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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η Διοίκηση και το προσωπικό του Δ.ΙΕΚ Αγρινίου σήμερα, έχει ως εξής:

Διευθυντής
Ιωάννης Γ. Χατζής
Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ04.01
Φυσικός – Προγ/στής ΗΥ
MSc ΤΠΕ για την Εκπαίδευση
Με θητεία από 04/11/2013 έως 31/8/2016

Υποδιευθυντές
Βασίλειος Τσώνης
Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ19
MSc Επιστήμη των Υπολογιστών
Με θητεία από 01/09/2014 έως 31/8/2016

Γεώργιος Μπέστιας
Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ03
MSc Ηγεσία Σχολικών Μονάδων
Με θητεία από 07/01/2015 έως 31/8/2016

Συνεργάτες Γραμματείας
Σπυρίδων Παπανικολάου
Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ18.03-Λογιστών
Με απόσπαση από 04/11/2013 έως 31/8/2016

Αικατερίνη Αποστολοπούλου
Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ05-Γαλλικών
Με απόσπαση από 01/09/2015 έως 31/8/2016

Άρτεμις Μέντα
Διοικητικός υπάλληλος ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Με απόσπαση από 12/1/2015 έως 31/12/2016
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ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Με την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου 2013Β (Νοέμβριος 2013), λειτούργησαν συνολικά 4
ειδικότητες και συγκεκριμένα:
Γ’ εξάμηνο
- ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
Α’ εξάμηνο
- ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
- ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
- ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΣΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
στις οποίες φοίτησαν συνολικά περίπου 70 καταρτιζόμενοι και δίδαξαν 26 εκπαιδευτές.

Σήμερα, κατά το εαρινό εξάμηνο 2016Α, λειτουργούν συνολικά 13 ειδικότητες και
συγκεκριμένα:
Β' εξάμηνο
- ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (2 τμήματα)
- ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
- ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Γ' εξάμηνο
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
- ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Δ' εξάμηνο
- ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ & ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ & ΡΕΠΟΡΤΕΡ
- ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO
GAMES)
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ
στις οποίες φοιτούν συνολικά 240 καταρτιζόμενοι περίπου και διδάσκουν 62 εκπαιδευτές.
Πρακτική Άσκηση - Ε' εξάμηνο
- ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
- ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
- ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΣΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σήμερα πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση 70 καταρτιζόμενοι περίπου, ενώ έχουν ήδη
ολοκληρώσει την φοίτησή τους περίπου 35 καταρτιζόμενοι.
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Στατιστικά στοιχεία καταρτιζομένων
Εγγραφή στην ειδικότητα
Διέκοψαν - Απορρίφθηκαν
Ολοκλήρωσαν

2013Β
102
31
71

2014Α
71
4
67

2014Β
252
65
187

2015Α
232
42
190

2015Β
317
77
240

2016Α
225
17
208

2014Α
0
0
13
12
1
0
26

2014Β
5
5
20
15
1
0
46

2015Α
2
4
27
17
2
0
52

2015Β
4
5
28
21
1
4
63

2016Α
2
8
26
18
2
6
62

Στατιστικά στοιχεία εκπαιδευτών
Εμπειροτέχνες
Ι.Ε.Κ., Δ/θμιας Εκπ/σης
ΑΕΙ - ΤΕΙ
Μεταπτυχιακό
Διδακτορικό
Εκπ/κοί Δ/θμιας με διάθεση
Σύνολο εκπαιδευτών
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2013Β
0
0
14
11
1
0
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
Διασφάλιση ποιότητας – Αυτοαξιολόγηση
Σχεδιάστηκε με πρωτοβουλία και επίβλεψη του Δ.ΙΕΚ Αγρινίου, έρευνα εκπαιδευτών και
καταρτιζομένων η οποία διεξάγεται ανελλιπώς από το εαρινό εξάμηνο 2015Α με τη λήξη κάθε
εξαμήνου, μέχρι σήμερα.
Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, με τη συμπλήρωση εμπιστευτικού ερωτηματολογίου από
τους εκπαιδευτές και τους καταρτιζόμενους, συγκεντρώνονται χρήσιμες πληροφορίες που
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τη Διοίκηση του Δ.ΙΕΚ για το μελλοντικό σχεδιασμό και
την αναβάθμιση του επιπέδου αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών της παρεχόμενης
κατάρτισης.

