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Αιτήςεισ Υποψηφίων Καταρτιζομένων Δ.ΙΕΚ 

 

 
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

τησΓενικήσ Γραμματείασ Επαγγελματικήσ Εκπαίδευςησ, Κατάρτιςησ και Διά Βίου 
Μάθηςησ 

 
Βαςικι προτεραιότθτα τθσ νζασ εκπαιδευτικισ πολιτικισ αποτελεί: θ Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ 
και Κατάρτιςθ από δεφτερθ επιλογι ι λφςθ ανάγκθσ για λίγουσ να γίνει ςυνειδθτι επιλογι και 
εργαλείο απαςχόλθςθσ για πολλοφσ. Η Επαγγελματικι Κατάρτιςθ είναι καίριασ ςθμαςίασ για τθν 
αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και τθσ οικονομικισ μεγζκυνςθσ και τθν ταυτόχρονθ μείωςθ του 
ποςοςτοφ ανεργίασ, κυρίωσ των νζων. 
Στο πλαίςιο αυτό, θ νζα Γενικι Γραμματεία Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, Κατάρτιςθσ και Διά Βίου 
Μάκθςθσ, ανακοινώνει την ζναρξη υποβολήσ αιτήςεων εγγραφών ςτα Δημόςια Ινςτιτοφτα 
Επαγγελματικήσ Κατάρτιςησ (Δ.ΙΕΚ) για το ζτοσ κατάρτιςησ 2019-2020, από τη Δευτζρα 2 
επτεμβρίου 2019,  ώρα 09:00 μζχρι τη Δευτζρα 9 επτεμβρίου 2019, ώρα 23:59, ςφμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα που ζχει τεκεί. 
Καλοφμε τουσ αποφοίτουσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ να υποβάλλουν τισ αιτιςεισ για 
εγγραφι, μετά από διαδικαςία επιλογισ, ςτα Δθμόςια ΙΕΚ με βάςθ τθν ειδικότθτα που τουσ 
ενδιαφζρει από το πλικοσ ειδικοτιτων που προςφζρονται ςτα Δθμόςια Ι.Ε.Κ.  με υψθλισ 
ποιότθτασ  προγράμματα ςπουδϊν ςτον ςφνδεςμο:https://diek.it.minedu.gov.gr 
Τα Δθμόςια Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. προςφζρουν ποιοτικι δωρεάν επαγγελματικι κατάρτιςθ, παρζχουν 
τθ δυνατότθτα ςτουσ καταρτιηόμενουσ να ενιςχφςουν τα επαγγελματικά τουσ προςόντα, τθν 
επαγγελματικι τουσ δυναμικι, τισ προοπτικζσ απορρόφθςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ, κακϊσ και τθν 
τοποκζτθςι τουσ ςε ςφγχρονεσ και ποιοτικζσ κζςεισ απαςχόλθςθσ 
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τισ ειδικότθτεσ των Δθμοςίων Ι.Ε.Κ. εξαμινου 2019Β μπορείτε να 
αναηθτιςετε ςτον παρακάτω ςφνδεςμο: http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1587-eidikotites-
dimosion-institoyton-epaggelmatikis-katartisis-eksaminou-2019v 
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ΣΟ Δ.ΙΕΚ. ΚΗΦΙΙΑ 
 

 

 

 
 
 
 
 
Για όλεσ τισ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ εγγραφζσ επιςκζψου τθν Ιςτοςελίδα του Δ.ΙΕΚ Κθφιςιάσ 
ςτο ςφνδεςμο http://iek-kifiss.att.sch.gr/ και τθ ςελίδα μασ ςτο FBςτο ςφνδεςμο @diekifissias. 
Εκεί κα βρεισ βίντεο που ςε βοθκά ςτθ διαδικαςία κατάκεςθσ τθσ αίτθςισ ςου, κακϊσ και απαντιςεισ ςτισ 
απορίεσ ςου ςτισ Ερωτιςεισ-Απαντιςεισ (F.A.Q.). Για εξειδικευμζνεσ απορίεσ ςχετικά με κάποια από τισ 
νζεσ ειδικότθτεσ, ςε κατευκφνουμε ςε ζμπειρουσ και καταξιωμζνουσ εκπαιδευτζσ, να απαντιςουν ηωντανά 
ςτισ απορίεσ ςου! 
 
Γράψου τϊρα, ξεκίνα μια νζα επαγγελματικι ηωι, μζςα από μια νζα εκπαιδευτικι και προςωπικι 
προοπτικι, δίπλα ςε ανκρϊπουσ που αγαποφν και γνωρίηουν καλά τα αντικείμενα των ειδικοτιτων που 
διδάςκονται. 
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