
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  & ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

 

Δ.ΙΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
 

 

Βασική προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελεί η 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση από δεύτερη επιλογή ή λύση 

ανάγκης για λίγους να γίνει συνειδητή επιλογή και εργαλείο απασχόλησης για 

πολλούς.  

Η Επαγγελματική Κατάρτιση είναι καίριας σημασίας για την αύξηση της 

παραγωγικότητας, την οικονομική μεγέθυνση και την ταυτόχρονη μείωση του 

ποσοστού ανεργίας, κυρίως των νέων. 

  

Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 

Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, ανακοινώνει την έναρξη 

υποβολής αιτήσεων επιλογής καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ινστιτούτα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δημόσια ΙΕΚ) της χώρας για το έτος κατάρτισης 

2021-2022, από την  

Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 15:00 

μέχρι και την 

Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 23:59. 

 

Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης θα υπάρχουν στην αρχική σελίδα 

της εφαρμογής. 

  

Καλούμε τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να υποβάλουν 

ηλεκτρονική αίτηση επιλογής στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., με βάση την ειδικότητα η 

οποία ανταποκρίνεται στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους, ανάμεσα από ένα 

πλήθος ειδικοτήτων που προσφέρονται στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., με υψηλής 

ποιότητας προγράμματα σπουδών στον σύνδεσμο: 

 

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

Τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. προσφέρουν 

ποιοτική δωρεάν επαγγελματική κατάρτιση, παρέχουν τη δυνατότητα στους 

καταρτιζόμενους να ενισχύσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, την 

επαγγελματική τους δυναμική, τις προοπτικές απορρόφησης στην αγορά 

εργασίας, καθώς και την τοποθέτησή τους σε σύγχρονες θέσεις 

απασχόλησης. 

 

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


Οι ειδικότητες που θα προσφερθούν στο Δ.ΙΕΚ Περιστερίου, 

για εγγραφή στο Α'  εξάμηνο, για το 2021 Β  είναι: 

1        ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

2        ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

3        ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

           (ΠΟΛΥΜΕΣΑ / WEB DESIGNER - DEVELOPER / VIDEO   

GAMES) 

4        ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Η/Υ) 

5        ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ        

6        ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ 

7        ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  

                               - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

8        ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ        

(CHEF) 

9        TEXNIKOΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΓΙΑΖ 

10     ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

11    ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 

12    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

 

Οι νέες ειδικότητες θα λειτουργήσουν εφόσον συγκεντρωθεί ικανός αριθμός 

εγγραφών. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις ειδικότητες των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. εξαμήνου 

2021Β μπορείτε να αναζητήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: 

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

 

Για την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων 

πατήστε εδώ. 

http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1695-eidikothtes-iek-2021b
http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1644-enarksi-aithseon-2020b


 

Ώρες εξυπηρέτησης για το κοινό: 

 

  Δευτέρα ως Παρασκευή,  14.00  - 20.00 . 

  

 Δ.ΙΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ:Λευκωσίας 50 Τ.Κ. 12133, Περιστέρι,  

Τηλέφωνα: 2105754988  / 2105765355 

 email : diekperisteriou@gmail.com ,   giekperi@sch.gr 

Ιστοσελίδα:http://www.iekperisteriou.gr 

 Facebook: https://www.facebook.com/iekperisteriou 

Instagram:    https://www.instagram.com/iekperisteriou 

 

https://www.google.gr/maps/place/%CE%94.%CE%99%CE%95%CE%9A+%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85/@38.011886,23.7102913,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1a398d0091d5d:0xa4e9e86d2332585!8m2!3d38.011886!4d23.7124804?hl=el
mailto:diekperisteriou@gmail.com
mailto:diekperisteriou@gmail.com
http://www.iekperisteriou.gr/
https://www.facebook.com/iekperisteriou
https://www.instagram.com/iekperisteriou/

