
                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

  

Οη  επηηπρόληεο ππνςήθηνη πξέπεη λα πξνζέιζνπλ απαξαηηήησο έσο θαη ηελ Πέμπηη 

08-10-2015 μέτρι ηις 20:00 μ.μ., ζηα αληίζηνηρα ΓΙΔΚ γηα λα ππνβάινπλ Αίηεζε 

Δγγξαθήο. εκεηώλεηαη όηη ηo σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ ΓΙΔΚ είναι 13:00-21:00 από 

01-10-2015. 

Η ηήξεζε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο εγγξαθήο είλαη ΚΡΙΙΜΗ θαζώο ππάξρεη 

κεγάιν πιήζνο επηιαρόλησλ ππνςεθίσλ, ε δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ ζα γίλεη από ηε 

ΓΓΓΒΜΝΓ. Αλακέλεηαη αλαθνίλσζε θαηαζηάζεσλ κε ΝΔΟΤ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ 

από 12 Οκηφβρίοσ 2015 για ζσμπλήρφζη κενών θέζεφν από ηοσς επιλατόνηες 

σπουήθιοσς. 

Όζνη επηηπρόληεο ππνςήθηνη δελ πξνζέιζνπλ εληόο ηεο θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, 

απηόκαηα ζα ζεσξεζνύλ όηη δελ απνδέρνληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη ηίζεληαη εθηόο ηεο 

δηαδηθαζίαο επηινγήο. 

Σαρπδξνκηθέο δηεπζύλζεηο θαη ηειέθσλα ησλ θαηά ηόπνπο ΙΔΚ κπνξείηε λα βξείηε 

ζηνλ παξαθάησ ζύλδεζκν: 

https://www.dropbox.com/s/v6w5k2buir8r9a4/stoixeia_iek.xls?dl=0 

Οη επηηπρόληεο ππνςήθηνη ησλ ΓΙΔΚ πνπ δελ έρνπλ επηηύρεη ζηελ εηδηθόηεηα ηεο 1εο  

πξνηίκεζή ηνπο, έροσν δικαίφμα καηά ηην εγγραθή ηοσς να αιηηθούν 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ώζηε να διεκδικήζοσν ηην ειζαγφγή ηοσς ζε ημήμα συηλόηερης 

προηίμηζης καηά ηην επιλογή επιλατόνηφν βάζη μορίφν. Σα εκπιεθόκελα ΓΙΔΚ 

ζα εμεγήζνπλ ηε δπλαηόηεηα απηή ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. 

ε πεξηπηώζεηο ΒΔΛΣΙΩΔΩΝ απηό θαηαγξάθεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ (ζην 

ρώξν πνπ αλαθέξεηαη γηα ΥΡΗΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ) ηελ νπνία θαη ππνγξάθεη. Η 

πιεξνθνξία απηή θαηαγξάθεηαη ζε πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα. 

Ο ηειηθόο αξηζκόο ησλ ηκεκάησλ πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζηα ΓΙΔΚ ζα θαζνξηζηεί κε 

βάζε ηηο εγγξαθέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαη νη νπνίεο παξαθνινπζνύληαη κέζσ 

πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο. 

Δικαιολογηηικά 

Καηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπο ζηα θαηά ηόπνπο ΓΙΔΚ νη επηηπρόληεο ππνςήθηνη 

νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ: 

  

•    Φσηναληίγξαθν ηνπ Γειηίνπ Σαπηόηεηαο ή Γηαβαηεξίνπ ηνπο. 

•    Φσηναληίγξαθν ηνπ Σίηινπ πνπδώλ εγγξαθήο ηνπο (Απνιπηήξην Λπθείνπ, 

Πηπρίν ΣΔΔ Β’ Κύθινπ, Πηπρίν ΔΠΑΛ-ΔΠΑ θ.ιπ.)  θαη όρη πηπρία αλώηεξεο 

βαζκίδαο (ΑΔΙ, ΣΔΙ). 

•    Σα απνδεηθηηθά όισλ ησλ ππνινίπσλ δεισζέλησλ ζηελ αίηεζε ζηνηρείσλ ηνπο 

(θνηλσληθά θξηηήξηα, εξγαζηαθή εκπεηξία). 

https://www.dropbox.com/s/v6w5k2buir8r9a4/stoixeia_iek.xls?dl=0


•    Δθηππσκέλν αληίγξαθν ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζήο ηνπο. 

Η ειεθηξνληθή αίηεζε εθηππώλεηαη από ηελ ηζηνζειίδα: 

https://iek.sch.gr/LogIn 

εκεηώλεηαη όηη ην εθηππσκέλν αληίγξαθν ηεο αίηεζεο δηεπθνιύλεη ηε δηαδηθαζία 

εγγξαθήο. Ωζηόζν, δελ απνηειεί ιόγν αδπλακίαο εγγξαθήο, θαζώο ηα ΙΔΚ ήδε 

δηαζέηνπλ θαηαιόγνπο κε αλαιπηηθά ζηνηρεία επηηπρόλησλ. 

Tα θσηναληίγξαθα δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη επηθπξσκέλα. Αξθνύλ απιά, επαλάγλσζηα 

θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηύπσλ από δεκόζηεο ππεξεζίεο (Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74 

/Α’/26-3-2014). 

Αληίζηνηρα, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ηα απιά, επαλάγλσζηα θσηναληίγξαθα 

ησλ πξσηνηύπσλ ησλ ηδησηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ ηα έγγξαθα απηά έρνπλ 

επηθπξσζεί αξρηθά από δηθεγόξν θαζώο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα από ηα 

πξσηόηππα όζσλ ηδησηηθώλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεώξεζε από ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο 

θνξείο πνπ εκπίπηνπλ ζηε ξύζκηζε (π.ρ. απνιπηήξην ηδησηηθνύ ιπθείνπ πνπ θέξεη ηε 

ζεώξεζε ηεο αξκόδηαο Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηαηξηθή γλσκάηεπζε πνπ θέξεη ζεώξεζε από αξκόδην 

ειεγθηή ηαηξό). Δπίζεο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ηα επθξηλή θσηναληίγξαθα 

αιινδαπώλ εγγξάθσλ, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ηα έγγξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί 

πξσηίζησο από δηθεγόξν. 

Οη ππνςήθηνη ππνρξενύληαη λα ππνβάινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο απηνπξνζώπσο, 

όπσο αλαγξάθεηαη ζηελ πξόζθιεζε. Αλ απηό δελ είλαη δπλαηό γηα ζνβαξό θαη 

ηεθκεξησκέλν ιόγν (π.ρ. αζζέλεηα, σξάξην εξγαζίαο), ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ 

ππνςεθίνπ θαηαηίζεληαη κε ηελ απαξαίηεηε εμνπζηνδόηεζε ζην θάθειν εγγξαθήο. 

Σν πξνζσπηθό ησλ ΓΙΔΚ ζα πξνβεί ζε έιεγρν νξζόηεηαο ησλ δεισζέλησλ κνξίσλ 

ηνπ επηηπρόληα, όπσο θαίλνληαη ζηελ αίηεζε ηνπ, ζε αληηπαξαβνιή κε ηα 

πξνζθνκηδόκελα δηθαηνινγεηηθά. 

  

 

 

https://iek.sch.gr/LogIn