Συνέλευση διδασκόντων
Στο Δ.ΙΕΚ Αγρινίου, από το εαρινό εξάμηνο 2014Α λειτούργησε η συνέλευση των
διδασκόντων, στην οποία συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στις ειδικότητες με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
Εφαρμόζεται μέχρι σήμερα και πραγματοποιούνται 2 τακτικές συνελεύσεις διδασκόντων σε
κάθε εξάμηνο κατάρτισης. Η πρώτη προγραμματίζεται μέσα στο πρώτο 15ήμερο της
κατάρτισης και η δεύτερη στο τελευταίο 15ήμερο, πριν τη λήξη των μαθημάτων.

Διαφανής διαδικασία ανάθεσης μαθημάτων
Από το εαρινό εξάμηνο 2014Α εφαρμόστηκε στο ΔΙΕΚ Αγρινίου, νέα διαφανής διαδικασία
ανάθεσης μαθημάτων σε εκπαιδευτές, η οποία συνεχίζεται να εφαρμόζεται μέχρι σήμερα, με
θετικά αποτελέσματα.
Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό αριθμό ωρών κατάρτισης ανά ειδικότητα και
τον ελάχιστο αριθμό εκπαιδευτών ανά τμήμα, με δίκαιη κατανομή των ωρών ανά εκπαιδευτή
και τηρώντας πάντα τους ισχύοντες αξιολογικούς πίνακες, καλείται στο Γραφείο του
Διευθυντή Δ.ΙΕΚ αναγκαίος αριθμός εκπαιδευτών ανά ειδικότητα, εφόσον έχουν αποδεχθεί
την ανάθεση διδακτικού έργου.
Με ανοιχτή διαδικασία και παρουσία της Διοίκησης του Δ.ΙΕΚ και όλων των εκπαιδευτών της
ειδικότητας, η επιλογή των μαθημάτων γίνεται από τους εκπαιδευτές, ακολουθώντας τη
σειρά του πίνακα.
Με τον τρόπο αυτό καλλιεργείται κλίμα συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτών και
επιτυγχάνεται ο μέγιστος βαθμός ικανοποίησης των εκπαιδευτών στην επιλογή του
διδακτικού αντικειμένου που θα αναλάβουν να διδάξουν.

Τακτικές συναντήσεις Διοίκησης με τα Τμήματα των καταρτιζομένων
Από το χειμερινό εξάμηνο 2015Β έχει ξεκινήσει και προγραμματίζονται, κατά τη διάρκεια της
κατάρτισης τουλάχιστον δύο (2) τακτικές ωριαίες συναντήσεις της Διοίκησης με κάθε Τμήμα
καταρτιζομένων με σκοπό την ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας με τους καταρτιζόμενους, τη
συζήτηση σε ζητήματα που τους απασχολούν αλλά και προσπάθεια επίλυσης πιθανών
προβλημάτων.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ (Οργάνωση και Λειτουργία)
Η Διεύθυνση και το προσωπικό του Δ.ΙΕΚ, καθημερινά διεκπεραιώνει όλες τις απαραίτητες
εργασίες με σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Δ.ΙΕΚ.

Μικρής έκτασης εργασίες ανακαίνισης Γραφείων και χώρων Διοίκησης
Μετά από την πολυετή συνεχή λειτουργία του Δ.ΙΕΚ Αγρινίου πραγματοποιήθηκαν εργασίες
ανακαίνισης των Γραφείων και χώρων Διοίκησης, όπως ελαιοχρωματισμοί, χωροταξικές
αλλαγές γραφείων, προμήθεια επίπλων κ.ά.

Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού και ψηφιακές υπηρεσίες γραφείου
-

Ανακαίνιση και επέκταση της υπάρχουσας δομημένης καλωδίωσης.
Αναβάθμιση του τοπικού δικτύου σε Gigabit Ethernet.
Προμήθεια σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων.
Εγκατάσταση και λειτουργία στο τοπικό δίκτυο κεντρικού εξυπηρετητή για την υποστήριξη
και το διαμοιρασμό ψηφιακών υπηρεσιών.
Εγκατάσταση και λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου.
Ενεργοποίηση ασύρματου δικτύου Wi-Fi

Εργαστήρια και εξοπλισμός εκπαίδευσης
Στο πλαίσιο αναβάθμισης και βελτίωσης της παρεχόμενης κατάρτισης, έγινε προμήθεια νέου
εργαστηριακού εξοπλισμού και εξοπλισμού εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα:
- Προμήθεια και εγκατάσταση νέου σύγχρονου εργαστηρίου Πληροφορικής "Multimedia
Lab" σε νέο, πλήρως ανακαινισμένο χώρο που δόθηκε στο Δ.ΙΕΚ Αγρινίου για το σκοπό
αυτό.

-

Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίου Κομμωτικής Τέχνης.
Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίου Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ.
Μεταφορά του εργαστηριακού εξοπλισμού εργαστηρίου Νοσηλευτικής του ΕΚ Αγρινίου
σε εργαστηριακό χώρο του Δ.ΙΕΚ Αγρινίου.
Πλήρης κάλυψη με αναλώσιμο υλικό εκπαίδευσης σε όλα τα εργαστήρια.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
Open eClass (http://eclass.iekagrin.sch.gr)
Με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων
εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην ψηφιακή εποχή, το
εαρινό εξάμηνου 2015Α εγκαταστάθηκε η πλατφόρμα
Open eClass. Είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα
Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων το οποίο
βασικά παρέχει:
- Διαχείριση εκπαιδευτικού περιεχομένου
- Εργαλεία ενημέρωσης, επικοινωνίας και συνεργασίας
- Εργαλεία αξιολόγησης & ανατροφοδότησης
Το σύστημα χρησιμοποιήθηκε πιλοτικά στην ειδικότητα Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής,
ενώ έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται για όλες τις ειδικότητες από το ερχόμενο χειμερινό
εξάμηνο 2015Β.

Παροχή τεχνικής βοήθειας και στήριξης για το Open eClass σε όλα τα Δ.ΙΕΚ
Μετά από το αριθ. πρωτ. Κ1/31151/23-02-2016 έγγραφο του Διευθυντή Δια Βίου Μάθησης,
για υποχρεωτική εγκατάσταση και εφαρμογή πλατφόρµας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης σε
όλα τα Δημόσια ΙΕΚ, ανατέθηκε στο Δ.ΙΕΚ Αγρινίου να παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία,
τεχνική υποστήριξη και βοήθεια στα Δ.ΙΕΚ που πρόκειται να εγκαταστήσουν το αντίστοιχο
σύστημα.

e-Παρουσιολόγιο
Από 1 Ιανουαρίου 2015, εφαρμόστηκε και τηρείται πιλοτικά
ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο, με χρήση ατομικής κάρτας με
γραμμοκώδικα (barcode) για το προσωπικό του Δ.ΙΕΚ Αγρινίου.
Το σύστημα ακολουθεί τις αρχές του Ελεύθερου Λογισμικού /
Λογισμικού ανοιχτού κώδικα και έχει παραμετροποιηθεί
ανάλογα από το Δ.ΙΕΚ Αγρινίου ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες του προσωπικού του.
Προγραμματίζεται να εφαρμοστεί το σύστημα αυτό και για τους εκπαιδευτές.

