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Το εκπαιδευτικό έτος στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρχίζει 

την 1η Σεπτεμβρίουκαι λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους και

περιλαμβάνει δύο αυτοτελή εξάμηνα κατάρτισης, το χειμερινό και το εαρινό.

Το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε 
έτους και λήγει την 14η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

Το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει την 16η Φεβρουαρίου κάθε έτους ή την
αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και λήγει την 30η Ιουνίου του ίδιου έτους.

Εκπαιδευτικό έτος και εξάμηνα κατάρτισης

Η επαγγελματική κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ. ξεκινά κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.
Διαρκεί κατ’ ελάχιστο τέσσερα (4) εξάμηνα και δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε 
(5) συνολικά εξάμηνα συμπεριλαμβανομένης σε αυτά της περιόδου πρακτικής
άσκησης.



Κάθε εξάμηνο κατάρτισης περιλαμβάνει την περίοδο διεξαγωγής των μαθημάτων καθώς
και την περίοδο διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων.
Η κατάρτιση κάθε εξαμήνου είναι πλήρης, όταν έχουν συμπληρωθεί όλες οι 
προβλεπόμενες διδακτικές ώρες.

Ταυτόχρονη φοίτηση σε οποιοδήποτε εξάμηνο και διεξαγωγή πρακτικής άσκησης δεν
επιτρέπονται.

Η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας όλων των μαθημάτων καθορίζεται σε σαράντα
πέντε (45) λεπτά.

Ο μέγιστος αριθμός των ωρών διδασκαλίας καθορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανά ημέρα
κατάρτισης.

Όλα τα μαθήματα πραγματοποιούνται εντός του ωραρίου λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.



Ωράριο λειτουργίας - Διακοπές, αργίες

Το ωράριο λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. είναι 8:00 -14:00, εκτός του διαστήματος από 1η Ιουλίου

έως και 31η Αυγούστου κατά τη διάρκεια του οποίου τα Ι.Ε.Κ. παραμένουν κλειστά.

Διδασκαλία μαθημάτων δεν διεξάγεται και εξετάσειςδεν διενεργούνται κατά τις 
ακόλουθες χρονικές περιόδους του εκπαιδευτικού έτους:

α) Διακοπές Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 6η Ιανουαρίου.

β) Διακοπές Πάσχα, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Θωμά.

γ) Θερινές διακοπές, από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 31η Αυγούστου

Ημέρες αργίας των Ι.Ε.Κ. ορίζονται οι ακόλουθες:

α) όλες οι Κυριακές.

β) η θρησκευτική εορτή του Αγίου Πνεύματος.

γ) οι εθνικές επέτειοι της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου.

δ) η Καθαρά Δευτέρα και η 1η Μαΐου



Εγγραφές -Φοίτηση

Στα Ι.Ε.Κ. εγγράφονται οι απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης, ήτοι των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων.

Η επιλογή των καταρτιζόμενων στα Ι.Ε.Κ. δύναται να διενεργείται με τις ακόλουθες διαδικασίες:

α) Με τη συμπλήρωση Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου των τελειόφοιτων και των

υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων.

β) με την υποβολή αίτησης επιλογής στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν

(για την εισαγωγή του υποψηφίου σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. της επιλογής του μπορεί να δηλώσει στην

αίτησή του μέχρι πέντε (5) προτιμήσεις συνολικά).



Δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζόμενων

Ι.Ε.Κ.:

α) Αίτηση με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου.

β) Τίτλος σπουδών.

γ) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο.

δ) Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς.

ε) Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου.

στ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Επιπλέον, για τους υποψήφιους καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτείται 

γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1, όπως προβλέπεται στο άρθρο 76 του

ν. 4763/2020 (Α΄ 254).



Εγγραφές

.

