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ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ  ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ   ΓΙΑ ΤΟ  ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2022-
2023 ( ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 54909/ΓΓ1/18-05-2021) 

1η  ΔΙΑΔΡΟΜΗ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΔΙΕΚ: ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ  
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ( Υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων του σχολικού έτους 
2021-22 ,τελειόφοιτοι και μη) 

2η  ΔΙΑΔΡΟΜΗ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΔΙΕΚ: ME ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  
(Υποψήφιοι, απόφοιτοι λυκείου) 

Σύμφωνα  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  ΔΙΑΔΡΟΜΗ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΔΙΕΚ: ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ  
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ  
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 2021-
2022 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 παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου θα 
πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο ΔΠΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ από 1-9-2022 έως 12-9-2022 .  

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 Υπουργική Απόφαση περί του Κανονισμού 
Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ., όπως ισχύει. 
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Σημειώνεται ότι η προαναφερθείσα διαδικασία θα είναι η πρώτη φάση για την 
εισαγωγή σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το έτος κατάρτισης 2022-2023, 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  ΔΙΑΔΡΟΜΗ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΠΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ: ME ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ   
ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

 
Η δεύτερη αυτή φάση  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 σπουδαστών για το χειμερινό εξάμηνο 2022-
2023  μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά από 1-
9-2022 έως 12-9-2002 στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο 
https://diek.it.minedu.gov.gr/ 

• Οι εγγραφές αποφοίτων ΕΠΑΛ και ισότιμων τίτλων στο Γ΄εξάμηνο 
σύμφωνα με την παρ.8, του άρθρου 5 του κανονισμού λειτουργίας ΙΕΚ θα 
πραγματοποιηθούν από 1-9-22 έως 15-9-2022 

• Η έκδοση των αποτελεσμάτων των επιτυχόντων της ηλεκτρονικής αίτησης 
https://diek.it.minedu.gov.gr/ θα ανακοινωθούν στις 16-9-2022 

• Οι εγγραφές-οριστικοποίηση εγγραφών των επιτυχόντων στο ΔΠΙΕΚ 
ΠΑΤΡΑΣ και σε όλα τα ΙΕΚ θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης από 16-9-2022 
έως 22-9-2022 

• Στις 26-9-2022 θα πραγματοποιηθεί η έκδοση των επιτυχόντων από 
επιλαχόντες  και οι δια ζώσης εγγραφές αυτών θα πραγματοποιηθούν   
στο ΔΠΙΕΚ από 26-9-2022 έως 29-9-2022 

• Η ολοκλήρωση των εγγραφών θα πραγματοποιηθεί έως 30-9-2022 

• Η ανανέωση των εγγραφών για το Γ΄εξάμηνο θα πραγματοποιηθεί έως 3-
10-2022 στο ΔΠΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ 

• Η έναρξη του χειμερινού εξαμήνου αναμένεται να γίνει το νωρίτερο στις 3-
10-2022 . 

 

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 δεύτερη φάση/διαδικασία 
ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, για έκδοση αποτελεσμάτων επιλογής από τη 
ΓΓΕΕΚΔΒΜΝ με οριστικοποίηση εγγραφών επιτυχόντων 2ης φάσης επιλογής 
Δημοσίων Ι.Ε.Κ., κατά την περίοδο από 16-9-2022 έως 22-9-2022 

https://diek.it.minedu.gov.gr/
https://diek.it.minedu.gov.gr/
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Απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηφίου ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα ή 

εισαγωγική κατεύθυνση Α.Ε.Ι. και σε δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 

Ο απόφοιτος των ΔΙΕΚ λαμβάνει μετά από 04 εξάμηνα φοίτησης και 01 εξάμηνο 

πρακτικής άσκησης, Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης, επιπέδου 05, που χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. μετά από 

εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ. 

Οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ.  ύστερα από την επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής 

επαγγελματικής κατάρτισης που κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (05) ή ισότιμο τίτλο, δύνανται να 

κατατάσσονται σε τμήματα Α.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας με αυτή του ανωτέρω 

διπλώματος. 

Οι ειδικότητες του Δημόσιου Πειραματικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής 
Κατάρτισης  Πάτρας (ΔΠΙΕΚ-ΠΑΤΡΑΣ) για το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023 είναι: 

Α. Δυο  Νέες μοναδικές Πειραματικές και καινοτόμες ειδικότητες επιπέδου 05  του 

ΔΠΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ 

1. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ & 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ (τα μαθήματα και τα εργαστήρια 

διεξάγονται αποκλειστικά στις  σύγχρονες Πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις 

του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Περιβόλα Πατρών και 

διδάσκουν αποκλειστικά Πανεπιστημιακοί Καθηγητές και Επιστημονικοί 

Συνεργάτες με διδακτορικές σπουδές του  ΕΑΠ) 

2. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (τα 

μαθήματα και τα εργαστήρια διεξάγονται αποκλειστικά στις  σύγχρονες 

Πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι 

στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και διδάσκουν 

αποκλειστικά Πανεπιστημιακοί Καθηγητές και Επιστημονικοί Συνεργάτες με 

διδακτορικές σπουδές ) 

 

Β. Επιπλέον 14 νέες  ειδικότητες επιπέδου 05 του ΔΠΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ για το 

χειμερινό εξάμηνο 2022-2023 

 

• ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

• ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ  & ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ 

• ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ (AEROBICS) 

• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ( τα εργαστήρια διεξάγονται αποκλειστικά στις  
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σύγχρονες Πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις και τα πλήρως 

εξοπλισμένα εργαστήρια του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 

στην Περιβόλα Πατρών και διδάσκουν αποκλειστικά 

Πανεπιστημιακοί Καθηγητές και Επιστημονικοί Συνεργάτες με 

διδακτορικές σπουδές του  ΕΑΠ) 

• ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 

• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) 

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-

DEVELOPER/VIDEO GAMES) 

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 

ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ (τα εργαστήρια διεξάγονται αποκλειστικά 

στις  σύγχρονες Πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου 

Πατρών στο Κουκούλι στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας και διδάσκουν αποκλειστικά Πανεπιστημιακοί 

Καθηγητές και Επιστημονικοί Συνεργάτες με διδακτορικές σπουδές ) 

 

•  Σε όλες τις ειδικότητες του ΔΠΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ διδάσκουν αποκλειστικά 

Εκπαιδευτές υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων (Διδάκτορες, 

Μεταπτυχιακοί και Πτυχιούχοι ΑΕΙ υψηλής εμπειρίας, αλλά και 

Πανεπιστημιακοί Καθηγητές και Επιστημονικοί Συνεργάτες με 

διδακτορικές σπουδές με πλούσια εκπαιδευτική και επαγγελματική 

εμπειρία) 

• Όλοι οι εκπαιδευτές μας είναι ενταγμένοι στο ψηφιακό Μητρώο 

εκπαιδευτών ΔΙΕΚ της ΓΓΕΕΚΔΒΜ& Ν. 

 

Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους σπουδαστές του ΔΠΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΔΠΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ 

ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΚΑΤΣΩΝΗΣ 


