
Εγγραθές: 

 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. 

 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 ππαηηηόηεηά ηνπο.  

 Η δηαδηθαζία ηεο νξηζηηθνπνίεζεο ησλ εγγξαθώλ πξέπεη λα έρεη 

νινθιεξσζεί κέρξη ηελ εζπέξα ηεο παξακνλήο έλαξμεο ησλ 

καζεκάησλ θάζε εμακήλνπ θαηάξηηζεο.  

Διαδικαζία μεηεγγραθής Καηαρηιζομένοσ: 

1) Καηαξηηδόκελνο ζε Δεκόζην ΙΕΚ, πνπ επηζπκεί κεηεγγξαθή ζε άιιν 

Δεκόζην ή Ιδηωηηθό, ππνβάιιεη αίηεζε ζην ΙΕΚ πνπ θαηαξηίδεηαη 

εληόο 15 εκεξώλ από ηελ έθδνζε ηωλ απνηειεζκάηωλ ηωλ Τειηθώλ 

Εμεηάζεωλ ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ θαηάξηηζεο, θαη εληόο πέληε (5) 

εκεξώλ από ηελ έθδνζε ηωλ απνηειεζκάηωλ ηωλ Τειηθώλ 

Εμεηάζεωλ ηνπ ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ θαηάξηηζεο, αλαθέξνληαο ηνπ 



ιόγνπο, ηε ζεηξά πξνηίκεζεο ηωλ ΙΕΚ πνπ επηζπκεί λα κεηεγγξαθεί 

θαη θαηαζέηνληαο ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. Εηδηθόηεξα: 
 

 Η αίηεζε κε ηα δηθαηνινγεηηθά, 
ζπλνδεπόκελε από ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Δηνίθεζεο ηνπ 
ΙΕΚ δηαβηβάδεηαη ζηε Δηεύζπλζε Καηάξηηζεο ηεο 
Κεληξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ ΟΕΕΚ ηελ επνκέλε ηεο ιήμεο 
ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ε νπνία αθνύ ιάβεη ππόςε 
ηεο ηνπο ιόγνπο, απνθαζίδεη λα εγθξίλεη ή λα απνξξίςεη 
κε απόθαζε ηεο ηηο αηηνύκελεο κεηεγγξαθέο,  
 

 Καη' εμαίξεζε, κόλν γηα πεξηπηώζεηο 
κεηάζεζεο γνλέσλ θαη θαηαξηηδνκέλσλ πνπ είλαη 
Σηξαηησηηθνί ή Υπάιιεινη ζην Δεκόζην ή Ιδησηηθό Τνκέα 
θαζώο θαη ζε πεξηπηώζεηο αιιαγήο ηόπνπ δηακνλήο ή 
όηαλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί θνηλσληθνί ιόγνη, ε Δ/λζε 
Καηάξηηζεο θαη κόλν γηα ην ρεηκεξηλό εμάκελν 
θαηάξηηζεο απνθαζίδεη λα εγθξίλεη ή λα απνξξίςεη κε 
απόθαζε ηεο, εθπξόζεζκεο αηηήζεηο κεηεγγξαθήο, 
εθόζνλ έρνπλ ππνβιεζεί πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο 
πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ηνπ ρεηκεξηλνύ 
εμακήλνπ θαηάξηηζεο. 

2) Για όλερ τιρ μετεγγπαυέρ τηρ παπαγπάυος 1 τος παπόντορ 
ισσύοςν τα εξήρ: 

 Γηα λα ππνβιεζεί αίηεζε κεηεγγξαθήο πξέπεη 
λα ιεηηνπξγεί ζην ΙΕΚ πνπ επηζπκεί λα κεηεγγξαθεί ν 
θαηαξηηδόκελνο αληίζηνηρν εμάκελν θαηάξηηζεο ηεο 
εηδηθόηεηαο ηνπ.  

 Ο θαηαξηηδόκελνο κε ηελ έλαξμε ηνπ λένπ 
εμακήλνπ θαηαξηίδεηαη ζην ΙΕΚ ζην νπνίν 
κεηεγγξάθεθε, όπνπ θαη δηαβηβάδεηαη ν αηνκηθόο 
θάθεινο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο θαηάξηηζεο, 
θσηναληίγξαθα ησλ νπνίσλ θπιάζζνληαη ζε αξρείν 
κεηεγγξαθόκελσλ ζην ΙΕΚ από ην νπνίν πξνέξρεηαη.  

 Σηηο πεξηπηώζεηο, όπνπ ε απόθαζε 
κεηεγγξαθήο δελ έρεη εθδνζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία 
έλαξμεο ηνπ λένπ εμακήλνπ θαηάξηηζεο, ν 
θαηαξηηδόκελνο θαηαξηίδεηαη ζην ΙΕΚ πνπ είλαη 
γξακκέλνο. Όηαλ ε κεηεγγξαθή ηνπ εγθξηζεί, ε 
δηνίθεζε ηνπ ΙΕΚ απνζηέιιεη ζην ΙΕΚ όπνπ 



κεηεγγξάθεηαη, ηα ζηνηρεία θαηάξηηζεο κέρξη ηελ 
εκεξνκελία απνρώξεζεο ηνπ θαηαξηηδνκέλνπ.  

 Η κεηεγγξαθή ζην πξώην εμάκελν 
θαηάξηηζεο απνθιείεηαη.  

 Αλάθιεζε κεηεγγξαθήο γηα ην ίδην εμάκελν 
θαηάξηηζεο απνθιείεηαη. Επηζηξνθή ηνπ θαηαξηηδόκελνπ 
ζην αξρηθό ΙΕΚ πξαγκαηνπνηείηαη κε λέα κεηεγγξαθή.  

Οι απόυοιτοι πος επιθςμούν κατάταξη ςποβάλλοςν σσετική αίτηση και 

τη Β.Ε.Κ στη Δ/ΝΣΗ Κατάπτισηρ τος ΟΕΕΚ μέσω τος ΙΕΚ απουοίτησήρ 

τοςρ. Οι αιτήσειρ ςποβάλλονται άπαξ τος έτοςρ και σςγκεκπιμένα από 20 

Ιοςνίος έωρ 20 Ιοςλίος. 

 


