Μεσολόγγι, 16/9/2019

Δελτίο τύπου
Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των ηλεκτρονικών αιτήσεων των
ενδιαφερομένων, που υποβλήθηκαν για συμμετοχή σε ειδικότητες των ΔΙΕΚ,
ανακοινώθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα επιλογής Α' φάσης υποψηφίων στα ΔΙΕΚ του
Υπουργείου Παιδείας.
Οι ειδικότητες που συγκέντρωσαν τον απαραίτητο αριθμό αιτήσεων για τη
λειτουργία τους στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, είναι:


ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ



ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ



ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)



ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Οι υπόλοιπες ειδικότητες που ήταν διαθέσιμες για συμμετοχή, δε συγκέντρωσαν
τον απαραίτητο αριθμό αιτήσεων και τελικά δεν εγκρίθηκαν να λειτουργήσουν, τη φετινή
χρονιά στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου.
Οι ενδιαφερόμενοι για να δουν το αποτέλεσμα της αίτησής τους, θα πρέπει να
κάνουν

Είσοδο

στο

σύστημα

των

αιτήσεων,

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

χρησιμοποιώντας το email και το συνθηματικό που ήδη έχουν από την υποβολή της
αίτησης.
Καλούνται όσοι έχουν επιλεγεί στις παραπάνω ειδικότητες, να προσέλθουν στη
Γραμματεία του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 20-09-2019,
για την οριστικοποίηση της εγγραφής τους.
Θα πρέπει μαζί τους να έχουν την ταυτότητά τους και επιπλέον να προσκομίσουν:
- Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
- Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής που δηλώθηκε (Απολυτήριο Λυκείου,
Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ,
ΤΕΙ).

- Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων (κοινωνικά
κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά,
ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν.4250/2014
(ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014).

Αυτοί που δεν υπέβαλλαν ηλεκτρονική αίτηση ή δεν έχουν επιλεγεί
Οι ενδιαφερόμενοι που δεν υπέβαλλαν ηλεκτρονική αίτηση ή δεν έχουν επιλεγεί
και επιθυμούν να συμμετάσχουν σε κάποια από τις παραπάνω εγκεκριμένες ειδικότητες,
μπορούν να προσέλθουν στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου και να υποβάλλουν
χειρόγραφη αίτηση για την κάλυψη κενών θέσεων.

Οι ώρες λειτουργίας του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου είναι απογευματινές, από τις 12:00 το
μεσημέρι έως τις 8:00 το βράδυ.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση, μπορείτε να απευθύνεστε στη
Γραμματεία του ΙΕΚ, είτε τηλεφωνικά στο 26310 50100,50101 είτε με email στο
iekmesol@sch.gr

