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Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 

Συνεδρίαση  09η /28.07.2022 Αρ. Θέματος: 46 
 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων επιλογής καταρτιζόμενων στα Δημόσια 

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας Υπουργείου 

Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων που λειτουργούν στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για 

το έτος κατάρτισης 2022-23». 

 

Έχοντας υπόψη: 

1.  Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314Α'), όπως το άρθρο αυτό 

προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ A 180). 

2.  Την υπ’ αριθμ. 188763/10-10-2011 (ΦΕΚ Β΄2284/13-10-2011) κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία συστάθηκε ο 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ), όπως 

τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 919/131869/20.10.2014 (ΦΕΚ Β΄2889/27.10.2014), 

9657/122441/10.11.2015 (ΦΕΚ Β΄2537/25.11.2015), 893/138106/21.12.2017 (ΦΕΚ Β΄ 

4800/29.12.2017), 1437/69301/18.05.2018 (ΦΕΚ Β’ 1770/18.05.2018), 

2172/236743/23.09.2019 (ΦΕΚ Β’ 3570/25.09.2019), 1765/225308/25.08.2021 (ΦΕΚ Β’ 

3955/27.08.2021) και  1499/153819/02.06.2022 (ΦΕΚ Β’ 2832/07.06.2022) όμοιες. 

3.  Την υπ’ αριθμ. 2502/282476/05.11.2019 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 948/08.11.2019) απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ-Ν.Π.Ι.Δ.» όπως κάθε φορά ισχύει. 

4.  Τις διατάξεις των παρ. 4 και 11 του άρθρου 3 της αριθμ. 188763/10-10-2011 ΚΥΑ όπως 

ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες, στο ΔΣ, που είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που αφορά στη 

λειτουργία του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, εισηγείται ο Διευθύνων Σύμβουλος 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 ν. 4763/2020 (Α’ 254) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης 

Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής 

κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της 

Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής 

Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις». 

6. Την υπ’ αριθμ. 5570/19-07-2021 (B’ 3688) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας 

και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Ίδρυση Δημόσιων 

Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων». 

7. Την υπ’ αριθμ. 6287/08.09.2021 (Β’ 4213) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων «Οργάνωση και λειτουργία των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».  

8. Την υπ’ αριθμ. 709/287335/18.10.2021 (Β’ 4807) απόφαση των Υπουργών Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Κανονισμός Λειτουργίας των 
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δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 

9. Την υπ΄ αριθμ. Κ5/63547 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 

Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

(ΦΕΚ 2662/Β΄/2022) «Ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή 

καταρτιζόμενων στα Δημόσια ΙΕΚ». 

10. Την υπ΄ αριθμ 376/210215/20.07.2022 Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 

Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων  (ΦΕΚ 3938/Β΄/25.07.2022) «Ανακοίνωση λειτουργίας 

ειδικοτήτων των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το έτος κατάρτισης 2022-23». 

11. Την αριθ. πρωτ. 41348/26.027.2022 εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

 

Αποφασίζουμε 

 

Α.  Την έναρξη υποβολής αιτήσεων επιλογής για την εισαγωγή σπουδαστών στα 

ΔΙΕΚ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 

709/287335/18.10.2021 κοινής υπουργικής απόφασης: «Κανονισμός Λειτουργίας ΔΙΕΚ 

αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ», από την Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022. 

B. Την προκήρυξη υποβολής αιτήσεων επιλογής για την εισαγωγή σπουδαστών 

στα ΔΙΕΚ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ κατά το Α΄ εξάμηνο του έτους κατάρτισης 2022-23, σε 

εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 709/287335/18.10.2021 κοινής 

υπουργικής απόφασης: «Κανονισμός Λειτουργίας ΔΙΕΚ αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ», ως εξής: 

1) Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων εγγραφής ορίζεται από 08/08/2022 έως και 

15/09/2022. 

