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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΔΗΜΟΙΟ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ
Εντυπωςιακή η Εκδήλωςη – Γιορτή του «Δημόςιου ΙΕΚ Πειραιά»
Σο Δθμόςιο ΙΕΚ Πειραιά πραγματοποίθςε και φζτοσ τθν ετιςια Εκδιλωςθ - κεςμό για τθ
ςχολι ΙΕΚ, με τίτλο που εκφράηει το όραμα και τθ ςτρατθγικι τθσ διεφκυνςθσ, του
προςωπικοφ και των ςπουδαςτϊν του ΙΕΚ: «Με γερέσ βάςεισ ςτο παρόν και το βλέμμα ςτο
μέλλον».
τθν εντυπωςιακι γιορτι το παρόν ζδωςαν οι ςπουδαςτζσ του ΙΕΚ, οι εκπαιδευτζσ τουσ,
πολλοί εκπαιδευτικοί και αρκετοί καλεςμζνοι μεταξφ των οποίων θ αντιδιμαρχοσ
οικονομικϊν Πειραιά κυρία Ακθνά Χαρβαλάκου – Γλφκα, θ υπεφκυνθ Διαχείριςθσ Ζργων
Προγραμμάτων Erasmus+ τθσ Διεφκυνςθσ Προγραμμάτων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ κυρία Πόπθ Δάλλα,
θ πρόεδροσ του Heritage & Museums – European Museum Forum κυρία Lila de Chaves, ο
Γενικόσ Διευκυντισ του ΕΒΕΣΑΜ & υνδζςμου Καταςκευαςτϊν Ελλθνικοφ Ενδφματοσ (ΚΕΕ)
κφριοσ Μελζτθσ Καραμπίνθσ, ο κ. Γεϊργιοσ Πρινιωτάκθσ Ενδυματολόγοσ και Αναπλθρωτισ
Κακθγθτισ τθσ χολισ Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Πειραιά - Σεχνολογικοφ Σομζα –
διευκυντζσ και ςτελζχθ των ΙΕΚ τθσ Αττικισ όπωσ οι κκ Ηαχαριά, Κακοφροσ, Καλαμπαλίκθσ,
Κάλιοςθσ, Κυριακόσ, Καρβοφνθσ, Νικολακόπουλοσ, Φλαμποφρθ, οι διευκυντζσ των
ςχολείων τθσ Β/κμιασ κκ. Χριςτου και Μπαμπι, οι πρόεδροι ςωματείων εκπαιδευτϊν
Δθμοςίων ΙΕΚ κκ Χαριλάου και Βαςιλείου κά. Επίςθσ παρευρζκθκαν οι ςχεδιαςτζσ μόδασ
Δθμιτρθσ τρζπκοσ, Μάριοσ Καραβαςίλθσ, Μαρία Παναγιωταράκου, θ υπεφκυνθ τθσ
Stalexpo Νζων χεδιαςτϊν κυρία Αςπαςία Κόντου, ο ςκθνοκζτθσ Θλίασ Αλεξάνδρου και
άλλοι εκπρόςωποι του επιχειρθματικοφ κόςμου και διαφόρων φορζων, ενϊ ςτθν επίδειξθ
μόδασ ςυμμετείχε ευγενικά το μοντζλο – θκοποιόσ κυρία Μάρα Δαρμουςλι.
