται οι 
καταρτιζόμενοι/εκπαιδευόμενοι, οι εκπαιδευτές και το εκπαιδευτικό προσωπικό που 
συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εργαστηριακά μαθήματα και στο 
εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων που δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή τους με τη 
χρήση μη ιατρικής μάσκας (π.χ. αθλήματα), καθώς και τα άτομα για τα οποία η χρήση 
μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους, οι οποίοι αποδεικνύονται με τα 
κατάλληλα έγγραφα (π.χ. λόγω αναπνευστικών προβλημάτων). Στα εργαστηριακά 
μαθήματα που δεν διεξάγονται με τη χρήση μάσκας, απαιτείται η τήρηση των μέγιστων 
δυνατών αποστάσεων μεταξύ των καταρτιζόμενων/εκπαιδευόμενων/μαθητευόμενων και 
μεταξύ αυτών και των εκπαιδευτών/εκπαιδευτικού προσωπικού. 

• Σε περίπτωση που καταρτιζόμενος/εκπαιδευόμενος/μαθητευόμενος δεν τηρεί τις 
υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση, όπου αυτή προβλέπεται, μάσκας, 
δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη αίθουσα διδασκαλίας και λαμβάνει απουσία. 

• Τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων των 
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εκπαιδευτικών δομών της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. πραγματοποιούνται με 
αποφυγή της εναλλαγής αιθουσών και σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γίνεται αερισμός και 
σχολαστικός καθαρισμός του κοινόχρηστου εξοπλισμού, των υλικών, των πάγκων εργασίας 
και των επιφανειών των εργαστηριακών χώρων. 

• Το μάθημα της Πληροφορικής πραγματοποιείται κανονικά, με καθαρισμό του 
πληκτρολογίου και του ποντικιού μετά από κάθε χρήση. 

• Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. που υλοποιούν την πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε 
χώρο εργασίας, τηρούν τις οδηγίες της από 3.9.2020 εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 που ισχύουν για τους 
εργαζόμενους του κατά περίπτωση χώρου εργασίας. 

• Δεν πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές εκδρομές και εκπαιδευτικές επισκέψεις, συνέδρια και
πρωταθλήματα καταρτιζόμενων/εκπαιδευομένων/μαθητευομένων, εκπαιδευτών και 
εκπαιδευτικού προσωπικού. 

• Τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους της εκπαιδευτικής δομής 
συστήνεται η τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ όλων των προσώπων, 
ήτοι μεταξύ καταρτιζόμενων/εκπαιδευόμενων/μαθητευομένων, εκπαιδευτών, εκπαιδευτικού
προσωπικού, λοιπού προσωπικού και επισκεπτών. 

• Προβλέπεται αποχή όσων εκδηλώνουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με 
COVID-19, για την προστασία καταρτιζομένων/εκπαιδευομένων/μαθητευόμενων, 
εκπαιδευτών, εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και λοιπού προσωπικού που ανήκουν σε 
ευάλωτες ομάδες. 

• Οι απουσίες καταρτιζόμενων/ εκπαιδευόμενων/μαθητευόμενων σχετικά με τον κορωνοϊό 
COVID-19 καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο 
καταρτιζόμενος/εκπαιδευόμενος/μαθητευόμενος ή κάποιος που κατοικεί στο σπίτι του, με 
απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.
β) Αν ο καταρτιζόμενος/εκπαιδευόμενος/μαθητευόμενος ανήκει σε ομάδα αυξημένου 
κινδύνου, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 (Β΄1856) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών, όπως εκάστοτε ισχύει (έχει 
αντικατασταθεί από την ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 (Β ́4011, 
ΑΔΑΩΔΧ746ΜΤΛ6-956) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός ομάδων 
αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19» η οποία αναλύεται στο τέλος του 
άρθρου), με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή 
από ιατρό της σχετικής ειδικότητας.
γ) Αν έχει υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική εξέταση για τον κορωνοϊό COVID-19 και για 
όσο χρόνο αναμένει την έκδοση του αποτελέσματος. 

• Για τους καταρτιζόμενους/εκπαιδευόμενους/μαθητευόμενους που απουσιάζουν, 
προβλέπεται η χρήση
μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τα μαθήματα που διεξάγονται στις εκπαιδευτικές 
δομές. 

• Εκπαιδευτής ή μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού που ο ίδιος ή κάποιο πρόσωπο, με το 
οποίο συνοικεί, νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ή αναμένει το αποτέλεσμα μοριακής 
διαγνωστικής εξέτασης για τον κορωνοϊό COVID-19, στην οποία έχει υποβληθεί, λαμβάνει 
ειδική άδεια απουσίας, με απαραίτητη προσκόμιση σχετικής ιατρικής βεβαίωσης. 



