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Αιτή σεις Υποψήφι ων Καταρτιζομε νων Δ.ΙΕΚ 
Α΄ Εξα μήνο 2020Β 

 

Ερωτήσεις-Απαντήσεις 

Κάνω την αίτηση (Α΄ Φάση) 
 

 

Ερ.: Ποιες είναι οι προθεσμίες για να κάνω την αίτηση εγγραφής σε Δ.ΙΕΚ; 

Απ.: Το ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας για την κατάθεση αιτήσεων εγγραφής 

υποψηφίων καταρτιζομένων σε Δημόσια ΙΕΚ θα είναι ανοικτό από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 

2019, ώρα 09:00 μέχρι και τη Δευτερα 14 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 10:00. 

 

 

Ερ.: Πού θα κάνω την αίτηση εγγραφής σε Δ.ΙΕΚ για να εισαχθώ σε τμήμα κατάρτισης στο Α΄ 

Εξάμηνο της ειδικότητας που επιθυμώ; 

Απ.: Η αίτηση εγγραφής γίνεται ηλεκτρονικά. Μπες στο σύνδεσμο https://diek.it.minedu.gov.gr 

 

 

Ερ.: Ποια στοιχεία θα πρέπει να έχω για να κάνω την αίτηση μου; 

Απ.: Θα πρέπει να έχεις τον ΑΜΚΑ σου και το Απολυτήριο Γ.Ε.Λ./Ε.Π.Α.Λ. ή συναφές, με διαθέσιμο 

το βαθμό απόλυσης/αποφοίτησης. 

 

 

Ερ.: Μέχρι πόσες ειδικότητες και πόσα Δ.ΙΕΚ μπορώ να επιλέξω στην αίτησή μου; 

Απ.: Μπορείς να επιλέξεις μέχρι τέσσερα Δ.ΙΕΚ ή/και μέχρι τέσσερις ειδικότητες στην αίτησή σου. 

 

mailto:grammateia@iek-kifiss.att.sch.gr
https://diek.it.minedu.gov.gr/


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Δημόσιο ΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ    Ταχ. Δ/νση: Γ. Λύρα 140 (Κτίριο Α) 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ    Τ.Κ. – Πόλη:  14564 - Κηφισιά   
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ   Τηλέφωνο:     210-6253119 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ   Ε-mail: grammateia@iek-kifiss.att.sch.gr  
 
 

2 
 

 

Ερ.: Ποια κριτήρια μου δίνουν μοριοδότηση; 

Απ.: Η βασική επιλογή και κατάταξη των υποψηφίων σε τμήματα ειδικοτήτων πραγματοποιείται 

με βάση: 

1) το βαθμό Απολυτηρίου Γ.Ε.Λ./Ε.Π.Α.Λ./Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου κ.α. συναφούς πτυχίου.  

Επιπλέον, μοριοδοτείται: 

2) η εργασιακή εμπειρία, 3) η εγγύτητα της ημερομηνίας αποφοίτησης από τη Β΄ βαθμια 

Εκπαίδευση, 4) η πολυτεκνία/τριτεκνία, 5) η μονογονεϊκή οικογένεια, 6) η ομογένεια (Κύπρος, 

Αλβανία). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, για τα κριτήρια επιλογής που θα δηλώσουν 

στην ηλεκτρονική αίτησή τους, θα κληθούν στη συνέχεια να καταθέσουν τα αντίστοιχα 

αποδεικτικά έγγραφα για τα κριτήρια αυτά. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί το αποδεικτικό 

έγγραφο για κάποιο από τα κριτήρια που έχουν δηλωθεί, το κριτήριο αυτό διαγράφεται κατά τη 

Β΄ Φάση επαλήθευσης των αιτήσεων.  

 

 

Ερ.: Πώς να ξεκινήσω την αίτησή μου; 

Απ.: Πριν ξεκινήσεις να συμπληρώνεις την αίτησή σου, διάβασε προσεκτικά τη διαδικασία και 

λύσε τις απορίες σου στο εγχειρίδιο οδηγιών που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, στο σύνδεσμο 

https://diek.it.minedu.gov.gr/docs/Manual_2020.pdf  

Επίσης, πολύ χρήσιμες είναι και οι συχνές ερωτήσεις που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, 

στο σύνδεσμο https://diek.it.minedu.gov.gr/docs/FAQ_2020.pdf  

 

 

Ερ.: Δυσκολεύομαι να κάνω την αίτηση, ποιος μπορεί να με βοηθήσει; 

Απ.: Δες το βίντεο με όλη τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης υποψηφίου καταρτιζόμενου Α΄ 

Εξαμήνου σε Δ.ΙΕΚ, βήμα προς βήμα, στο σύνδεσμο https://www.youtube.com/eggrafes diek 2020B  
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Ερ.: Θέλω να αλλάξω την αίτησή μου/έχει μπλοκάρει η διαδικασία συμπλήρωσης και δεν 

μπορώ να προχωρήσω. Τι πρέπει να κάνω; 

 

Απ.: Για τεχνική υποστήριξη μπορείς να στείλεις email στο lifelonglearning@minedu.gov.gr 

Για άλλα θέματα σχετικά με την πρόσκληση μπορείς να στείλεις email στο diek@minedu.gov.gr 

 

 

Ερ.: Έκανα την αίτησή μου! Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα; 

 

Απ.: Η διαδικασία έκδοσης των αποτελεσμάτων διαρκεί περίπου μία εβδομάδα. Να 
παρακολουθείς τον ιστότοπο http://www.gsae.edu.gr/en/news  

 

 

Ερ.: Τι πρέπει να κάνω όσο περιμένω να βγουν τα αποτελέσματα; 

 

Απ.: Να εκτυπώσεις την αίτηση εγγραφής που έχεις κάνει και να συγκεντρώσεις τα 
δικαιολογητικά για τα κριτήρια που έχεις δηλώσει (απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
αποδεικτικά πολυτεκνίας-τριτεκνίας κλπ, ιδιότητα ομογενή, προϋπηρεσία). Δες πιο αναλυτικά 
τα δικαιολογητικά στο σύνδεσμο http://iek-kifiss.att.sch.gr/wp/δικαιολογητικά  

 

 

 

Καλή Επιτυχία!!!       

mailto:grammateia@iek-kifiss.att.sch.gr
http://www.gsae.edu.gr/en/news
http://iek-kifiss.att.sch.gr/wp/archives/1722

