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Ηράκλειο, 7/9/2022 

Προς  

Συλλόγους Πολυτέκνων Κρήτης 

Συλλόγους Τριτέκνων Κρήτης 

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι 

Όπως κάθε χρόνο, το ΙΙΕΚ Craft προσπαθεί να είναι κοντά στις κοινωνικές κατηγορίες που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες. Με 

μεγάλη μας χαρά μπορούμε να ανακοινώσnουμε την ιδιαίτερα ελκυστική προσφορά μας που απευθύνεται σε: 

• προστατευόμενο μέλος πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας,  

• προστατευόμενο μέλος μονογενεϊκής οικογένειας, 

• σπουδαστής γονέας με ανήλικα παιδιά 

Το ΙΙΕΚ Craft, παρέχει έκπτωση 50% στις παραπάνω κατηγορίες, με αποτέλεσμα τα ετήσια δίδακτρα να 

διαμορφώνονται από 3.000€ σε 1.500€ (αναλυτικότερα παρακάτω) 

Παρακαλούμε, εάν είναι εφικτό, να ενημερωθούν τα μέλη σας, προκειμένου να επωφεληθούν της προσφοράς μας. 

Λίγα λόγια για μας 

Το ΙΕΚ CRAFT στο Ηράκλειο Κρήτης, από το 2000 μέχρι σήμερα, προσφέρει με συνέπεια και αξιοπιστία τις 

υπηρεσίες του στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και αποτελεί σήμερα την κορυφαία 

λύση για όσους επιζητούν εκπαίδευση συνδεμένη με την αγορά εργασίας, σε 13 τομείς και πάνω από 60 

ειδικότητες. 

Με έδρα το κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης, μέσα σε ένα φιλικό περιβάλλον υψηλών και σύγχρονων 

προδιαγραφών, με άριστα καταρτισμένους και έμπειρους καθηγητές, εγγυάται την αξιοποίηση με τον καλύτερο 

τρόπο των προσωπικών σας δεξιοτήτων, με στόχο την κατάκτηση των ονείρων σας 

Ειδικότητες ΙΕΚ, Διάρκεια Σπουδών, Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ 

Όλες οι ειδικότητες των ΙΕΚ (δημόσιων και ιδιωτικών) έχουν 2ετή διάρκεια σπουδών (4 εξάμηνα μαθημάτων). 

Επιπλέον, υπάρχει υποχρέωση διεξαγωγής εξάμηνης πρακτικής άσκησης (για την οποία υπό κατάλληλες 

προϋποθέσεις (συναφή επαγγελματική εμπειρία) μπορεί να υπάρξει απαλλαγή). Μετά την ολοκλήρωση του 

Θεωρητικού και του Πρακτικού μέρους, δίνετε η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από το ΙΕΚ, που 

βεβαιώνει την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων. 

Στην συνέχεια ακολουθούν οι εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ, ο οποίος είναι ο αρμόδιος φορέας των Δημόσιων και 

Ιδιωτικών ΙΕΚ.  

Ειδική περίπτωση αποτελούν σπουδαστές απόφοιτοι ΕΠΑΛ, οι οποίοι επιλέγουν να σπουδάσουν στο ΙΕΚ σε 

ειδικότητα αντίστοιχη με αυτή που αποφοίτησαν από το ΕΠΑΛ. Στην περίπτωση αυτή, μπορούν να αιτηθούν 

κατάταξη στο 2ο ακαδημαϊκό έτος (3ο εξάμηνο σπουδών). 
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Πτυχίο – Δίπλωμα 

Μετά την επιτυχημένη συμμετοχή στις εξετάσεις Πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ, αποκτάτε «Δίπλωμα 

Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 – Ι.Ε.Κ.» το οποίο είναι 

Κρατικό και είναι αναγνωρισμένο σε Ελλάδα και Ευρώπη.  

Κόστος Διδάκτρων 

Το κόστος των διδάκτρων ανά ακαδημαϊκό έτος είναι 3.000€. Στο κόστος αυτό δεν περιλαμβάνεται το κόστος 

παρακολούθησης πρακτικής 200€, το οποίο καταβάλλεται κατά την έναρξη της πρακτικής. 

Ειδική Προσφορά 

Η ειδική προσφορά του ΙΙΕΚ Craft απευθύνεται στις εξής κατηγορίες: 

• προστατευόμενο μέλος πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας,  

• προστατευόμενο μέλος μονογενεϊκής οικογένειας, 

• σπουδαστής γονέας με ανήλικα παιδιά 

Για όσους ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, γίνεται ειδική προσφορά με έκπτωση 50% (1.500€) στα 

ετήσια δίδακτρα. Επομένως, τα δίδακτρα διαμορφώνονται σε 1.500€ ανά ακαδημαϊκό έτος. Η προσφορά 

ισχύει και για τα 2 έτη σπουδών.  

Διακανονισμός Προσφοράς 

Τα δίδακτρα καταβάλλονται κατά την εγγραφή, είτε εφάπαξ, είτε με διακανονισμό. 

Κατά την εγγραφή καταβάλλεται το κόστος εγγραφής 100€ (δεν συμπεριλαμβάνεται στα δίδακτρα). Το 

δίδακτρα (1.500€) καταβάλλεται από 1/10/19, είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις (μέχρι 10) 

Ισχύς Προσφοράς 

Η Προσφορά ισχύει μέχρι 30/9/2019.  

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά  

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα χρειαστούν τα εξής δικαιολογητικά 

• Αίτηση Εγγραφής (την λαμβάνεται από το ΙΙΕΚ) 

• Αστυνομική Ταυτότητα,  

• Απολυτήριο Λυκείου,  

• 4 μικρές Φωτογραφίες Ταυτότητας και  

• Το κόστος εγγραφής των 100 ευρώ. 

Είμαστε στην διάθεση σας για ότι άλλο χρειαστείτε. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2810 228963 και θα 

χαρούμε να μας επισκεφθείτε. 

Με εκτίμηση, 

Στριλυγκάς Βασίλης 

Διευθυντής ΙΙΕΚ Craft 
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