
Διαδικασία Εισόδου Χρηστών στην Ιστοσελίδα του Δ.Ι.Ε.Κ. Λάρισας 
 

Κατά την επίσκεψή μας στην επίσημη ιστοσελίδα του 1ου Δ.Ι.Ε.Κ. Λάρισας βλέπουμε στο κάτω 
μέρος της το μενού «σύνδεση»: 

 
 

Πατώντας πάνω στη λέξη σύνδεση βλέπουμε την οθόνη σύνδεσης: 

 
 



Στο πεδίο «Όνομα Χρήστη» πληκτρολογούμε τον Αριθμό Μητρώου που έχουμε στο 

Δ.Ι.Ε.Κ. (Ο αριθμός Μητρώου Καταρτιζομένου αναγράφεται στο απουσιολόγιο του 
κάθε τμήματος. Χρησιμοποιούμε τον αριθμό χωρίς τα μηδενικά ψηφία που 

βρίσκονται στην αρχή).  
Στο πεδίο «Κωδικός» πληκτρολογούμε ξανά τον ίδιο Αριθμό  

 
 

Μετά της είσοδό μας στην περιοχή χρηστών της ιστοσελίδας εμφανίζεται η καρτέλα του 
χρήστη: 

 



 

Είναι απαραίτητο να πατήσετε στο μενού «Επεξεργασία Προσωπικών Ρυθμίσεων» (κατά 
την πρώτη σας είσοδο στο προφίλ σας, αλλά και σε περίπτωση που θελήσετε την αλλαγή του 

κωδικού σας) και στην επόμενη καρτέλα να καταχωρήσετε νέο κωδικό σύνδεσης και μια 
έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία θα χρησιμοποιείται για την επικοινωνία σας με το 1ο 

Δ.Ι.Ε.Κ. Λάρισας. Ο κωδικός σας είναι προσωπικό στοιχείο και δεν πρέπει να 

κοινοποιείται σε κανένα άλλο άτομο. 
 

Σε καμία περίπτωση δεν αλλάζουμε το Πεδίο «Όνομα» (μόνο σε συνεννόηση με το Τμήμα 

πληροφορικής του 1ου Δ.Ι.Ε.Κ. Λάρισας και εφόσον είναι λάθος). Δεν μας δίνεται η 

δυνατότητα αλλαγής του πεδίου «Όνομα Χρήστη» (είναι ο ΑΜΚ κάθε καταρτιζόμενου και 
τον ακολουθεί σε όλα τα εξάμηνα κατάρτισης του). 
 

Πληκτρολογούμε τον κωδικό πρόσβασης που επιθυμούμε να έχουμε για την είσοδο στον 

ιστοχώρο (προσοχή να είναι κωδικός που δεν θα ξεχάσουμε και κατά προτίμηση να 
είναι συνδυασμός αριθμών και χαρακτήρων).  

Ο κωδικός είναι απόρρητος και μοναδικός για τον κάθε χρήστη και καμία ευθύνη δεν φέρει το 
Δ.Ι.Ε.Κ. για την απώλειά του ή τη μη σωστή χρήση του. 
 

Ενημερώνουμε το πεδίο «Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου» με την ηλεκτρονική 

διεύθυνσή μας (προσοχή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να είναι 
υπαρκτή γιατί θα σας χρησιμεύσει σε όλη τη διάρκεια της κατάρτισής σας για την 

επικοινωνία σας με τους εκπαιδευτές σας αλλά και με τη Διοίκηση και τις υπηρεσίες 

του Δ.Ι.Ε.Κ.) 

 
 

Μετά τις παραπάνω αλλαγές πατάμε το πλήκτρο «Υποβολή» (στο κάτω μέρος της καρτέλας) 
και είμαστε έτοιμοι να πλοηγηθούμε στον ιστοχώρο του Δ.Ι.Ε.Κ. Λάρισας. 
 



Την παραπάνω διαδικασία ακολουθούν και οι καταρτιζόμενοι προχωρημένων εξαμήνων 

κατάρτισης και ισχύουν τα ίδια εκτός των περιπτώσεων που έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία 
σε προηγούμενα εξάμηνα κατάρτισης και έχουν αλλάξει τα mail και τους κωδικούς τους. 
 

Μετά την αλλαγή – ενημέρωση των στοιχείων σας βλέπεται στην πάνω δεξιά περιοχή της 

ιστοσελίδας το μενού «ΑΡΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ». Πατώντας πάνω στο μενού ξεδιπλώνονται οι 
χρήσεις που θα σας είναι κάθε φορά απαραίτητες και ενημερώνονται από το Τμήμα 

Πληροφορικής του 1ου Δ.Ι.Ε.Κ. Λάρισας, π.χ. Χρήσιμο Λογισμικό – Σημειώσεις εκπαιδευτών 
κ.ά. 

 
 

Δυνατότητες Χρηστών 

Στο μενού «ΑΡΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ» θα βρείτε σύνδεσμο «Σημειώσεις εκπαιδευτών 

2021Β», μετά την έναρξη υποβολής των σημειώσεων από τους εκπαιδευτές σας, και 
επιλέγοντας τον, σας έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας ή να 

εκτυπώσετε τις σημειώσεις των μαθημάτων για την ειδικότητα κατάρτισης σας.  
 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Πρόσβαση θα έχετε μόνο στις σημειώσεις της ειδικότητάς σας και για το τρέχων 
εξάμηνο κατάρτισης. Μετά το τέλος του εξαμήνου κατάρτισης οι σημειώσεις δεν θα 

είναι διαθέσιμες. 
 

http://1iek-laris.lar.sch.gr/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=10&Itemid=98
http://1iek-laris.lar.sch.gr/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=10&Itemid=98


Αιτήσεις 

Σας ενημερώνουμε πως όλες οι αιτήσεις για παροχή βεβαιώσεων προς το 1ο Δ.Ι.Ε.Κ. Λάρισας 
(Εγγραφής - Φοίτησης – Στρατολογίας κ.λ.π.) θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσα από 

την επίσημη ιστοσελίδα του Δ.Ι.Ε.Κ. Λάρισας http://1iek-laris.lar.sch.gr/ (μενού -> 
Καταρτιζόμενοι -> Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ.).  

Καμία βεβαίωση δεν θα χορηγείται χωρίς την ύπαρξη ηλεκτρονικής αίτησης. 
 

Για πληροφορίες, απορίες και προτάσεις σχετικά με την διαδικασία αλλά και τον ιστοχώρο του 
Δ.Ι.Ε.Κ. Λάρισας παρακαλούμε να απευθύνεστε στον : 
 

Κουκουρλή Γ. Νικόλαο 
 

e-mail: plir-1laris@1iek-laris.lar.sch.gr 

 
Καλή πλοήγηση 

Η Διεύθυνση του 1ου Δ.Ι.Ε.Κ. Λάρισας 


