
ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

Οη εκεξνκελίεο νξηζηηθνπνίεζεο ηεο εγγξαθήο ησλ 
επηιεγέλησλ θαη ησλ επηιαρόλησλ θαζνξίδνληαη από ην 
ρξνλνδηάγξακκα ελεξγεηώλ ηνπ εμακήλνπ, πνπ 
εθδίδεηαη από ηε Δηεύζπλζε Καηάξηηζεο ηνπ Ο.Ε,Ε.Κ., 
πξηλ από ηελ έλαξμε θάζε εμακήλνπ Καηάξηηζεο θαη 
αλαγξάθνληαη ζηνπο αλαξηεζέληεο πίλαθεο επηινγήο. 
Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία επηινγήο, 
νξηζηηθνπνηείηαη ε εγγξαθή ησλ επηιεγέλησλ, κε ηελ 
θαηάζεζε ζρεηηθήο αίηεζεο εγγξαθήο ζην ΙΕΚ 
επηινγήο ηνπο θαη απόδεημεο πιεξσκήο ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ δηδάθηξσλ ζηελ ζπκβεβιεκέλε κε ηνλ 
Ο.Ε.Ε.Κ. ηξάπεδα θαη πάληνηε εληόο ησλ πξνζεζκηώλ 
πνπ νξίδνληαη από ην ρξνλνδηάγξακκα ελεξγεηώλ. Η κε 
θαηάζεζε ζην ΙΕΚ επηινγήο αίηεζεο εγγξαθήο θαη 
απόδεημεο πιεξσκήο δηδάθηξσλ κέρξη ηελ ηειηθή 
εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζζεί πξνο ηνύην, ζεκαίλεη ηελ 
κε απνδνρή ηεο επηινγήο από ηνλ ππνςήθην. 
Τελ επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο εκεξνκελίαο εγγξαθήο 
επηιεγέλησλ, θαινύληαη νη επηιαρόληεο θαηά ζεηξά λα 
δειώζνπλ ηελ απνδνρή ηεο επηινγήο ηνπο 
θαηαζέηνληαο ζρεηηθή αίηεζε εγγξαθήο θαη απόδεημε 
πιεξσκήο δηδάθηξσλ, εληόο ησλ πξνζεζκηώλ πνπ 
νξίδνληαη από ην ρξνλνδηάγξακκα θαηάξηηζεο, σο εμήο: 

 Τν πξσί ηεο 1εο εκέξαο εγγξαθήο επηιαρόλησλ 
θαη ώξα 09.00 θάζε ΙΕΚ αλαξηά πίλαθα επηινγήο 
επηιαρόλησλ θαη θαιεί ηνπο επηιεγέληεο λα 
νξηζηηθνπνηήζνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο, εληόο δύν 
εξγαζίκσλ εκεξώλ. 

 Εάλ θαη κεηά ηε δηαδηθαζία απηή δελ θαιπθζνύλ 
νη θελέο ζέζεηο ησλ ηκεκάησλ, ηηο επόκελεο 
εκέξεο επαλαιακβάλεηαη ε ίδηα δηαδηθαζία κε ηελ 
αλάξηεζε πηλάθσλ λέσλ επηιαρόλησλ νη νπνίνη 
ηζρύνπλ γηα κία εκέξα ν θαζέλαο, εληόο ηεο 
νπνίαο νη επηιεγέληεο πξέπεη λα νξηζηηθνπνηήζνπλ 
ηελ εγγξαθή ηνπο. 

Η επαλεγγξαθή ησλ θαηαξηηδνκέλσλ ζε ηκήκα 
εμακήλσλ θαηάξηηζεο πιελ ηνπ αξρηθνύ, 
πξαγκαηνπνηείηαη κε θαηάζεζε ζρεηηθήο αίηεζεο θαη 



απόδεημεο πιεξσκήο δηδάθηξσλ, πάληνηε πξηλ από ηελ 
έλαξμε ηεο θαηάξηηζεο θάζε εμακήλνπ. Σε πεξηπηώζεηο 
επαλεγγξαθήο κεηά ηελ έλαξμε ηεο θαηάξηηζεο ηνπ 
λένπ εμακήλνπ, θαηαρσξνύληαη θαη πξνζκεηξνύληαη 
γηα ην ραξαθηεξηζκό ηεο θνίηεζεο ησλ 
θαηαξηηδνκέλσλ νη απνπζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 
κέρξη ηελ εκεξνκελία επαλεγγξαθήο, εθόζνλ ηνύην 
νθείιεηαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπο. Η δηαδηθαζία ηεο 
νξηζηηθνπνίεζεο ησλ εγγξαθώλ πξέπεη λα έρεη 
νινθιεξσζεί κέρξη ηελ εζπέξα ηεο παξακνλήο έλαξμεο 
ησλ καζεκάησλ θάζε εμακήλνπ θαηάξηηζεο. 

 