2) Οι υποψήφιοι υποβάλουν αίτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από 

αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα ΔΙΕΚ του ενδιαφέροντος 

τους στις παρακάτω διευθύνσεις, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΚ ΕΔΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ 
ΣΧΟΛΗ 

Εθν. Αντιστάσεως 3, 
45221, Κατσικάς 
Ιωαννίνων 

galateei@otenet.gr 
26510 92219 

ΚΡΗΤΗΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 
Γ.Σ. ΜΕΣΣΑΡΑΣ 

Αμπελούζος, 
70012, Γόρτυνα 
Μεσσαράς 

epaskritis@gmail.com 
28920 31259, 31500 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ – 
Γ.Σ. ΝΕΜΕΑΣ 

Μαθητικής Εστίας 
37, 20500, Νεμέα 

epasnemeas@hotmail.gr 
27460 23032 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΛΑΡΙΣΑΣ – 

ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

4ο χλμ Ε. Ο. Λάρισας-
Τρικάλων, 41500, 
Λάρισα 

geosxoli@otenet.gr 
2410 621353, 611092 

mailto:galateei@otenet.gr
mailto:epaskritis@gmail.com
mailto:epasnemeas@hotmail.gr
mailto:geosxoli@otenet.gr
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ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ -
ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ 

ΣΧΟΛΗ 
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 

Ιωαννίνων 95, 
42200, 
Καλαμπάκα 

ogee43@otenet.gr 
24320 22781, 22459 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ - 

ΚΤΗΜΑ ΣΥΓΓΡΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Λεωφ. Κηφισίας 182, 
14562, Μαρούσι Αττικής 

epasmar@otenet.gr 
210 8012701 

 

3) Η αίτηση εγγραφής είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr) 

και διαθέσιμη στα ΔΙΕΚ (συν.1).  

4) Με την αίτηση υποβάλλονται συνημμένα τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

i. Αντίγραφο τίτλου αποφοίτησης/σπουδών.  

    Απολυτήριο ΓΕΛ ή Απολυτήριο και Πτυχίο ΕΠΑ.Λ, ή άλλος ισότιμος τίτλος. Σε περίπτωση 

που είναι αδύνατη η προσκόμιση του τίτλου σπουδών (απολυτηρίου ή πτυχίου), απαιτείται 

αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης του 

υποψηφίου και στο οποίο αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης. [υποχρεωτικό] 

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο, αντί του δικαιολογητικού 

όπως ορίζεται παραπάνω, απαιτείται η κατάθεση των εξής: 

    α) Επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του αντίστοιχου τίτλου. Η επίσημη 

μετάφρασή του γίνεται από αρμόδια κατά τον νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την 

Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο. 

    β) Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών από την αρμόδια Διεύθυνση του 

Υπουργείου Παιδείας, με αυτούς των ελληνικών σχολείων με αναγωγή του Γενικού Μέσου 

Όρου βαθμολογίας στην 20βάθμια κλίμακα. 

ii. Φωτοτυπία εγγράφου Ταυτοποίησης (Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο).  

    Φωτοτυπία και των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή σε περίπτωση 

έλλειψης Αστυνομική Ταυτότητας θα επισυνάπτεται Διαβατήριο σε ισχύ (φωτοαντίγραφα 

των σελίδων με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου). Σε περίπτωση έλλειψης των 

παραπάνω επισυνάπτεται Πιστοποιητικό Δήμου. [υποχρεωτικό] 

    Επισημαίνεται ότι για την εγγραφή υπηκόων χωρών εντός Ε.Ε, εκτός Ε.Ε και ομογενών 

ισχύουν τα εξής: 

- Οι υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε., εκτός Ελλάδας, οφείλουν να υποβάλουν διαβατήριο 

ή άλλο δημόσιο έγγραφο, επίσημα μεταφρασμένο, από το οποίο να προκύπτει η 

υπηκοότητα τους. 

- Οι ομογενείς (Αλβανίας, πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Κωνσταντινούπολης, Ίμβρου, 

Τένεδου κ.τ.λ.) γίνονται δεκτοί, εφόσον υποβάλουν ‘Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας 

Ομογενούς ή Αλλοδαπού’ (δίπτυχο της Αστυνομίας με αριθμό αδείας και ακριβή 

καθορισμό της διάρκειας παραμονής). 