Ο Διευκυντισ του ΙΕΚ Πειραιά κ. Γιϊργοσ Διαμαντόπουλοσ, αναφζρκθκε ςτθ ςθμαντικι
δραςτθριότθτα ςε όλουσ τουσ τομείσ, που αναπτφχκθκε κατά το ζτοσ κατάρτιςθσ 20162017, τθν ςυμβολι του ΙΕΚ ςτθν Πειραϊκι κοινωνία και τθν οικονομία και ζκανε
παρουςίαςθ του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ κινθτικότθτασ Erasmus+ με κωδικό 2016-1EL01-KA116-023084 και τίτλο: «Θ ανάπτυξθ και θ καινοτομία ωσ πυλϊνεσ του ποιοτικοφ
επιχειρθματικοφ ςχεδιαςμοφ» που υλοποιικθκε ςε 4 ροζσ με απόλυτθ επιτυχία ςτθν
Ρουμανία, τθν Ιςπανία και τθν Ιταλία. τιγμιότυπα από τα ευρωπαϊκά ταξίδια του ΙΕΚ
παρουςίαςαν οι ςυνοδοί εκπαιδευτζσ Νίκοσ Γερεντζσ (Μαγειρικισ), Πάνοσ Παππάσ
(Ναυτιλιακά), Γιϊτα κουλοφδθ (Μόδα) κακϊσ και 6 ςυμμετζχοντεσ ςπουδαςτζσ (από τουσ
64 ςυνολικά), οηϊ Παςαλάρθ ςπουδάςτρια Ναυτιλιακοφ, Ξανκίπθ Γιαννακάκθ
ςπουδάςτρια Μαγειρικισ, Ιωάννα Κοριηι ςπουδάςτρια Κομμωτικισ, Φίλιπποσ Ρομποτισ
ςπουδαςτισ Κομμωτικισ, Γωγϊ Σάτςθ και Κάτια Σρεβλοφ ςπουδάςτριεσ Ηαχαροπλαςτικισ.
τθ ςυνζχεια απονεμικθκαν Αριςτεία ςτουσ αριςτοφχουσ καταρτιηόμενουσ του ΙΕΚ, κακϊσ
και Ζπαινοι ςε ςπουδαςτζσ οι οποίοι διακρίκθκαν ςτο επάγγελμά τουσ κατά τθν χρονιά που
πζραςε.

Ιδιαίτερθ αίςκθςθ προκάλεςε θ παρουςίαςθ με κζμα «Μζνουμε ςτον Περαία», που
πραγματοποίθςαν οι καταρτιηόμενοι των τμθμάτων του Σουριςτικοφ Σομζα του ΙΕΚ, κατά
τθν οποία, εκτόσ από τθν ιςτορικι και τουριςτικι διαδρομι του Πειραιά, διερεφνθςαν τα
δυνατά και αδφνατα ςθμεία τθσ Πόλθσ μασ (SGOT ανάλυςθ) και κατζκεςαν προτάςεισ για
καλφτερθ τουριςτικι ανάπτυξθ.
τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ υπιρχαν παράλλθλεσ εκκζςεισ των ειδικοτιτων Γραφιςτικισ,
Εικονογράφων – κιτςογράφων, Ναυτιλιακϊν και Σουριςτικϊν.
Φυςικά τθν παράςταςθ «ζκλεψε» θ κακιερωμζνθ επίδειξθ μόδασ των ειδικοτιτων
Ενδυματολογίασ – Μόδασ με τθν υποςτιριξθ των ειδικοτιτων τθσ Κομμωτικισ και τθσ
Δθμοςιογραφίασ του ΙΕΚ Πειραιά αλλά και των ςπουδαςτϊν μακιγιάη και ονυχοπλαςτικισ
του Δ.ΙΕΚ Γλυφάδασ και φωτογραφίασ του Δ.ΙΕΚ Χαϊδαρίου.
Θ εκδιλωςθ ζκλειςε με δεξίωςθ τθν οποία επιμελικθκαν, με επαγγελματιςμό υψθλοτάτου
επιπζδου, τα τμιματα Ηαχαροπλαςτικισ και Μαγειρικισ του ΙΕΚ ςτον κιπο τθσ ςχολισ.
Ευχαριςτοφμε τουσ υποςτθριχτζσ του ΙΕΚ Πειραιά
• Φοιτθτικι Εςτία του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (Φ.Ε.Π.Α.)
• Εςτιατόριο ΘΦΘ
• Εςτιατόριο ΠΤΡΟΦΑΝΙ του ΠΕΙΡΑΙΑ
• Παντοπωλείο ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΑΝΣΩΝΙΟΤ
• Ηαχαροπλαςτείο ΠΑΓΩΣΑ ΚΑΒΑΛΑ
• Φοφρνοσ ΓΚΟΓΚΟ
• Κανάλι 1 – Δθμοτικι Ραδιοφωνία Πειραιά 90.4
• κλαβενίτθσ οφπερ μάρκετ
Παρουςιαςτζσ τθσ βραδιάσ: οι εκπαιδευτζσ του ΙΕΚ Νίκοσ θφάκθσ και
τακακοποφλου.

Φωτογραφίεσ από την εκδήλωςη
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