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Αιτήςεισ Υποψηφίων Καταρτιζομένων Δ.ΙΕΚ 

Ερωτήςεισ-Απαντήςεισ (F.A.Q.) 

Πριν την αίτηςη 

 

Ερ.: Γιατί να γραφτϊ ςε Δ.ΙΕΚ; 

Απ.: Γιατί: 

 Εκπαιδεφεςαι ΔΩΡΕΑΝ ςε μια επαγγελματικι ειδικότθτα. 

 Παίρνεισ αναβολι ςτράτευςθσ, οι γονείσ ςου διατθροφν το επίδομα προςτατευόμενου 

τζκνου ζωσ τα 25 ζτθ, και πικανϊσ να δικαιοφςαι εκπτωτικοφ πάςου για τα Μζςα 

Μαηικισ Μεταφοράσ, ανάλογα με τισ εκάςτοτε υπουργικζσ αποφάςεισ/εγκυκλίουσ. 

 Μζςω τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ πρακτικισ άςκθςθσ κα ενθμερϊνεςαι για ευκαιρίεσ 

επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ.  

 Λαμβάνεισ ςε 2-2,5 ζτθ κρατικό επαγγελματικό πτυχίο επιπζδου 5, μετά από 

πιςτοποίθςθ ςτον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

 Εάν είςαι ιδθ επαγγελματίασ ςτθν ειδικότθτα που επικυμείσ, μπορείσ να τθν 

αναγνωρίςεισ με τθ λιψθ του κρατικοφ πτυχίου από τα Δ.ΙΕΚ, απαλλαςςόμενοσ από τθν 

υποχρζωςθ πρακτικισ άςκθςθσ, προςκομίηοντασ αποδεικτικά παραςτατικά. 

 

Ερ.:Ποφ μπορϊ να ενθμερωκϊ για τισ ςπουδζσ ςτα Δθμόςια ΙΕΚ; 

Απ.: Μπεσ ςτο ςφνδεςμο http://www.gsae.edu.gr/el/epaggelmatiki-katartisi/i-e-k-institoyta-

epaggelmatikis-katartisis/mathe-gia-ta-institoyta-epaggelmatikis-katartisis 

 

Ερ.:Που μπορϊ να ενθμερωκϊ για τισ ειδικότθτεσ Αϋ Εξαμινου που προςφζρονται ςτο Δ.ΙΕΚ 

Κθφιςιάσ πριν επιλζξω κάποια; 

Απ.: Οι ειδικότθτεσ Αϋ Εξαμινου που προςφζρονται ςτο Δ.ΙΕΚ Κθφιςιάσ για το Εξάμθνο 2019Β: 

 Βοθκόσ Φαρμακείου    

 τζλεχοσ Διοίκθςθσ-Οικονομίασ   

 Ηχολθψία     

 Μουςικι Σεχνολογία    

 Σζχνθ Φωτογραφίασ   

http://www.gsae.edu.gr/el/epaggelmatiki-katartisi/i-e-k-institoyta-epaggelmatikis-katartisis/mathe-gia-ta-institoyta-epaggelmatikis-katartisis
http://www.gsae.edu.gr/el/epaggelmatiki-katartisi/i-e-k-institoyta-epaggelmatikis-katartisis/mathe-gia-ta-institoyta-epaggelmatikis-katartisis
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 Σεχνικόσ Αιςκθτικισ Σζχνθσ & Μακιγιάη   

 Σεχνικόσ Δικτφων & Σθλεπικοινωνιϊν  

Μπορείσ να κατεβάςεισ τον οδθγό ειδικότθτασ (εγγραφι, ςπουδζσ, πρόγραμμα, μακιματα, 

εξετάςεισ, δίπλωμα, επαγγελματικι αποκατάςταςθ) ςτο ςφνδεςμο: 

http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1427-odigoi-spoudon-eidikotiton-iek-tou-n-4186-2013 

 

Ερ.: Ζχω ακόμθ εξειδικευμζνεσ απορίεσ για μια ςυγκεκριμζνθ ειδικότθτα, ποιόν μπορϊ να 

ρωτιςω; 

Απ.: Σθλεφϊνθςε ςτο 210-6253119 (Γραμματεία Δ.ΙΕΚ Κθφιςιάσ) και διατφπωςε τθν απορία 

ςου. Ανάλογα με τθν Ειδικότθτα για τθν οποία κζλεισ να ενθμερωκείσ, κα ςε κατευκφνουμε ςε 

ζμπειρουσ και καταξιωμζνουσ εκπαιδευτζσ, οι οποίοι κα απαντιςουν ςτθν απορία ςου. 