- Οι υποψήφιοι, πολίτες χωρών εκτός Ε.Ε. υποβάλουν Διαβατήριο και ατομική άδεια 

διαμονής ή βεβαίωση τύπου Α, σε ισχύ. 

iii. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  

Όταν πρόκειται για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας 

ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς, που τίθενται από την ισχύουσα 

mailto:ogee43@otenet.gr
mailto:epasmar@otenet.gr
http://www.elgo.gr/
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νομοθεσία ή πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, όταν 

πρόκειται για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας. 

iv. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας  (εάν υπάρχει). 

    Βεβαίωση ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία 

στο επάγγελμα και ειδικότητα ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) στην 

οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο. 

Η απόδειξη της προϋπηρεσίας εναπόκειται στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου. 

  

5) Σε κάθε ΔΙΕΚ και Ειδικότητα ο μέγιστος αριθμός των σπουδαστών που θα εισαχθεί 

καθορίζεται ως εξής: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΙΕΚ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΔΙΑΤΕΙΘΕΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Α΄ 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ 
ΣΧΟΛΗ 

Τεχνικός 

Γαλακτοκομίας-

Τυροκόμος 

Εξήντα (60) σπουδαστές-τριες 

(2 τμήματα) 

ΚΡΗΤΗΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 
Γ.Σ. ΜΕΣΣΑΡΑΣ 

Τεχνικός 
Θερμοκηπίων και 

Καλλιεργειών υπό 
Κάλυψη 

Τριάντα (30) σπουδαστές-τριες 

              (1 τμήμα) 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ – 
Γ.Σ. ΝΕΜΕΑΣ 

Τεχνικός 
Αμπελουργίας και 

Οινολογίας 

Τριάντα (30) σπουδαστές-τριες 

(1 τμήμα) 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΛΑΡΙΣΑΣ – 

ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

Διαχειριστής 

Συστημάτων Εκτροφής 
Αγροτικών Ζώων 

Τριάντα (30) σπουδαστές-τριες 

               (1 τμήμα) 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΛΑΡΙΣΑΣ – 

ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

Τεχνικός Συντήρησης και 
Επισκευής Γεωργικών   

Μηχανήματων 

Τριάντα (30) σπουδαστές-τριες 
 

               (1 τμήμα) 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ -
ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ 

ΣΧΟΛΗ 
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 

Τεχνικός 
Ξυλογλυπτικής και 

Εφαρμογές σε 
Ξύλινες 

Κατασκευές 

Δεκαπέντε (15) σπουδαστές-τριες 

               (1 τμήμα) 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ - 

ΚΤΗΜΑ ΣΥΓΓΡΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Τεχνικός Τεχνολογικών 
Εφαρμογών και 

Εγκαταστάσεων σε Έργα 
Τοπίου και Περιβάλλοντος 

Τριάντα (30) σπουδαστές-τριες 

               (1 τμήμα) 

 

6) Εφ’ όσον ο αριθμός των υποψηφίων υπερβαίνει τον μέγιστο προβλεπόμενο από την 

παρούσα αριθμό εισαγωγής για κάθε ΔΙΕΚ, το ΔΙΕΚ καταρτίζει πίνακα κατάταξης, ανά 

ειδικότητα με μοριοδότηση, αφού ληφθούν υπόψη όσα ορίζονται στη παρ. 4 του άρθρο 9 

της υπ’ αριθμ. 709/287335/18.10.2021 κοινής υπουργικής απόφασης: «Κανονισμός 

Λειτουργίας ΔΙΕΚ αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ». 
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7) Η ανακοίνωση του Πίνακα Κατάταξης για κάθε ΔΙΕΚ και Ειδικότητα, θα γίνει το αργότερο 

στις 22/9/2022 (εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά τη λήξη του διαστήματος 

υποβολής των αιτήσεων), στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr) και θα 

περιέχει αναλυτικά τα μόρια που συγκεντρώνει ο κάθε υποψήφιος, όπου διακριτά θα 

φαίνονται οι επιλεγέντες.  

