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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το Δημόσιο 
Ινστιτούτο 
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Κατάρτισης 

Κηφισιάς
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αποφοίτηση



ΔΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

Διεύθυνση, Γεωργίου Λύρα 140 ( Κτίριο Α), Κηφισιά Τ.Κ. 
14564

Τηλ και Fax 210-6253119

Email  grammateia@iek-kifiss.att.sch.gr

mailto:grammateia@iek-kifiss.att.sch.gr


ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Το Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός που προωθεί την επαγγελματική την επαγγελματική ανάπτυξη 
των ανθρώπων που το επιλέγουν

Εφαρμόζουμε τις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων, σε ένα περιβάλλον όπου καλλιεργείται η αποδοχή, ο σεβασμός και 
δίνεται βήμα διαλόγου και ανάπτυξης πρωτοβουλίας σε όλους. 

Παρέχεται εκπαίδευση από έμπειρους και καταξιωμένους εκπαιδευτές

Καλλιεργούνται παράλληλα, γενικές προεπαγγελματικές δεξιότητες (αυτοπαρουσίασης, σύνταξη βιογραφικού 
σημειώματος κλπ αλλά και εξειδικευμένες δεξιότητες 

Μέσω στοχευμένων εκπαιδευτικών επισκέψεων και της πρακτικής άσκησης/  μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι εισάγονται 
στην αγορά εργασίας, έχοντας τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν  



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΠ



Η ΣΧΟΛΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1. http://iek-kifiss.att.sch.gr/wp/ . Το επίσημο SITE της 
σχολής

2. http://iek-kifiss.att.sch.gr/openclass/ . Το portal της 
σχολής

3. https://www.facebook.com/diekifissias/?modal=admin
_todo_tour# η σελίδα μας στο Facebook για να 
ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της σχολής

http://iek-kifiss.att.sch.gr/wp/
http://iek-kifiss.att.sch.gr/openclass/
https://www.facebook.com/diekifissias/?modal=admin_todo_tour


ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Βιομηχανία χωρίς 
«καμινάδες»

Ο τουρισμός έχει αποκτήσει 
μεταπολεμικά τεράστια ανάπτυξη ( 4% 
για τα τελευταία 7 χρόνια σταθερά 
σύμφωνα με τον UNWTO, στην Ευρώπη 
μόνο καταγράφηκαν 671 εκ. τουρίστες, 
το 50% των διεθνών αφίξεων) και 
αποτελεί  ένα δυναμικό φαινόμενο με 
οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

Το 2019 μόνο ο 
ελληνικός τουρισμός 
ξεπέρασε τα 34 
εκατομμύρια τουρίστες

Στην Ελλάδα 946.200 
θέσεις εργασίας 
(21,7%)

20,8% συμβολή του 
τουρισμού στο ΑΕΠ





ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αύξηση της δυναμικής των τουριστικών 
καταλυμάτων  ενώ, θεαματική είναι και η 
αύξηση των ξενοδοχείων 5 αστέρων την 
τελευταία δεκαετία κατά 75% (σύμφωνα με το 
Ξ.Ε.Ε)

Αναμφισβήτητα δημιουργείται μεγάλος 
ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών, 
ενώ το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο πιο 
σημαντικός παράγοντας αφού το ξενοδοχειακό 
προϊόν εστιάζει κυρίως στην παροχή υπηρεσιών



Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

(Υπηρεσία Υποδοχής – Υπηρεσία Ορόφων – Εμπορευματογνωσία )



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται 
στα ακόλουθα: 

Σχεδιάζει και καθοδηγεί δραστηριότητες προσωπικού 

Διενεργεί απογραφή αποθήκης –πρώτων υλών 

Χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία 

Δέχεται και συνδιαλέγεται για λογαριασμό της επιχείρησης με προμηθευτές

Επιλύει προβλήματα πελατών 

Προωθεί το τουριστικό προϊόν



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Οι απόφοιτοί μας  θα είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν εργασίες 

Στο χώρο της υποδοχής (κρατήσεις, τήρηση λογαριασμών, υπολογισμός τιμών δωματίων, 
επικοινωνία με ταξιδιωτικούς πράκτορες, σύνταξη εκθέσεων και στατιστικών κ.α.)

Στους ορόφους και τα δωμάτια (αγορά, επιλογή και έλεγχος λινών, επίβλεψη καθαρισμού 
δωματίων και έλεγχος, σύνταξη στατιστικών και αναφορών κ.α.)

Στην αποθήκη υλικού (προσδιορισμός αναγκών και προμήθειες, αξιολόγηση προσφορών, 
αποθήκευση και διανομή υλικού, επίβλεψη και έλεγχος αποθεμάτων κ.α.)

Στην αίθουσα εστιατορίου (προετοιμασία και διακόσμηση αιθουσών, υποδοχή πελατών, 
παροχή συμβουλών σχετικά με την παραγγελία ποτών, δέχεται παραγγελίες, παράπονα 
πελατών, διαχείριση κάβας κ.α.)

