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Αξιότιμοι κ. Γονείς και Κηδεμόνες, 

Αγαπητοί υποψήφιοι, 

Αγαπητοί απόφοιτοι, 

Σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι Πανελλαδικών έχουν τη δυνατότητα συμπλήρωσης του 

«Παράλληλου Μηχανογραφικού» στο οποίο το Θ. Δ.ΙΕΚ Αχαρνών συμμετέχει με τις ειδικότητες 

τις οποίες μπορούν να δηλώσουν: 

 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ  

 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  

 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ   

 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ 

ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

Από τον Σεπτέμβριο θα έχουν τη δυνατότητα αίτησης και όσοι δεν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές, 

χωρίς όριο ηλικίας. Κατά τη διαδικασία αιτήσεων Σεπτεμβρίου θα  προστεθούν, πέραν των 

ανωτέρω, και οι ειδικότητες:  

 ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ 

 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

 ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  
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Λίγα λόγια για τα ΙΕΚ. 

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) έχουν σκοπό την παροχή αρχικής 

επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

δηλαδή των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑ.Λ., καθώς και σε κατόχους ισότιμων τίτλων. Παρέχουν 

στους καταρτιζόμενους, επιστημονικές, τεχνικές, επαγγελματικές και πρακτικές γνώσεις, 

καλλιεργώντας ανάλογες δεξιότητες, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική τους ένταξη και να 

διασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. 

Οι σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν. 

Για την ολοκλήρωση των σπουδών απαιτούνται 4 εξάμηνα φοίτησης και 1 εξάμηνο υποχρεωτικής 

Πρακτικής Άσκησης. Ακολουθούν οι εξετάσεις πιστοποίησης. Η επιτυχία στις εξετάσεις προσφέρει 

εξασφαλίζει: 

 Δίπλωμα επιπέδου 5 του Ευρωπαϊκού και Εθνικού πλαισίου προσόντων, με κατοχυρωμένη 

αναγνώριση σε χώρες του εξωτερικού. 

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος. 

 Δυνατότητα πρόσβασης σε ΑΕΙ, μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων.  

Οι σπουδαστές των ΙΕΚ δικαιούνται: 

• αναβολή στράτευσης, 

• επίδομα στέγασης, 

• έκπτωση στα ΜΜΜ, 

• διατήρηση του επιδόματος γονέων για όλη τη διάρκεια φοίτησης, 

• αμειβόμενη Πρακτική  Άσκηση 

Το Θεματικό Δ.ΙΕΚ Αχαρνών 

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων στις 26/8/2021   το Δ.ΙΕΚ Αχαρνών  

αναβαθμίστηκε σε  «Θεματικό» Δ.ΙΕΚ στον αναπτυξιακό άξονα:  

 Αθλητισμού  

 Φυσικού Περιβάλλοντος 

 Αναψυχής 

Το Θ. Δ.ΙΕΚ Αχαρνών εισηγείται ειδικότητες που άπτονται της θεματικότητάς  του  και εγγυάται:  

 Καινοτόμες μεθόδους κατάρτισης σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, 

 καλλιέργεια αθλητικού ήθους, σε κλίμα ομαδικότητας, με έμφαση στο ατομικό   πλάνο 

κατάρτισης και επαγγελματικής ανάπτυξης, εσωτερικά γυμναστήρια μυϊκής ενδυνάμωσης, 

εργομετρίας, φυσικοθεραπείας και πρώτων βοηθειών, 

 τους πλέον κατάλληλους αθλητικούς χώρους τένις, στίβου, ποδοσφαίρου, μπάσκετ. 

 τους κορυφαίους εκπαιδευτές προπονητών όλων των αθλημάτων και τη συνεχή 

επιμόρφωσή τους σε θέματα κατάρτισης, 



 τη συνεργασία με αθλητικούς συλλόγους, ομάδες , σωματεία, γυμναστήρια  και δήμους, 

 τη διοργάνωση  και συμμετοχή σε κορυφαία αθλητικά γεγονότα,  

 την εντατική προετοιμασία με την βραβευμένη, υβριδική, εξ αποστάσεως κατάρτιση του 

ΔΙΕΚ Αχαρνών, για τις εξετάσεις πιστοποίησης, 

 τη λειτουργία ομίλων, με δευτερεύον, συμπληρωματικό, άθλημα της επιλογής των 

σπουδαστών, 

 την πιστοποιημένη, χρηματοδοτούμενη εξειδίκευση, στο εξωτερικό, μέσω προγραμμάτων 

Erasmus plus 

 την δυνατότητα απόκτησης χρηματοδοτούμενης, εργασιακής εμπειρίας, σε διακεκριμένους 

φορείς, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω προγραμμάτων Erasmus pro 

Αναλόγως, κάθε ειδικότητα θεματικότητας ενισχύεται ως προς την καινοτομία και την ευρωπαϊκή 

διάσταση Erasmus+. 