 

Ερ.: Είμαι καταρτιηόμενοσ/απόφοιτοσ ΙΕΚ, μπορϊ να κάνω αίτθςθ εγγραφισ ςτο Αϋ Εξάμθνο 

(2019Β); 

Απ.: φμφωνα με τθν 133690/Κ1/30-8-2019 τθσ Διεφκυνςθσ Διά Βίου Μάκθςθσ, οι 

καταρτιηόμενοι ι απόφοιτοι ΙΕΚ μποροφν να κάνουν αίτθςθ κατάταξθσ για τθν αντίςτοιχθ ι 

ςυναφι ειδικότθτα που επικυμοφν. Η αίτθςθ κατάταξθσ είναι ζντυπθ και 

διατίκεται/κατατίκεται ςτα κατά τόπουσ Δ.ΙΕΚ, ςτο διάςτθμα 1-30 επτεμβρίου 2019. Σα 

δικαιολογθτικά που πρζπει να κατατεκοφν μαηί με τθν αίτθςθ είναι φωτοτυπία Δελτίου 

Σαυτότθτασ/Διαβατθρίου, Ατομικό Δελτίο Καταρτιηόμενου και Αντίγραφο Βεβαίωςθσ 

Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ. 

Οι ειδικότθτεσ Γϋ εξαμινου που προςφζρονται ςτο Δ.ΙΕΚ Κθφιςιάσ είναι: 

 Εικονολθψία 

 τζλεχοσ Διοίκθςθσ&Οικονομίασ ςτον Σομζα του Σουριςμοφ 

 τζλεχοσ Σεχνολογίασ & Ελζγχου Σροφίμων και Ποτϊν 

 Σζχνθ Φωτογραφίασ 

 Σεχνικόσ Αιςκθτικισ Σζχνθσ & Μακιγιάη 

 Τποκριτικι Σζχνθ Θεάτρου & Κινθματογράφου 

Αν κζλεισ να παρακολουκιςεισ νζα ειδικότθτα που δεν ςχετίηεται με τθν προθγοφμενθ που 

παρακολουκοφςεσ, μπορείσ να κάνεισ νζα θλεκτρονικι αίτθςθ για το Αϋ εξάμθνο. Αν δεν ζχεισ 

αποφοιτιςει ακόμθ από τθν προθγοφμενθ ειδικότθτα και επιλεχκείσ ςτθ νζα ειδικότθτα, για να 

http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1427-odigoi-spoudon-eidikotiton-iek-tou-n-4186-2013
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γίνεισ δεκτόσ ςτθ νζα ειδικότθτα, κα πρζπει πρϊτα να κατακζςεισ αίτθςθ διαγραφισ από τθν 

προθγοφμενθ ειδικότθτα, ςτο ΙΕΚ που φοιτοφςεσ. 

 

Ερ.: Είμαι πτυχιοφχοσ εξειδίκευςθσ Ε.Π.Λ., ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.., Σ.Ε.Ε. Β ΚΤΚΛΟΤ και Σ.Ε.Λ. και 

επικυμϊ να καταταγϊ ςτο Γϋεξάμθνο τθσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ των Ι.Ε.Κ. Σι πρζπει να 

κάνω; 

Απ.: Πρζπει να κατακζςεισ αίτθςθ κατάταξθσ ςτο Δ.ΙΕΚ που προςφζρεται το Γ’ Εξάμθνο 

ειδικότθτασ που επικυμείσ να παρακολουκιςεισ. Οι ειδικότθτεσ, θ διαδικαςία και τα 

δικαιολογθτικά για τθν αίτθςθ κατάταξθσ αναφζρονται ςτθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ 

(καταρτιηόμενοι/απόφοιτοι ΙΕΚ). 
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Αιτήςεισ Υποψηφίων Καταρτιζομένων Δ.ΙΕΚ 

Ερωτήςεισ-Απαντήςεισ 

Κάνω την αίτηςη (Α΄ Φάςη) 

 

Ερ.: Ποιεσ είναι οι προκεςμίεσ για να κάνω τθν αίτθςθ εγγραφισ ςε Δ.ΙΕΚ; 

Απ.: Σο θλεκτρονικό ςφςτθμα του Τπουργείου Παιδείασ για τθν κατάκεςθ αιτιςεων εγγραφισ 

υποψθφίων καταρτιηομζνων ςε Δθμόςια ΙΕΚ κα είναι ανοικτό από τθ Δευτζρα 2 επτεμβρίου 

2019, ϊρα 09:00 μζχρι τθ Δευτζρα 9 επτεμβρίου 2019, ϊρα 23:59. 