Οι επιτυχόντες καλούνται να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους στο Ι.Ε.Κ. εισαγωγής
τους προσκομίζοντας τα δηλωθέντα στην αίτησή τους απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η οριστικοποίηση των εγγραφών των επιτυχόντων δύναται να πραγματοποιείται και με 

ηλεκτρονικό τρόπο, με ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών ή με ηλεκτρονική

διαδικασία εγγραφής.

Ο καταρτιζόμενος μπορεί να οριστικοποιήσει την εγγραφή του σε ένα (1) μόνο Ι.Ε.Κ.,
Δημόσιο ή Ιδιωτικό και σε μία μόνο ειδικότητα.

Οι επιτυχόντες που δεν οριστικοποιούν την εγγραφήτους στο Ι.Ε.Κ. εισαγωγής 

τους εντός της καθορισμένης προθεσμίας θεωρούνται αυτόματα ότι δεν έχουν 

αποδεχθεί την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.

Η διαδικασία εγγραφών ολοκληρώνεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 

Σεπτεμβρίου κάθε έτους.



Οι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και οι

κάτοχοι ισότιμων τίτλων δύνανται να εγγράφονται στο Γ΄ εξάμηνο, εφόσον πρόκειται για τίτλο σε

ειδικότητα του επαγγελματικού τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν από το ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμη δομή

δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, χωρίς δικαίωμα απαλλαγής από μαθήματα των 

επόμενων εξαμήνων.

Οι ως άνω υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν συνοδευόμενη   

από:

α) έγγραφο ταυτοποίησης ταυτότητας.

β) πτυχίο ειδικότητας.

από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

Ο εγγεγραμμένος καταρτιζόμενος δύναται να αιτηθεί τη διαγραφή του από το Ι.Ε.Κ. στο

οποίο έχει οριστικοποιήσει την εγγραφή του εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη των 

μαθημάτων.

Σε περίπτωση διαγραφής, δεν επιτρέπεται η επανεγγραφή του, παρά μόνο εάν επιλεγεί εκ
νέου.



Ανανέωση Εγγραφής

Ο καταρτιζόμενος εγγράφεται στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης, με υποβολή έντυπης ή 

ηλεκτρονικής αίτησης στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ., μέχρι την ημέρα έναρξης των μαθημάτων 

του ακόλουθου εξαμήνου κατάρτισης.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής της εν λόγω αίτησης καταχωρούνται και 

προσμετρώνται, οι απουσίες που πραγματοποιήθηκαν από την ημέρα έναρξης των μαθημάτων 

και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.



Μετεγγραφές - Κατατάξεις - Αλλαγή ειδικότητας

Καταρτιζόμενος που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο Ι.Ε.Κ., ιδιωτικό ή δημόσιο, δύναται να την

πραγματοποιήσει με υποβολή αίτησης στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να φοιτήσει:

α) για το χειμερινό εξάμηνο από την 1η έως και την 10η Ιουλίου εκάστου έτους.

β) για το εαρινό εξάμηνο, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης του χειμερινού

εξαμήνου κατάρτισης και πριν την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετεγγραφή καταρτιζόμενου αποτελεί η λειτουργία της 

ειδικότητας στην οποία φοιτά ο ενδιαφερόμενος, στο αντίστοιχο εξάμηνο κατάρτισης στο Ι.Ε.Κ.

που επιθυμεί να μετεγγραφεί.

▪ Μετεγγραφές στο Α’ εξάμηνο κατάρτισης δεν επιτρέπονται.

▪ Ανάκληση μετεγγραφής για το ίδιο εξάμηνο κατάρτισης δεν επιτρέπεται.



Οι κάτοχοι ΒΕΚ των Ι.Ε.Κ. και του ΜεταλυκειακούΈτους - Τάξη Μαθητείας δύνανται να

κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Ι.Ε.Κ., με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία ήδη
έχουν διδαχθεί, ή κατατάσσονταισε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες Ι.Ε.Κ.