Απόκτηση εικονικής μηχανής (VPS) από το ΠΣΔ
Μετά από σχετικό τεκμηριωμένο αίτημα που υποβλήθηκε, το ΠΣΔ (sch.gr) παραχώρησε στο
Δ.ΙΕΚ Αγρινίου εικονική μηχανή (VPS) με σκοπό την υποστήριξη και λειτουργία προηγμένων
υπηρεσιών διαδικτύου από το Δ.ΙΕΚ.
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Ιστόπος myIEK (http://myiek.iekagrin.sch.gr)
Από το εαρινό εξάμηνο, με συνεργασία των ειδικοτήτων
Δημοσιογραφίας, Συντακτών & Ρεπόρτερ και Τεχνικός
Εφαρμογών Πληροφορικής, έχει εγκατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία ο ιστότοπος myIEK, με
σκοπό τη δημιουργία ενός ενημερωτικού κόμβου για τους καταρτιζόμενους του Δ.ΙΕΚ αλλά
και τη συμβολή του στην εξωστρέφεια του Δ.ΙΕΚ Αγρινίου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS+
Διοργάνωση και υλοποίηση προγράμματος κινητικότητας ERASMUS+ 2015
Μετά την έγκριση της σχετικής πρότασης, το Δ.ΙΕΚ Αγρινίου
ανέλαβε την υλοποίηση προγράμματος κινητικότητας
εκπαιδευτών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος
ERASMUS+ 2015 (κωδ. 2015-1-EL01-KA102-013471).
Το πρόγραμμα με τίτλο “e-Learning: Virtual Classroom
Training” υλοποιήθηκε από 27.03.2016 έως 02.04.2016 στο
φορέα WBS Training AG, στη Δρέσδη της Γερμανίας. Στο πρόγραμμα συμμετείχε η Διοίκηση
του Δ.ΙΕΚ Αγρινίου και 9 εκπαιδευτές.

Εκδήλωση για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του σχεδίου κινητικότητας
ERASMUS+ 2015
Με τη συμμετοχή εκπαιδευτών, καταρτιζομένων και
πολλών επισκεπτών, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση
για την διάχυση των αποτελεσμάτων του
προγράμματος κινητικότητας Erasmus+ 2015, το
απόγευμα της Παρασκευής, 17 Ιουνίου στην
αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου
Μάθησης & Νέας Γενιάς, Παυσανίας Παπαγεωργίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΟΠΠΕΠ
Σταύρος Καραγκούνης και ο Αντιδήμαρχος Αγρινίου επί θεμάτων Παιδείας, Πολιτισμού &
Αθλητισμού Νίκος Γκρίζης.
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Οργάνωση νέου σχεδίου και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο του ERASMUS+ 2016
Σχεδιάστηκε νέα πρόταση και υποβλήθηκε η αίτηση για υλοποίηση τεσσάρων (4)
προγραμμάτων κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ 2016, για τα
επόμενα 2 εξάμηνα κατάρτισης. Η πρόταση προβλέπει:
Α. Τη συμμετοχή 40 καταρτιζομένων (από όλες τις ειδικότητες που λειτουργούν στο ΔΙΕΚ), για
εκπαιδευτικές επισκέψεις και πρακτική άσκηση στην ειδικότητά τους, σε Αγγλία, Ιταλία και
Γερμανία.
Β. Τη συμμετοχή 10 εκπαιδευτών, για τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικό πρόγραμμα
εκπαίδευσης ενηλίκων στο ευρωπαϊκό περιβάλλον.

10

Νοέμβριος 2013 – Αύγουστος 2016

Συνοπτικός Απολογισμός

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
-

Συμμετοχή με την υποστήριξη των εκπαιδευτών και των καταρτιζομένων σε δράσεις και
εκδηλώσεις του Δήμου Αγρινίου και άλλων τοπικών φορέων και Συλλόγων.

-

Οργάνωση αιμοδοσίας με συμμετοχή εκπαιδευτών και καταρτιζομένων.

-

Εσωτερικές εκδηλώσεις (Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας, Εκδήλωση λήξης έτους
κατάρτισης, Απονομή τιμητικών επαίνων κά.)

-

Συμμετοχή του Δ.ΙΕΚ Αγρινίου με τμήμα περίπου 15 καταρτιζομένων στην Πομπή, το
Σάββατο και την Κυριακή των Βαΐων, στις Εορτές Εξόδου 2015 και 2016 στο Μεσολόγγι.