 

Ερ.: Ποφ κα κάνω τθν αίτθςθ εγγραφισ ςε Δ.ΙΕΚ για να ειςαχκϊ ςε τμιμα κατάρτιςθσ ςτο Αϋ 

Εξάμθνο τθσ ειδικότθτασ που επικυμϊ; 

Απ.: Η αίτθςθ εγγραφισ γίνεται θλεκτρονικά. Μπεσ ςτο ςφνδεςμοhttps://diek.it.minedu.gov.gr 

 

Ερ.: Ποια ςτοιχεία κα πρζπει να ζχω για να κάνω τθν αίτθςθ μου; 

Απ.: Θα πρζπει να ζχεισ τον ΑΜΚΑ ςου και το Απολυτιριο Γ.Ε.Λ./Ε.Π.Α.Λ. ι ςυναφζσ, με 

διακζςιμο το βακμό απόλυςθσ/αποφοίτθςθσ. 

 

Ερ.: Μζχρι πόςεσ ειδικότθτεσ και πόςα Δ.ΙΕΚ μπορϊ να επιλζξω ςτθν αίτθςι μου; 

Απ.: Μπορείσ να επιλζξεισ μζχρι τζςςερα Δ.ΙΕΚ ι/και μζχρι τζςςερισ ειδικότθτεσ ςτθν αίτθςι 

ςου. 

 

Ερ.: Ποια κριτιρια μου δίνουν μοριοδότθςθ; 

Απ.: Η βαςικι επιλογι και κατάταξθ των υποψθφίων ςε τμιματα ειδικοτιτων πραγματοποιείται 

με βάςθ: 

1) το βακμό Απολυτθρίου Γ.Ε.Λ./Ε.Π.Α.Λ./Σ.Ε.Ε. Βϋ Κφκλου κ.α. ςυναφοφσ πτυχίου.  

Επιπλζον, μοριοδοτείται: 

2) θ εργαςιακι εμπειρία, 3) θ εγγφτθτα τθσ θμερομθνίασ αποφοίτθςθσ από τθ Βϋ βακμια 

Εκπαίδευςθ, 4) θ πολυτεκνία/τριτεκνία, 5) θ μονογονεϊκι οικογζνεια, 6) θ ομογζνεια (Κφπροσ, 

Αλβανία). Οι υποψιφιοι κα πρζπει να γνωρίηουν ότι, για τα κριτιρια επιλογισ που κα 

https://diek.it.minedu.gov.gr/
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δθλϊςουν ςτθν θλεκτρονικι αίτθςι τουσ, κα κλθκοφν ςτθ ςυνζχεια να κατακζςουν τα 

αντίςτοιχα αποδεικτικά ζγγραφα για τα κριτιρια αυτά. ε περίπτωςθ που δεν κατατεκεί το 

αποδεικτικό ζγγραφο για κάποιο από τα κριτιρια που ζχουν δθλωκεί, το κριτιριο αυτό 

διαγράφεται κατά τθ Βϋ Φάςθ επαλικευςθσ των αιτιςεων. Για λεπτομζρειεσ ςχετικά με τθ 

μοριοδότθςθ, δεσ το ενθμερωτικό ζντυποπου αναρτικθκε από το Τπουργείο Παιδείασ ςτο 

ςφνδεςμο https://diek.it.minedu.gov.gr/docs/moriodotisi_details_2018%CE%92.pdf 

 

Ερ.: Πϊσ να ξεκινιςω τθν αίτθςι μου; 

Απ.: Πριν ξεκινιςεισ να ςυμπλθρϊνεισ τθν αίτθςι ςου, διάβαςε προςεκτικά τθ διαδικαςία και 

λφςε τισ απορίεσ ςου ςτο εγχειρίδιο οδθγιϊν που εξζδωςε το Τπουργείο Παιδείασ, ςτο 

ςφνδεςμο https://diek.it.minedu.gov.gr/docs/manual_2018.pdf 

Επίςθσ, πολφ χριςιμεσ είναι και οι ςυχνζσ ερωτιςεισ που ανακοίνωςε το Τπουργείο Παιδείασ, 