Για τον λόγο αυτό, υποβάλλουν σχετική αίτησηστο Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν 

από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, συνοδευόμενη από:

α) έγγραφο ταυτοποίησης ταυτότητας

β) τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης που κατέχουν.

Οι κάτοχοι ΒΕΚ των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη
Μαθητείας



α) για το χειμερινό εξάμηνο από την 1η έως και την 10η Ιουλίου εκάστου έτους.

β) για το εαρινό εξάμηνο, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης του χειμερινού

εξαμήνου κατάρτισης και πριν την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.

Είναι δυνατή η αλλαγή ειδικότητας από καταρτιζόμενο στο Β΄ ή στο Γ΄ εξάμηνο

σε άλλη συναφή ειδικότητα, εφόσον οι δύο ειδικότητες είχαν κοινό πρόγραμμαστα
προηγούμενα εξάμηνα. Στην περίπτωση αυτή, ο καταρτιζόμενος υποβάλλει αίτηση

στο Ι.Ε.Κ :



Χαρακτηρισμός Φοίτησης

Η φοίτηση σε όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτική.

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε

αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του δέκα πέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των

προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Σε κάθε άλλη περίπτωση η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής.

Ο καταρτιζόμενος δεν έχει δικαίωμα προσέλευσης στις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου

κατάρτισης των μαθημάτων στα οποία η φοίτησή του χαρακτηρίστηκεανεπαρκής.

Καταρτιζόμενος που για οποιοδήποτε λόγο επιθυμεί να διακόψει τη φοίτησή του υποβάλει

στο Ι.Ε.Κ. αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη ή με θεώρηση του γνήσιου της

υπογραφής από αρμόδια αρχή. Η απόφαση διακοπής φοίτησης εκδίδεται από τη Διοίκηση του

Ι.Ε.Κ.



Αξιολόγηση φοίτησης

Η αξιολόγηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων ανά μάθημα

περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) Εξέταση προόδου.

Σε όλα τα μαθήματα κάθε εξαμήνου κατάρτισης πραγματοποιείται υποχρεωτικά μία (1) 

εξέταση προόδου ανά μάθημα, και εφόσον έχει διδαχθεί τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό 

(50%) των προβλεπόμενων από τον Οδηγό Κατάρτισης συνολικών ωρών, με εξεταζόμενα 

θέματα που ορίζονται και βαθμολογούνται από τον εκπαιδευτή.

β) Ατομικές/ομαδικές εργασίες.

γ) Τελική εξέταση.

Οι τελικές εξετάσεις κάθε μαθήματος πραγματοποιούνται μετά την ολοκλήρωση των 

μαθημάτων κατάρτισης κάθε εξαμήνου. Η διάρκεια κάθε τελικής εξέτασης είναι δύο (2) 

διδακτικές ώρες, εκτός αν άλλως ορίζεται στον Οδηγό Κατάρτισης.

➢Σε περίπτωση παροχής εξ αποστάσεως κατάρτισης, όλες οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με 

ατομικές γραπτές εργασίες.



Καταρτιζόμενος που απουσιάζει δικαιολογημένα από την εξέταση προόδου ή την τελική

εξέταση λόγω ασθένειας ή άλλου τεκμηριωμένα σοβαρού λόγου, με αίτηση του ιδίου που

υποβάλλεται στην Διεύθυνση του Ι.Ε.Κ., πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων των 

εξετάσεων (προόδου ή τελική) του εξαμήνου, εξετάζεται κατά την τρέχουσα εξεταστική

περίοδο, σε χρόνο και τόπο που ορίζεται από τη Διοίκηση του Ι.Ε.Κ.

