
ΔΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΑ ΓΗΜΟΙΑ Ι.Δ.Κ. 

  

  
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

  
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ, ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ& ΝΔΟΛΑΙΑ 
  

Βαζηθή πξνηεξαηόηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο απνηειεί ε 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε από δεύηεξε επηινγή ή ιύζε 

αλάγθεο γηα ιίγνπο λα γίλεη ζπλεηδεηή επηινγή θαη εξγαιείν απαζρόιεζεο γηα 

πνιινύο.  

Η Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ αύμεζε ηεο 

παξαγσγηθόηεηαο, ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη ηελ ηαπηόρξνλε κείσζε ηνπ 

πνζνζηνύ αλεξγίαο, θπξίσο ησλ λέσλ. 

  

Σην πιαίζην απηό, ε Γεληθή Γξακκαηεία Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, 

Καηάξηηζεο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Νενιαίαο, αλαθνηλώλεη ηελ έλαξμε 

ππνβνιήο αηηήζεσλ επηινγήοθαηαξηηδόκελσλ ζηα Γεκόζηα Ιλζηηηνύηα 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Γεκόζηα ΙΔΚ) ηεο ρώξαο γηα ην έηνο θαηάξηηζεο 

2021-2022, από ηελΠέμπηη 2 επηεμβρίοσ 2021, ώρα 15:00 μέτρι και ηην 

Παραζκεσή 10 επηεμβρίοσ 2021, ώρα 23:59.  

 

Οδεγίεο γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζα ππάξρνπλ ζηελ αξρηθή ζειίδα 

ηεο εθαξκνγήο. 

  

Καινύκε ηνπο απνθνίηνπο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα ππνβάινπλ 

ειεθηξνληθή αίηεζε επηινγήο ζηα Γεκόζηα Ι.Δ.Κ., κε βάζε ηελ εηδηθόηεηα ε 

νπνία αληαπνθξίλεηαη ζηηο θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, αλάκεζα από έλα 

πιήζνο εηδηθνηήησλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηα Γεκόζηα Ι.Δ.Κ., κε πςειήο 

πνηόηεηαο πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ζηνλ ζύλδεζκν: 

 

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

Τα Γεκόζηα Ι.Δ.Κ. ηνπ Υ.ΠΑΙ.Θ. πξνζθέξνπλ 

πνηνηηθή δσξεάλ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο 

θαηαξηηδόκελνπο λα εληζρύζνπλ ηα επαγγεικαηηθά ηνπο πξνζόληα, ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο δπλακηθή, ηηο πξννπηηθέο απνξξόθεζεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, θαζώο θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε ζύγρξνλεο ζέζεηο 

απαζρόιεζεο. 

  

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο εηδηθόηεηεο ησλ Γεκνζίσλ Ι.Δ.Κ. εμακήλνπ 

2021Β κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηνλ παξαθάησ ζύλδεζκν: 

http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1644-enarksi-aithseon-2020b
https://diek.it.minedu.gov.gr/
https://diek.it.minedu.gov.gr/


http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1695-eidikothtes-iek-2021b 

 

ΔΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ  
ΔΠΑ.Λ., Σ.Δ.Δ. Β’ ΚΤΚΛΟΤ, Σ.Δ.Λ. 

Δ Γ΄ ΔΞΑΜΗΝΟ 

 
Πηπρηνύρνη ΔΠΑ.Λ, Τ.Δ.Δ. Β’ ΚΥΚΛΟΥ, Τ.Δ.Λ., κπνξνύλ λα εγγξαθνύλ θαηά 

πεξίπησζε ζην Γ’ εμάκελν θνίηεζεο ζε ζπλαθείο εηδηθόηεηεο κε ηνλ 

επαγγεικαηηθό ηνκέα από ηνλ νπνίν απνθνίηεζαλ από ΔΠΑ.Λ., Τ.Δ.Δ Β΄ 

θύθινπ ή Τ.Δ.Λ.. 

Η δηαδηθαζία εγγξαθήο δεν γίνεηαι ηλεκηρονικά αιιά κε απεπζείαο 

 θαηάζεζε αίηεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηα Ι.Δ.Κ. ελδηαθέξνληνο ηνπο, ηα 

νπνία έρνπλ Γ’ εμάκελν ζηηο ζπλαθείο εηδηθόηεηεο. 

Οη εηδηθόηεηεο Γ’ εμακήλνπ πνπ παξέρνπλ ηα Γ.Ι.Δ.Κ. ηελ πεξίνδν 2021-2022 

ζην ρεηκεξηλό εμάκελν είλαη ζην:https://diek.it.minedu.gov.gr/docs/c_2021b.xls 

 
 

Καλή τρονιά ζε όλοσς 

  
Γενική Γραμμαηεία Δπαγγελμαηικής Δκπαίδεσζης, Καηάρηιζης , Γιά 

Βίοσ Μάθηζης& Νεολαίας 

 

http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1695-eidikothtes-iek-2021b
https://diek.it.minedu.gov.gr/docs/c_2021b.xls