-

Σε συνεργασία με τους καταρτιζόμενους στο ΔΙΕΚ Αγρινίου, μετά τη λήξη του εαρινού
εξαμήνου 2015Α, διοργανώθηκε για πρώτη φορά ένα καλοκαιρινό party, ανοιχτό για
όλους τους φίλους του ΙΕΚ. Το party έχει καθιερωθεί και γίνεται μέχρι σήμερα.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δαπάνες από τον Προϋπολογισμό
Χειμερινό εξάμηνο 2013Β
ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ........................................................... 766,83 €
ΥΛΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ................................................................. 734,26 €
ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ .............................................................. 265,54 €
ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ................................................................... 46,50 €
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ...................... 112,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ............................................................ 1.925,13 €

Εαρινό εξάμηνο 2014Α
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ .......................................................... 252,15 €
ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ........................................................... 387,82 €
ΥΛΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ................................................................. 148,01 €
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ...................... 135,30 €
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ...................................................................... 218,11 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ............................................................ 1.141,39 €

Χειμερινό εξάμηνο 2014Β
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ .......................................................... 196,80 €
ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ........................................................... 948,61 €
ΥΛΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ .............................................................. 1.025,77 €
ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ .............................................................. 602,76 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ............................................................ 2.773,94 €

Εαρινό εξάμηνο 2015Α
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ .......................................................... 290,60 €
ΥΔΡΕΥΣΗ ................................................................................... 364,10 €
ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ........................................................ 1.445,57 €
ΥΛΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ .............................................................. 1.647,17 €
ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ .............................. 1.371,99 €
ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ .............................................................. 304,95 €
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ...................................................................... 153,75 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ......................................................... 5.578,13 €
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Χειμερινό εξάμηνο 2015Β
ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ............................................................ 509,83 €
ΥΛΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ............................................................... 1.734,35 €
ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ .............................................................. 429,98 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ......................................................... 2.674,16 €

Χειμερινό εξάμηνο 2016A
ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ............................................................ 248,97 €
ΥΛΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ .................................................................. 699,84 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ............................................................ 948,81 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ .......................... 15.041,56 €

Έκτακτες δαπάνες και δαπάνες πάγιου εξοπλισμού
Αγορές πάγιου εξοπλισμού ................................................. 10.069,88 €
Δαπάνη μετακίνησης εκπαιδευτικών επισκέψεων................ 2.520,00 €
Προμήθεια και διαμόρφωση νέου εργαστηρίου ΗΥ ........... 19.162,51 €
Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού................................ 2.710,12 €
Άλλες δαπάνες .......................................................................... 676,95 €
ΣΥΝΟΛΟ ........................................................................... 35.139,46 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ............................................. 50.181,02 €
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Κατανομή λειτουργικών εξόδων ανά καταρτιζόμενο
Βασικός στόχος της οικονομικής διαχείρισης στο Δ.ΙΕΚ Αγρινίου, είναι η ελαχιστοποίηση των
λειτουργικών εξόδων, δίνοντας προτεραιότητα σε δαπάνες για υλικά εκπαίδευσης και
κατάρτισης.
Η διεκπεραίωση των περισσότερων διαδικασιών της Γραμματείας μέσω ψηφιακής
υποστήριξης αλλά και η εφαρμογή της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης έχει
βοηθήσει σημαντικά στη μείωση της λειτουργικής δαπάνης ανά καταρτιζόμενο.

Λειτουργικά έξοδα
Καταρτιζόμενοι

2013Β

2014Α

2014Β

2015Α*

2015Β

2016Α

Χειμερινό

Εαρινό

Χειμερινό

Εαρινό

Χειμερινό

Εαρινό

1.925,13 €

1.141,39 €

2.773,94 €

5.578,13 €

2.674,16 €

948,81 €

71

67

187

190

240

225

Ποσό / καταρτιζόμενο
27,11 €
17,04 €
14,83 €
29,36 €
11,14 €
4,22 €
* Τα λειτουργικά έξοδα σ’ αυτό το εξάμηνο είναι αυξημένα, εξαιτίας δαπανών θέρμανσης, ύδρευσης
και δαπανών συντήρησης και επισκευής εργαστηριακών χώρων του Δ.ΙΕΚ Αγρινίου.
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