• Εκπαιδευτής και εκπαιδευτικό προσωπικό που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 (Β΄ 1856) κοινή απόφαση 
των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών, όπως εκάστοτε ισχύει, παρέχει εξ αποστάσεως 
εργασία, προσκομίζοντας ιατρική βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό του ή από ιατρό της 
σχετικής ειδικότητας. Οι ομάδες αυξημένου κινδύνου έχουν επανακαθοριστεί με την 
ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 (Β ́4011, ΑΔΑΩΔΧ746ΜΤΛ6-956) κοινή υπουργική 
απόφαση με θέμα «Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη 
COVID 19» και είναι οι εξής: 

• 1.1. Άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου που λαμβάνουν δύο ή περισσότερα 
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. 

• 1.2. Άτομα με μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευταίο έτος ή που λαμβάνουν δύο ή 
περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. 

• 1.3. Άτομα με διάγνωση νεοπλασίας, που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία,
ή ανοσοθεραπεία. 

• 1.4. Άτομα με αιματολογικές κακοήθειες (λευχαιμία, λέμφωμα ή μυέλωμα) που βρίσκονται 
υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία. 

• 1.5. Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια (κυστική ίνωση, σοβαρού βαθμού άσθμα, σοβαρού 
βαθμού χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια -ΧΑΠ, ασθενείς σε μόνιμηοξυγονοθεραπεία 
για άλλες αναπνευστικές παθήσεις), που εμπίπτουν στην ακόλουθη ή και ισάξιας 
συμπτωματολογία: ασθενείς με άσθμα με 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος, παρά τη 
μέγιστη αγωγή (με β-διεγέρτη και εισπνεόμενο κορτικοειδές), ασθενείς με ΧΑΠ που 
βρίσκονται σε οξυγονοθεραπεία κατ’ οίκον ή παρουσίασαν 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο
έτος ή/και μία νοσηλεία σε νοσοκομείο. 

• 1.6. Άτομα με κληρονομικές ανοσοανεπάρκειες ή δρεπανοκυτταρική αναιμία ή 
πολυμεταγγιζόμενα (μια ή περισσότερες μεταγγίσεις ανά μήνα) 

• 1.7. Άτομα που λαμβάνουν υψηλές δόσεις κορτικοειδών ή δύο ή περισσότερα 
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα 

• 1.8. Γυναίκες που κυοφορούν. 
• 1.9. Άτομα με HIV λοίμωξη και CD4≤200/μL. 
• 1.10. Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια, ή και άτομα με χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα, που 

εμφανίζουν την ακόλουθη συμπτωματολογία: κλάσμα εξώθησης αριστεράς κοιλίας: <40%, 
ενεργό ισχαιμία του μυοκαρδίου, άνω του μετρίου βαθμού στένωση ή ανεπάρκεια 
μιτροειδούς ή αορτικής βαλβίδας, πνευμονική υπέρταση, ιστορικό πρόσφατης 
καρδιοχειρουργικής επέμβασης (προ τριμήνου), καθώς και οι μυοκαρδιοπάθειες, ή και 
ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης καρδιαγγειακής πάθησης. 

• 1.11. Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε 
εξωνεφρική κάθαρση. 

• Επίσης, ως υπαγόμενοι σε ομάδες αυξημένου κινδύνου καθορίζονται και όσοι υπάγονται σε 
δύο τουλάχιστον από τις κατωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις: 

• 2.1. Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. 
• 2.2. Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη, όπως προκύπτει από τις ακόλουθες 

ενδεικτικές τιμές: HbA1c του τελευταίου 3μήνου: ≥8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος 
≥200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες και ασθενείς με μικρο/μακρο αγγειακές επιπλοκές, ή 
και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία. 



• 2.3. Άτομα με χρόνια πνευμονοπάθεια (άσθμα, ΧΑΠ, εμφύσημα) που δεν εμπίπτουν στον 
ορισμό της βαριάς πνευμονοπάθειας της παραγράφου 1.5. 

• 2.4. Άτομα που παρουσιάζουν βαριές νευρολογικές/νευρομυϊκές παθήσεις (σοβαρή νόσος 
Πάρκινσον, νόσος κινητικού νευρώνα, πολλαπλή σκλήρυνση υπό αγωγή, εγκεφαλική 
παράλυση). 

• 2.5. Άτομα με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια (μη αντιροπούμενη κίρρωση). 
• 2.6. Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ>40). 
• 2.7. Άτομα με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά τη μέγιστη αγωγή. 
• 2.8. Άτομα που λαμβάνουν χρονίως χαμηλές δόσεις κορτικοειδών ή ανοσοκατασταλτικό 

φάρμακο 
• 2.9. Άτομα με μεταμόσχευση, ή διάγνωση νεοπλασματικής νόσου την τελευταία πενταετία, 

που δεν εμπίπτουν στους όρους των παραγράφων 1.1 –1.4. 

Από τη Διεύθυνση του ΔΙΕΚ Γιαννιτσών