ςτο ςφνδεςμο https://diek.it.minedu.gov.gr/docs/FAQ_2019b.pdf 

 

Ερ.: Δυςκολεφομαι να κάνω τθν αίτθςθ, ποιοσ μπορεί να με βοθκιςει; 

Απ.: Δεσ το βίντεο με όλθ τθ διαδικαςία ςυμπλιρωςθσ τθσ αίτθςθσ υποψθφίου καταρτιηόμενου 

ςε Δ.ΙΕΚ, βιμα προσ βιμα, ςτο ςφνδεςμο  

 

Ερ.: Θζλω να αλλάξω τθν αίτθςι μου/ζχει μπλοκάρει θ διαδικαςία ςυμπλιρωςθσ και δεν 

μπορϊ να προχωριςω. Σι πρζπει να κάνω; 

 

Απ.: Για τεχνικι υποςτιριξθ μπορείσ να ςτείλεισ email ςτο lifelonglearning@minedu.gov.gr 

Για άλλα κζματα ςχετικά με τθν πρόςκλθςθ μπορείσ να ςτείλεισ email ςτο diek@minedu.gov.gr 

 

  

https://diek.it.minedu.gov.gr/docs/moriodotisi_details_2018%CE%92.pdf
https://diek.it.minedu.gov.gr/docs/manual_2018.pdf
https://diek.it.minedu.gov.gr/docs/FAQ_2019b.pdf
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Αιτήςεισ Υποψηφίων Καταρτιζομένων Δ.ΙΕΚ 

Ερωτήςεισ-Απαντήςεισ 

Μετά την αίτηςη (Β΄ Φάςη) 
 

Ερ.: Ποια είναι θ διαδικαςία για τθν οριςτικοποίθςθ τθσ εγγραφισ μου ςτο Δ.ΙΕΚ τθσ επιλογισ μου; 

Απ.: φμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ζχει ανακοινϊςει θ Διεφκυνςθ Διά Βίου Μάκθςθσ από τισ 10 

επτεμβρίου 2019, κα μπορείσ να ειςζλκεισ ςτον ατομικό ςου λογαριαςμό ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα και 

να δεισ ςε ποια ειδικότθτα και Δ.ΙΕΚ ζχεισ καταταχκεί. 

Σο Δ.ΙΕΚ Κθφιςιάσ κα ενθμερϊςει μζςω e-mailτουσ υποψιφιουσ καταρτιηόμενουσ που ζχουν αρχικά 

καταταχκεί μζςω του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ ςε τμιμα φοίτθςθσ των ειδικοτιτων Αϋ εξαμινου. Οι 

υποψιφιοι που αρχικϊσ επιλζχκθκαν, κα πρζπει από 10-9-2019 ζωσ 23-9-2019 να κατακζςουν ςτο 

Δ.ΙΕΚ Κθφιςιάσ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ζγγραφα των όςων διλωςαν, ςε φωτοτυπία. Ακολουκεί 

ζλεγχοσ και διοικθτικι επαλικευςθ των δικαιολογθτικϊν και οριςτικοποίθςθ τθσ εγγραφισ.  

Μετά το πζρασ τθσ Αϋ Φάςθσ των θλεκτρονικϊν αιτιςεων, κα ακολουκιςει νζα ανακοίνωςθ του Δ.ΙΕΚ 

Κθφιςιάσ με όλεσ τισ λεπτομζρειεσ για τθ Βϋ Φάςθ. 

τισ 23-9-2019 κα ανακοινωκοφν από τθ Διεφκυνςθ Δια Βίου Μάκθςθσ τα οριςτικά τμιματα Αϋ 

Εξαμινου, που κα λειτουργιςουν κατά το εξάμθνο κατάρτιςθσ 2019Β. 

 

Ερ.: Πότε ξεκινϊ μακιματα ςτο Δ.ΙΕΚ Κθφιςιάσ; 

Απ.: Η ζναρξθ των μακθμάτων για όλα τα Δ.ΙΕΚ τθσ χϊρασ, ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του 

Τπουργείου Παιδείασ, κα πραγματοποιθκεί περί τθν 1θ Οκτωβρίου 2019. Θα υπάρξει νεότερθ 

ανακοίνωςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Δ.ΙΕΚ Κθφιςιάσ. 