Εξετάζονται προφορικά κατόπιν αίτησής τους οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι αδυνατούν να
υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:
α) είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον ν. 958/ 1979 (Α΄ 191), ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην

όρασή τους τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό 
αναπηρίας στην όρασή του τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%).
β) έχουν κινητική αναπηρία μόνιμη ή προσωρινή τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%),

που συνδέεται με τα άνω άκρα.
γ) πάσχουν από σπαστικότατα των άνω άκρων.
δ) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, τέτοια που καθιστά 

αδύνατη την γραφή.
ε) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία,

δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία.
στ) καταρτιζόμενοι με φάσμααυτισμού.

Εξετάζονται προφορικά



Βαθμολόγηση

● Η επίδοση των καταρτιζόμενων στην ατομική/ομαδική εργασία καθώς και στην εξέταση

αποτελεί τον βαθμό προόδου (Β.Π.) του εξαμήνου στο μάθημα.

● Η επίδοση των καταρτιζόμενων στην τελική εξέταση αποτελεί τον βαθμό τελικής εξέτασης

(Β.Τ.Ε.) του εξαμήνου στο μάθημα.

● Η τελική βαθμολογία (Τ.Β.) του μαθήματος διαμορφώνεται κατά εξήντα τοις εκατό (60%)

από τον βαθμό της τελικής εξέτασης (Β.Τ.Ε.), κατά τριάντα τοις εκατό (30%) από τον βαθμό της

εξέτασης προόδου και κατά δέκα τοις εκατό (10%) από τον βαθμό της ατομικής/ομαδικής

εργασίας, στρογγυλοποιούμενη στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν γνώση των βαθμολογιών τους με ευθύνη της Διοίκησης του

Ι.Ε.Κ. Αναβαθμολόγηση οποιασδήποτε εξέτασης δεν επιτρέπεται.

Ο καταρτιζόμενος μπορεί να αιτηθεί την επίδειξη του γραπτού του δοκιμίου, η οποία

πραγματοποιείται παρουσία του Υποδιευθυντή του Ι.Ε.Κ.



Πρόοδος καταρτιζόμενου

Ο καταρτιζόμενος αποκτά δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης, εφόσον δεν

υποχρεούται σε εκ νέου παρακολούθηση μαθήματος και συντρέχει μία από τις ακόλουθες

προϋποθέσεις:

α) Η τελική βαθμολογία του σε κάθε μάθημα είναι τουλάχιστον πέντε (5).

β) Υστερεί σε ένα μόνο μάθημα από το σύνολο των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου.

Στην περίπτωση αυτή, ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να επανεξεταστεί στο μάθημα που

υστέρησε σε επόμενες εξεταστικές περιόδους. Η βαθμολογία της εξέτασης αυτής, σε περίπτωση

που είναι ίση ή μεγαλύτερη του πέντε (5), αποτελεί τη νέα τελική του βαθμολογία στο μάθημα.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο καταρτιζόμενος δεν αποκτά δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο

εξάμηνο και υποχρεούται να επαναλάβει τη φοίτηση στα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου στα

οποία υστέρησε ή στο/στα μάθημα/μαθήματα που είχε ανεπαρκή φοίτηση.



Πρακτική άσκηση - Μαθητεία

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης

Καταρτιζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει το τελευταίο εξάμηνο θεωρητικής και εργαστηριακής

κατάρτισης και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε περιοχή εκτός της έδρας

του Ι.Ε.Κ., δύνανται να υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής στο πλησιέστερο Ι.Ε.Κ. της περιοχής που

επιθυμούν να υλοποιήσουν την πρακτική τους, οποιαδήποτε χρονική περίοδο μέσα στο

εκπαιδευτικό έτος.

Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον

ημερομίσθια ή εκατόνείκοσι (120) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα που

εγγράφονται, απαλλάσσονται από την υποχρέωση φοίτησης της περιόδου πρακτικής άσκησης ή 

μαθητείας κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και Υπεύθυνης Δήλωσης (του άρθρου 8 του ν. 

