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Προκεςμίεσ Εγγραφϊν  
  
Παρακαλοφνται οι επιτυχόντεσ υποψιφιοι να προςζλκουν απαραιτιτωσ ζωσ και 
τθν Παραςκευι 14-09-2018 μζχρι τισ 20:00 μ.μ., ςτα αντίςτοιχα ΔΙΕΚ για να 
υποβάλουν Αίτθςθ Εγγραφισ. θμειϊνεται ότι τo ωράριο λειτουργίασ των ΔΙΕΚ 
είναι 13:00-21:00. 
 
Η τιρθςθ τθσ παραπάνω προκεςμίασ εγγραφισ είναι ΚΡΙΙΜΗ, κακϊσ υπάρχει 
μεγάλο πλικοσ επιλαχόντων υποψθφίων Θα ακολουκιςει ανακοίνωςθ 
καταςτάςεων με ΝΕΟΤ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ από 17 επτεμβρίου 2018 με ςυμπλιρωςθ 
τυχόν κενϊν κζςεων από τουσ επιλαχόντεσ υποψιφιουσ. 
 
Όςοι επιτυχόντεσ υποψιφιοι δεν προςζλκουν εντόσ τθσ κακοριςμζνθσ προκεςμίασ, 
αυτόματα κα κεωρθκοφν ότι δεν αποδζχονται τθν εγγραφι τουσ και τίκενται εκτόσ 
τθσ διαδικαςίασ επιλογισ. 
 
Κατά τθν πρϊτθ θμζρα εγγραφϊν Δευτζρα 10/9/2018 παρακαλοφνται κερμά και 
όταν αυτό είναι δυνατόν, να προςζρχονται για εγγραφι, μόνο  οι επιτυχόντεσ με 
επϊνυμο που αρχίηει από Α ζωσ και Κ.  
 
Σαχυδρομικζσ διευκφνςεισ και τθλζφωνα των κατά τόπουσ ΙΕΚ μπορείτε να βρείτε 
ςτον παρακάτω ςφνδεςμο: 
https://diek.it.minedu.gov.gr/docs/diek_list.xls   
 
Οι επιτυχόντεσ υποψιφιοι των ΔΙΕΚ που δεν ζχουν επιτφχει ςτθν ειδικότθτα τθσ 
1θσ προτίμθςισ τουσ, ζχουν δικαίωμα κατά τθν εγγραφι τουσ να αιτθκοφν 
ΒΕΛΣΙΩΗ, ϊςτε να διεκδικιςουν τθν ειςαγωγι τουσ ςε τμιμα υψθλότερθσ 
προτίμθςθσ κατά τθν επιλογι επιλαχόντων βάςθ μορίων. Για περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ οι υποψιφιοι μποροφν να απευκφνονται ςτα ΙΕΚ εγγραφισ τουσ.  
 
ε περιπτϊςεισ ΒΕΛΣΙΩΕΩΝ αυτό καταγράφεται ςτθν αίτθςθ του υποψθφίου (ςτο 
χϊρο που αναφζρεται για ΧΡΗΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ) τθν οποία και υπογράφει. Η 
πλθροφορία αυτι καταγράφεται ςε πλθροφοριακό ςφςτθμα. 
 
Ο τελικόσ αρικμόσ των τμθμάτων που κα λειτουργιςουν ςτα ΔΙΕΚ κα κακοριςτεί με 
βάςθ τισ εγγραφζσ που κα πραγματοποιθκοφν.  
 

https://diek.it.minedu.gov.gr/docs/diek_list.xls


Δικαιολογθτικά  
Κατά τθν προςζλευςι τουσ ςτα κατά τόπουσ ΔΙΕΚ οι επιτυχόντεσ υποψιφιοι 
οφείλουν να προςκομίςουν: 

 Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Σαυτότθτασ ι Διαβατθρίου τουσ. 

 Φωτοαντίγραφο του Σίτλου πουδϊν εγγραφισ τουσ (Απολυτιριο Λυκείου, 
Πτυχίο ΣΕΕ Β’ Κφκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑ κ.λπ.)  και όχι πτυχία ανϊτερθσ 
βακμίδασ (ΑΕΙ, ΣΕΙ). 

 Σα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δθλωκζντων ςτθν αίτθςθ ςτοιχείων 
τουσ (κοινωνικά κριτιρια, εργαςιακι εμπειρία).  

 Εκτυπωμζνο αντίγραφο τθσ θλεκτρονικισ αίτθςισ τουσ ςε οριςτικι μορφι 
(με αρικμό πρωτοκόλλου). Ειδικά για όςουσ είναι ςτθν κατθγορία των 
πολυτζκνων ι των τριτζκνων, λόγω επαναχπολογιςμοφ των μορίων τουσ, κα 
πρζπει να εκτυπϊςουν εκ νζου τθν αίτθςι τουσ! 

 
Η θλεκτρονικι αίτθςθ εκτυπϊνεται από τθν ιςτοςελίδα:  
https://diek.it.minedu.gov.gr  
 
θμειϊνεται ότι το εκτυπωμζνο αντίγραφο τθσ αίτθςθσ διευκολφνει τθ διαδικαςία 
εγγραφισ. Ωςτόςο, θ μθ προςκόμιςι του δεν αποτελεί λόγο αδυναμίασ εγγραφισ, 
κακϊσ τα ΙΕΚ ιδθ διακζτουν καταλόγουσ με αναλυτικά ςτοιχεία επιτυχόντων. 

Tα φωτοαντίγραφα δεν χρειάηεται να είναι επικυρωμζνα. Αρκοφν απλά, 
ευανάγνωςτα φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων από δθμόςιεσ υπθρεςίεσ (Ν. 
4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014). 

Αντίςτοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωςτα 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων των ιδιωτικϊν εγγράφων, εφόςον τα ζγγραφα 
αυτά ζχουν επικυρωκεί αρχικά από δικθγόρο κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα 
από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από τισ υπθρεςίεσ 
και τουσ φορείσ που εμπίπτουν ςτθ ρφκμιςθ (π.χ. απολυτιριο ιδιωτικοφ λυκείου 
που φζρει τθ κεϊρθςθ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του 
Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων). Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά 
τα ευκρινι φωτοαντίγραφα αλλοδαπϊν εγγράφων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα 
ζγγραφα αυτά ζχουν επικυρωκεί πρωτίςτωσ από δικθγόρο. 

Οι υποψιφιοι υποχρεοφνται να υποβάλουν τα δικαιολογθτικά τουσ 
αυτοπροςϊπωσ, όπωσ αναγράφεται ςτθν πρόςκλθςθ. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για 
ςοβαρό και τεκμθριωμζνο λόγο (π.χ. αςκζνεια, ωράριο εργαςίασ), τα 
δικαιολογθτικά του υποψθφίου κατατίκενται με τθν απαραίτθτθ εξουςιοδότθςθ 
ςτο φάκελο εγγραφισ. 
Σο προςωπικό των ΔΙΕΚ κα προβεί ςε ζλεγχο ορκότθτασ των δθλωκζντων μορίων 
του επιτυχόντα, όπωσ φαίνονται ςτθν αίτθςθ του, ςε αντιπαραβολι με τα 
προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά.  
 
Υπενθσμίζεηαι όηι κάθε πολίηης μπορεί να έτει εγγραθεί, ηην ίδια 
τρονική περίοδο, ζε μία μόνο εκπαιδεσηική δομή εκπαίδεσζης και 
καηάρηιζης. 

https://diek.it.minedu.gov.gr/