Όλες οι ειδικότητες που προτείνει το θεματικό Δ.ΙΕΚ Αχαρνών χαρακτηρίζονται από την άμεση 

απορροφησιμότητα  στην αγορά εργασίας. 

Για περισσότερα  μπορείτε  να ενημερώνετε στην ιστοσελίδα μας: 

https://www.diekacharnon.org 

Με τιμή,  

Η Δ/ντρια του ΔΙΕΚ Αχαρνών  

Ρόδω Πυροβολάκη 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ Δ.Ι.Ε.Κ. / 2021-
2022 

Α΄ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ: ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ( Υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων του 
σχολικού έτους 2020-21 ,τελειόφοιτοι και μη.) 

Β΄ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ: ME ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ / ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ (Υποψήφιοι, 
όλοι ανεξαιρέτως) 

Σας ενημερώνουμε ότι με τον ν.4777/2021 (Α΄ 25) «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού 
περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» και, ειδικότερα με το άρθρο 4 του ανωτέρω νόμου, 
προβλέπεται για πρώτη φορά, ταυτόχρονα με το τυπικό μηχανογραφικό δελτίο για την 
εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η καθιέρωση παράλληλου μηχανογραφικού 
δελτίου για εισαγωγή και φοίτηση ενδιαφερομένων υποψηφίων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. της 
χώρας. 

1η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 
Η υποβολή του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου θα γίνει κατά την ίδια ακριβώς 
περίοδο υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
(μηχανογραφικού δελτίου πρώτης φάσης) και θα αφορά σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων 
και σε συγκεκριμένες ειδικότητες ανά Δημόσιο Ι.Ε.Κ. 

Δικαίωμα συμπλήρωσης του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στα 
Δημόσια Ι.Ε.Κ. έχουν: α) οι τελειόφοιτοι του σχολικού έτους 2020-2021 είτε συμμετέχουν 
στις πανελλαδικές εξετάσεις του οικείου σχολικού έτους είτε όχι και β) οι υποψήφιοι των 
πανελλαδικών εξετάσεων του ίδιου σχολικού έτους, τελειόφοιτοι και μη. 

Τα αποτελέσματα των επιτυχόντων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., θα ανακοινωθούν ταυτόχρονα με 
αυτά των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η εγγραφή των επιτυχόντων θα 
πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Λεπτομέρειες σχετικά με τη 
διαδικασία των εγγραφών στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. θα ανακοινωθούν από τη Διεύθυνση 
Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

Η κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των ενδιαφερομένων και τα κριτήρια επιλογής των 
υποψηφίων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. θα είναι τα ίδια για όλα τα Δημόσια Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στην υπ΄ αριθμ. 5954/23-06-2014 (Β΄ 1807) Υπουργική Απόφαση περί 
του Κανονισμού Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ., όπως ισχύει. 

Σημειώνεται ότι η προαναφερθείσα διαδικασία θα είναι η πρώτη φάση για την εισαγωγή σε 
Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το έτος κατάρτισης 2021-2022, δεδομένου ότι θα ακολουθήσει, όπως 
κάθε χρόνο, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής καταρτιζόμενων Δημοσίων 
Ι.Ε.Κ., την περίοδο Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4763/2020 και τους 
Κανονισμούς Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ (αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ ή άλλων Υπουργείων). 

2η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΜΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
Η δεύτερη αυτή φάση θα αφορά στις θέσεις ανά ειδικότητα που: α) δεν καλύφθηκαν από 
την διαδικασία υποβολής του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου, καθώς και β) δεν 
προκηρύχθηκαν κατά την ανωτέρω διαδικασία. Επισημαίνεται ότι δικαίωμα εγγραφής σε 
Ι.Ε.Κ. (επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων) έχουν μόνο απόφοιτοι ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. 
καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων (επίπεδο 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων), όπως 
αυτά ορίζονται στον ν. 4763/2020. 

Οι αιτήσεις των υποψήφιων καταρτιζόμενων της πρόσκλησης, θα υποβληθούν κατά το 
πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. 
Στη συνέχεια ακολουθούν οι διαδικασίες επιλογής καταρτιζόμενων σύμφωνα με τα 



κριτήρια επιλογής και εγγραφών που ισχύουν σε κάθε Δημόσιο Ι.Ε.Κ. για την έναρξη του 
εξαμήνου κατάρτισης. 

Διευκρινίζεται ότι, υποψήφιοι που συμπλήρωσαν το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο 
αλλά δεν πέτυχαν την εισαγωγή τους σε τμήμα Δημοσίου Ι.Ε.Κ., διατηρούν το δικαίωμα 
συμμετοχής στην προαναφερόμενη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, επιλογής και 
εγγραφών καταρτιζομένων Δημοσίων Ι.Ε.Κ., κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου. 

 