1599/1986 - Α΄ 75) στο Ι.Ε.Κ. φοίτησης και σχετικής απόφασης - έγκρισης του Διευθυντή του

οικείου Ι.Ε.Κ., οπότε τους απονέμεται η Β.Ε.Κ. με την ολοκλήρωση των εξαμήνων της θεωρητικής

και εργαστηριακής κατάρτισης. 

➢Δεν απαλλάσσονται της υποχρέωσης φοίτησης τηςπρακτικής άσκησης ή της μαθητείας

καταρτιζόμενοιοι οποίοι έχουν ήδη πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση ή μαθητεία για άλλη 

ειδικότητα Ι.Ε.Κ. ή πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage) ή πρακτική άσκηση για 
άλλη δομή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.



Βεβαιώσεις Καταρτιζόμενων

Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του, με αίτησή του στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ., ο 

καταρτιζόμενος μπορεί να λαμβάνει Βεβαίωση Φοίτησης, καθώς και ατομικό δελτίο

καταρτιζόμενου. Ειδικά κατά τον πρώτο μήνα της φοίτησης, ο καταρτιζόμενος δύναται να 

αιτείται και να λαμβάνει Βεβαίωση Εγγραφής, με ισχύ ένα μήνα από την έκδοσή της.

Για τους άρρενες καταρτιζόμενους μία (1) εβδομάδα μετά την έναρξη της 
κατάρτισης, είναι δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού για στρατολογική χρήση.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης στην ειδικότητα που έχουν επιλέξει οι
καταρτιζόμενοι λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και δεν 

υφίσταται πλέον η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης φοίτησης.



Παραπτώματα

Παραπτώματα για τους καταρτιζόμενους συνιστούν:

α) Η παραβίαση του αδιάβλητου των εξετάσεων.
β) η λογοκλοπή ή η αποσιώπηση της άμεσης ή έμμεσης συνεισφοράς άλλων προσώπων στο 

εκάστοτε αντικείμενο επιστημονικής ενασχόλησης ή έρευνας.
γ) η καταστροφή περιουσίας της εκπαιδευτικής δομής, κινητής ή ακίνητης, που χρησιμοποιείται

από το Ι.Ε.Κ.
δ) η παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ι.Ε.Κ., συμπεριλαμβανομένης τόσο της

εκπαιδευτικής ή διοικητικής λειτουργίας του, όσο και της λειτουργίας των υπηρεσιών του, καθώς 
και της χρήσης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του.
ε) η χρήση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων, των εγκαταστάσεων, των υποδομών και του 

εξοπλισμού του Ι.Ε.Κ. χωρίς την άδεια των αρμόδιων οργάνων του.
στ) η υπαίτια και με οποιονδήποτε τρόπο ρύπανση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων του

Ι.Ε.Κ., συμπεριλαμβανομένης και της ηχορύπανσης.
ζ) η χρήση απαγορευμένων ουσιών, που εμπίπτουν στον ν. 4139/2013 (Α΄ 74), εντός του Ι.Ε.Κ.

και η οποιαδήποτε συμβολή στη διακίνηση αυτών.



Ποινές

Οι ποινές που επιβάλλονται αν ο καταρτιζόμενος διαπράξει παράπτωμα, είναι οι εξής:

α) επίπληξη.

β) ωριαία αποβολή, που επιβάλλεται από τον εκπαιδευτή, με καταχώρηση ως 
απών/απούσα στο ημερήσιο δελτίο απουσιών

γ) προσωρινή ή μόνιμη απαγόρευση χρήσης εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων του Ι.Ε.Κ. που
επιβάλλεται από τον Διευθυντή του Ι.Ε.Κ.

δ) αποβολή από μία (1) έως τρεις (3) ημέρες, που επιβάλλεται από τον Διευθυντή του Ι.Ε.Κ.
με καταχώριση ως απών/απούσα στο ημερήσιο δελτίο απουσιών.

ε) προσωρινή αναστολή της ιδιότητας του καταρτιζόμενου από έναν (1) έως έξι (6) μήνες.

στ) οριστική διαγραφή.