Στο χώρο του Μπαρ (παρασκευάζει ζεστά, κρύα, αλκοολούχα και μη ποτά, δέχεται 
παραγγελίες, σερβίρει, παρακολουθεί τα αποθέματα και φροντίζει για την επάρκειά τους 
κ.α.)



ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ



Υποχρεωτική 
παρουσία 

σπουδαστή στα 
μαθήματα με 
επίσημο όριο 

απουσιών από το 
Υπουργείο

Πρακτική και 
θεωρητική 
κατάρτιση

Εξετάσεις προόδου 
και τελικές (40-60% 

του βαθμού 
αντίστοιχα)

Εργασίες 
μαθήματος 

ατομικές και 
ομαδικές

Ενεργή συμμετοχή 
σπουδαστή

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ



ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η πρακτική άσκηση 
πραγματοποιείται κατά το 
Ε΄ εξάμηνο σπουδών, στο 

οποίο πρέπει να 
εγγραφείτε, καταθέτοντας 

στο Δ.ΙΕΚ Αίτηση 
επανεγγραφής Ε΄ εξαμήνου

960 ώρες πρακτικής
Συνεργασία σπουδαστή-

καθηγητών

Βιβλίο πρακτικής με 
περιγραφή πρακτικής 

εμπειρίας

Αν έχετε 40 και άνω 
ημερομίσθια σε τομέα 

σχετικό με την ειδικότητα 
που παρακολουθήσατε, 

μπορείτε να κάνετε αίτηση 
για μερική απαλλαγή από 
την πρακτική άσκηση. Αν 
έχετε 120 ημερομίσθια, 

μπορείτε να κάνετε αίτηση 
για ολική απαλλαγή από 

την πρακτική άσκηση



PORTFOLIO ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

1. Συνοδευτική επιστολή
2. Βιογραφικό
3. Αναλυτική βαθμολογία
4. Βεβαιώσεις παρακολούθησης συνεδρίων & σεμιναρίων
5. Αντίγραφο πτυχιακής
6. Βιβλίο πρακτικής
7. Συστατικές επιστολές

Όλα αυτά σε έναν φάκελο έτοιμο να τον παραδώσει ο σπουδαστής σε κάθε 
υποψήφιο εργοδότη με το τέλος των σπουδών του.



ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

επίπεδο 8 Διδακτορικό

επίπεδο 7 Μεταπτυχιακό, γνωστό και ως Master

επίπεδο 6 Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης γνωστό και ως Bachelor's Degree

επίπεδο 5 ΙΕΚ με πιστοποίηση

επίπεδο 4 Λύκειο



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

•Η φοίτηση μου είναι καθημερινή, είτε στο ΙΕΚ, είτε σε εξωτερικούς χώρους, για την εκπόνηση 
εργασιών/ παρακολούθηση εκδηλώσεων που αφορούν την ειδικότητα μου.

•Προσέρχομαι στα μαθήματά μου σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, στις ώρες που 
αναγράφονται.

•Εάν απουσιάσω για σημαντικό λόγο, προσκομίζω άμεσα στη γραμματεία δικαιολογητικό των 
απουσιών μου.

•Στα εργαστηριακά μαθήματα είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός με τα υλικά και τον εξοπλισμό.

•Αποδέχομαι ότι δεν προβλέπεται κάλυψη του κόστους αναπαραγωγής του εκπαιδευτικού υλικού.

•Ζητώ από τους εκπαιδευτές μου υλικό μελέτης, διαφάνειες, συνδέσμους από το διαδίκτυο κλπ, όπως 
επίσης και το υλικό για τις εξετάσεις πιστοποίησης, ώστε να μελετώ με ευχέρεια.

•Ενημερώνομαι τακτικά για τα μαθήματά μου και τις λοιπές δραστηριότητες, παρακολουθώντας την 
ομάδα της ειδικότητάς μου στις ομαδικές συνομιλίες, το e-mail μου και την ιστοσελίδα του Δ.ΙΕΚ 
Κηφισιάς.

•Συμμετέχω στις ομαδικές εργασίες, εντός και εκτός του χώρου του ΙΕΚ.

•Τηρώ τις προθεσμίες που θέτονται από τους εκπαιδευτές μου για την παράδοση των εργασιών μου, 
ώστε να μπορώ κι εγώ να ζητήσω τη συνέπειά τους στην υποστήριξη των σπουδών μου



ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι εξεταζόμενοι οι οποίοι πέτυχαν και στα δύο (2) Μέρη (Θεωρητικό και το 
Πρακτικό) των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 
αποφοίτων Ι.Ε.Κ., δικαιούνται Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης επιπέδου 5

Ο τίτλος ανήκει στη μεταδευτεροβάθμια αρχική επαγγελματική κατάρτιση και 
παρέχεται μετά την ολοκλήρωση της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(Λύκειο). Εντάσσεται στη μη τυπική εκπαίδευση.



ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας καλύπτουν θέσεις εργασίας σε όλο το φάσμα των 
επιχειρήσεων φιλοξενίας και εστίασης συμπεριλαμβανομένων 

Ξενοδοχείων 

Κέντρων διακοπών 

Εστιατορίων 

BAR και 

επιχειρήσεις catering 