Κάθε υποψήφιος θα εμφανίζεται στον Πίνακα Κατάταξης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της 

αίτησης που υπέβαλε. Οι υποψήφιοι/ες έχουν προσωπική ευθύνη ενημέρωσης για τον 

αριθμό πρωτοκόλλου και για τα αποτελέσματα των αιτήσεων τους, μέσα από την 

επικοινωνία τους με το ΔΙΕΚ και τις αναρτήσεις των σχετικών αποφάσεων. 

8) Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση του Πίνακα Κατάταξης, οι 

επιλεγέντες σπουδαστές πρέπει να καταθέσουν στο ΔΙΕΚ και την Ειδικότητα επιλογής 

τους, Αίτηση Οριστικής Εγγραφής (συν.2), προκειμένου να οριστικοποιηθεί η εγγραφή 

τους. 

9) Η μη έγκαιρη κατάθεση Αίτησης Οριστικής Εγγραφής στο ΔΙΕΚ, σημαίνει τη μη αποδοχή 

της επιλογής από τον υποψήφιο και την απώλεια του δικαιώματος εγγραφής του. 

10) Μετά την οριστικοποίηση των εγγραφών των υποψηφίων, εάν προκύψουν επιπλέον 

κενά, δίνεται η δυνατότητα πλήρωσης των κενών θέσεων από τους επιλαχόντες 

υποψηφίους με απευθείας υποβολή οριστικής αίτησης εγγραφής στα ΔΙΕΚ μέχρι την 

τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.  

11) Σε περίπτωση αδυναμίας σχηματισμού και λειτουργίας τμήματος οι καταρτιζόμενοι, 

εφόσον το επιθυμούν, εντάσσονται σε άλλη ειδικότητα του οικείου ΔΙΕΚ ή σε ειδικότητα 

άλλου ΔΙΕΚ που υπάρχουν κενές θέσεις.  

12) Κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να παρακολουθεί σε ένα μόνο ΔΙΕΚ μία μόνο ειδικότητα 

καθόλη τη διάρκεια της κατάρτισής του, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης. 

13) Οι καταρτιζόμενοι δεν δύνανται να εγγραφούν και να φοιτούν παράλληλα σε άλλες 

δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

14) Για καταρτιζόμενους χωρών Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας 

κατ΄ ελάχιστο επιπέδου Β1, όπως προβλέπεται στο άρθρο 76 του ν. 4763 (ΦΕΚ 254/Α΄/ 

2020) 

15) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφών, με απόφαση του ΔΣ του ΕΛΓΟ 

ΔΗΜΗΤΡΑ, ανακοινώνονται τα τμήματα που θα λειτουργήσουν, σύμφωνα με την παρ. 1 

του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 709/287335/18.10.2021 κοινής υπουργικής απόφασης: 

«Κανονισμός Λειτουργίας ΔΙΕΚ αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ», καθώς και οι ημερομηνίες έναρξης 

των μαθημάτων τους. 
 

Δικαίωμα εγγραφής στα ΔΙΕΚ (επίπεδο 5) έχουν οι απόφοιτοι ΓΕΛ, ΕΠΑ.Λ. καθώς και οι κάτοχοι 

ισότιμων τίτλων (επίπεδο 4), όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της περ. α της παρ. 1 του 

ν. 4763/2020. Στους αποφοίτους των ΔΙΕΚ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ύστερα από την επιτυχημένη 

ολοκλήρωση της κατάρτισής τους, χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ). Η 

ανωτέρω βεβαίωση δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να συμμετάσχει σε εξετάσεις 

πιστοποίησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., για την απόκτηση του τίτλου επιπέδου πέντε (5) του 

Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. 
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Η εν λόγω απόφαση θα προωθηθεί στην ομάδα Διοίκησης Έργου του Οργανισμού προκειμένου 

να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

      Η Αναπλ. Γραμματέας του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

Εύη Παπαευαγγέλου Καθηγητής Σέρκος Χαρουτουνιάν 
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