
Ενεμέρωζε ζχεηικά με ηεν ειζαγωγή καηαρηιδομένων ζηα Δεμόζια 

Ι.Ε.Κ. με ηεν υποβολή παράλλελου μεχανογραθικού δεληίου 

 

Σαο ελεκεξώλνπκε όηη κε ηνλ λ.4777/2021      25  «Εηζαγσγή ζηελ Τξηηνβάζκηα 

Εθπαίδεπζε, πξνζηαζία ηεο αθαδεκατθήο ειεπζεξίαο, αλαβάζκηζε ηνπ αθαδεκατθνύ 

πεξηβάιινληνο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη εηδηθόηεξα κε ην άξζξν 4 ηνπ αλσηέξσ 

λόκνπ πξνβιέπεηαη γηα πξώηε θνξά, ηαπηόρξνλα κε ην ηππηθό κεραλνγξαθηθό δειηίν 

γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ Τξηηνβάζκηα Εθπαίδεπζε, η καθιέρφζη παράλληλοσ 

μητανογραθικού δεληίοσ για ειζαγφγή και θοίηηζη ενδιαθερομένφν σπουηθίφν 

ζηα Δημόζια Ι.Ε.Κ. ηης τώρας.  

 

Η ππνβνιή ηνπ παξάιιεινπ κεραλνγξαθηθνύ δειηίνπ ζα γίλεη θαηά ηελ ίδηα αθξηβώο 

πεξίνδν ππνβνιήο ηνπ κεραλνγξαθηθνύ δειηίνπ εηζαγσγήο ζηελ Τξηηνβάζκηα 

Εθπαίδεπζε  κεραλνγξαθηθνύ δειηίνπ πξώηεο θάζεο  θαη ζα αθνξά ζε 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκό ζέζεσλ θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο εηδηθόηεηεο αλά Δεκόζην Ι.Ε.Κ. 

 

Δηθαίσκα ζπκπιήξσζεο ηνπ παξάιιεινπ κεραλνγξαθηθνύ δειηίνπ γηα ηελ εηζαγσγή 

ζηα Δεκόζηα Ι.Ε.Κ. έρνπλ:  

α  νη ηειεηόθνηηνη ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2020-2021 είηε ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ νηθείνπ ζρνιηθνύ έηνπο είηε όρη θαη  

β  νη ππνςήθηνη ησλ παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ ηνπ ίδηνπ ζρνιηθνύ έηνπο, ηειεηόθνηηνη 

θαη κε.  

 

Τα απνηειέζκαηα ησλ επηηπρόλησλ ζηα Δεκόζηα Ι.Ε.Κ. ζα αλαθνηλσζνύλ 

ηαπηόρξνλα κε απηά ησλ επηηπρόλησλ ζηελ Τξηηνβάζκηα Εθπαίδεπζε. Η εγγξαθή ησλ 

επηηπρόλησλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην πξώην δεθαήκεξν ηνπ Σεπηεκβξίνπ. 

Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ησλ εγγξαθώλ ζηα Δεκόζηα Ι.Ε.Κ. ζα 

αλαθνηλσζνύλ από ηε Δηεύζπλζε Εθαξκνγήο Επαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο. 

 

Η θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο 

ησλ ππνςεθίσλ ζηα Δεκόζηα Ι.Ε.Κ. ζα είλαη ηα ίδηα γηα όια ηα Δεκόζηα Ι.Ε.Κ. 

ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζηελ ππ   αξηζκ. 5954/23-06-2014      1807  

Υπνπξγηθή  πόθαζε πεξί ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ησλ Ι.Ε.Κ., όπσο ηζρύεη.  



Σεκεηώλεηαη όηη ε πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία ζα είλαη ε πξώηε θάζε γηα ηελ 

εηζαγσγή ζε Δεκόζηα Ι.Ε.Κ. γηα ην έηνο θαηάξηηζεο 2021-2022, δεδνκέλνπ όηη ζα 

αθνινπζήζεη, όπσο θάζε ρξόλν, ε δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη επηινγήο 

θαηαξηηδόκελσλ Δεκνζίσλ Ι.Ε.Κ. ηελ πεξίνδν Σεπηεκβξίνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 

25 ηνπ λ.4763/2020 θαη ηνπο Καλνληζκνύο Λεηηνπξγίαο ησλ Ι.Ε.Κ  αξκνδηόηεηαο 

ΥΠ ΙΘ ή άιισλ Υπνπξγείσλ . Η δεύηεξε απηή θάζε ζα αθνξά ζηηο ζέζεηο αλά 

εηδηθόηεηα πνπ: α  δελ θαιύθζεθαλ από ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηνπ παξάιιεινπ 

κεραλνγξαθηθνύ δειηίνπ θαζώο θαη β  δελ πξνθεξύρζεθαλ θαηά ηελ αλσηέξσ 

δηαδηθαζία. Επηζεκαίλεηαη όηη δηθαίσκα εγγξαθήο ζε Ι.Ε.Κ.  επίπεδν 5 ηνπ Εζληθνύ 

Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ  έρνπλ κόλν απόθνηηνη ΓΕ.Λ., ΕΠ .Λ. θαζώο θαη νη θάηνρνη 

ηζόηηκσλ ηίηισλ  επίπεδν 4 ηνπ Εζληθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ , όπσο απηά νξίδνληαη 

ζην λ.4763/2020. Οη αηηήζεηο ησλ ππνςήθησλ θαηαξηηδόκελσλ ηεο πξόζθιεζεο ζα 

ππνβιεζνύλ θαηά ην πξώην δεθαήκεξν ηνπ Σεπηεκβξίνπ.  

Σηε ζπλέρεηα αθνινπζνύλ νη δηαδηθαζίεο επηινγήο θαηαξηηδόκελσλ ζύκθσλα κε ηα 

θξηηήξηα επηινγήο θαη εγγξαθώλ πνπ ηζρύνπλ ζε θάζε Δεκόζην Ι.Ε.Κ. γηα ηελ έλαξμε 

ηνπ εμακήλνπ θαηάξηηζεο. Δηεπθξηλίδεηαη όηη ππνςήθηνη πνπ ζπκπιήξσζαλ ην 

παξάιιειν κεραλνγξαθηθό δειηίν, αιιά δελ πέηπραλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε ηκήκα 

Δεκνζίνπ Ι.Ε.Κ., δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πξναλαθεξόκελε 

δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ, επηινγήο θαη εγγξαθώλ θαηαξηηδνκέλσλ Δεκνζίσλ 

Ι.Ε.Κ. θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Σεπηεκβξίνπ. 


