
Υποσπεωηική ζςμμεηοσή ζηιρ εξεηάζειρ πποόδος και ηελικέρ  

Ππόοδορ καηαπηιζομένων:  

1.                  Ο θαηαξηηδόκελνο γξάθεηαη ζην επόκελν εμάκελν θαηάξηηζεο, εθόζνλ δελ 

ππνρξενύηαη ζε επαλαπαξαθνινύζεζε καζήκαηνο ή καζεκάηωλ θαη ζπληξέρεη κηα από 

ηηο παξαθάηω πξνϋπνζέζεηο: 

 Η ηειηθή βαζκνινγία ηνπ ζε θάζε κάζεκα είλαη ηνπιάρηζηνλ δέθα (10).  

 Υζηεξεί ζ ' έλα κόλν κάζεκα: ελώ ν γεληθόο κέζνο όξνο βαζκνινγίαο 

(Γ.Μ.Ο.Β.) ηνπ ζ' όια ηα καζήκαηα ηνπ εμακήλνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη απηνύ πνπ πζηέξεζε είλαη ηνπιάρηζηνλ (10).  

 Σηελ πεξίπηωζε απηή ν θαηαξηηδόκελνο ππνρξενύηαη λα επαλεμεηαζηεί 

ζην κάζεκα πνπ πζηέξεζε ζηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ εμακήλνπ πνπ 

παξαθνινπζεί. Η βαζκνινγία ηεο εμέηαζεο απηήο, είλαη ε λέα ηειηθή 

βαζκνινγία ζην κάζεκα. Δάλ ε λέα βαζκνινγία δελ είλαη ηνπιάρηζηνλ 

δέθα (10), ν θαηαξηηδόκελνο δελ απνθηά δηθαίωκα εγγξαθήο ζην 

επόκελν εμάκελν, αιιά δύλαηαη λα πξνζέξρεηαη γηα επαλεμέηαζε ζ' 

νπνηαδήπνηε εμεηαζηηθή πεξίνδν, κέρξη λα απνθηήζεη δηθαίωκα 

εγγξαθήο ζ' επόκελν εμάκελν. 

2.                  Σε θάζε άιιε πεξίπηωζε ν θαηαξηηδόκελνο ππνρξενύηαη λα επαλαιάβεη ηελ 

θαηάξηηζε κόλν ζηα καζήκαηα ηνπ εμακήλνπ ζηα νπνία πζηέξεζε. Δάλ ζην ΙΔΚ δε 

ιεηηνπξγεί ηκήκα εηδηθόηεηαο θαη εμακήλνπ ζε καζήκαηα ηνπ νπνίνπ ν θαηαξηηδόκελνο 

πζηέξεζε ζε βαζκνινγία ή είρε αλεπαξθή θαηάξηηζε δίδνληαη νη εμήο δπλαηόηεηεο: 

 Γηα ηελ παξαθνινύζεζε καζήκαηνο ή καζεκάηωλ, ν θαηαξηηδόκελνο 

ζα εληάζζεηαη ζε ηκήκα εηδηθόηεηαο αληηζηνίρνπ εμακήλνπ, όπνπ 

δηδάζθεηαη ην κάζεκα ή καζήκαηα πνπ νθείιεη λα παξαθνινπζήζεη. 

Γίδεηαη επίζεο ε δπλαηόηεηα εθ' όζνλ ηα καζήκαηα είλαη πεξηζζόηεξα 

ηνπ ελόο, λα εληάζζεηαη ζε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο ηκήκαηα γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε απηή θαη ζύκθωλα κε ην πξόγξακκα ηωλ ηκεκάηωλ 

απηώλ. Ο θαηαξηηδόκελνο απηόο ζπκκεηέρεη ζηηο δηαδηθαζίεο 

θαηάξηηζεο, όπωο θαη νη ινηπνί θαηαξηηδόκελνη.  

 Γύλαηαη λα παξαθνινπζήζεη ην κάζεκα ζε άιιν ΙΔΚ ζην νπνίν 

ιεηηνπξγεί ε εηδηθόηεηα ηνπ ζε αληίζηνηρν εμάκελν θαηάξηηζεο. Η 

δπλαηόηεηα απηή είλαη ππνρξεωηηθή γηα θαηαξηηδόκελνπο ζε ΙΔΚ πνπ 

εδξεύνπλ ζηηο επξύηεξεο πεξηνρέο Αζελώλ θαη Θεζζαινλίθεο.  

 Να δεκηνπξγήζεη ην ΙΔΚ, ύζηεξα από πξόηαζε ηνπ θαη έγθξηζε από ηελ 

Γ/λζε Καηάξηηζεο ηνπ Ο.Δ.Δ.Κ., εηδηθό ηαρύξπζκν ηκήκα, γηα ηνλ 

θαηαξηηδόκελν ή ηνπο θαηαξηηδόκελνπο, νη νπνίνη δελ είλαη δπλαηόλ λα 

αληηκεηωπηζηνύλ κε ηηο παξαπάλω δπλαηόηεηεο, ζε ωξάξην πνπ 

εμππεξεηεί ην ΙΔΚ θαη κόλν κηα θνξά γηα θάζε κάζεκα. Τα εηδηθά απηά 

ηκήκαηα ιεηηνπξγνύλ κόλνλ εθόζνλ νη θαηαξηηδόκελνη πξνζέξρνληαη 



θαλνληθά θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο παύεη όηαλ ε θνίηεζε ηωλ 

θαηαξηηδνκέλωλ θαζίζηαηαη αλεπαξθήο.  

 

3.                  Δάλ ζην ΙΔΚ ζην νπνίν ν θαηαξηηδόκελνο απέθηεζε δηθαίωκα εγγξαθήο, δε 

ιεηηνπξγεί ηκήκα ηεο εηδηθόηεηαο ηνπ, ηόηε δύλαηαη: 

 Να κεηεγγξάθεηαη ζε αληίζηνηρν ηκήκα ηεο ίδηαο εηδηθόηεηαο άιινπ 

ΙΔΚ.  

 Να δηαηεξεί ην δηθαίωκα ηνπ απηό κέρξη ηε ιεηηνπξγία ζην ΙΔΚ 

ηκήκαηνο εηδηθόηεηαο ζην νπνίν απέθηεζε δηθαίωκα εγγξαθήο.  

 Να αηηείηαη θαηάηαμε ηνπ ζε εμάκελν θαηάξηηζεο άιιεο εμεηδίθεπζεο 

ηεο ίδηαο νκάδαο εηδηθνηήηωλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα ΙΔΚ. Η αίηεζε 

δηαβηβάδεηαη ζηε Γηεύζπλζε Καηάξηηζεο ηεο Κεληξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ 

Ο.Δ.Δ.Κ. Ύζηεξα από εηζήγεζε ηεο ηειεπηαίαο κε απόθαζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Ο.Δ.Δ.Κ. θαζνξίδεηαη: 

 Τν εμάκελν θαηάξηηζεο ζην νπνίν θαηαηάζζεηαη ν θαηαξηηδόκελνο.  

 Τα καζήκαηα ηα νπνία ν θαηαξηηδόκελνο ζα παξαθνινπζεί επηπιένλ 

ηωλ καζεκάηωλ ηνπ εμακήλνπ ζην νπνίν θαηαηάζζεηαη θαη  

 Τα καζήκαηα, ηα νπνία ν θαηαξηηδόκελνο δελ ππνρξενύηαη λα 

παξαθνινπζεί, δηαηεξώληαο ηελ ηειηθή βαζκνινγία ηνπο από ηα 

εμάκελα ηα νπνία έρεη νινθιεξώζεη επηηπρώο.  

4.                  Με απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ο.Δ.Δ.Κ. ύζηεξα από εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο 

Καηάξηηζεο θαηαηάζζνληαη απόθνηηνη ζε εμάκελν θαηάξηηζεο άιιεο εηδηθόηεηαο, ηνπ 

ίδηνπ ηνκέα κε ηηο εμήο πξνϋπνζέζεηο: 

 Οη απόθνηηνη πνπ επηζπκνύλ θαηάηαμε ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε θαη 

βεβαίωζε θαηάξηηζεο ζηε Γ/λζε Καηάξηηζεο ηνπ Ο.Δ.Δ.Κ. κέζω ηνπ 

ΙΔΚ απνθνίηεζεο ηνπο. Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη άπαμ ηνπ έηνπο θαη 

ζπγθεθξηκέλα από 1εο έωο 10εο Ινπιίνπ. Η θαηάηαμε απνθνίηωλ δελ 

γίλεηαη γηα ζπγθεθξηκέλν ΙΔΚ θαη ε εγγξαθή ηνπο ζ' απηό γίλεηαη κέρξη 

θαη 5 εκέξεο κεηά ηηο πάζεο θύζεο εγγξαθέο θαη κεηεγγξαθέο. Οη 

απνθάζεηο θαηάηαμεο απνθνίηωλ άιιωλ εηδηθνηήηωλ παύνπλ λα 

ηζρύνπλ ζηελ πεξίπηωζε πνπ ππάξρεη ηξνπνπνίεζε ή αιιαγή ηνπ 

αλαιπηηθνύ θαη ωξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηεο εηδηθόηεηαο,  

 Καηάηαμε ζε εμάκελν πέξαλ ηνπ πξώηνπ πξαγκαηνπνηείηαη εάλ θαη 

εθόζνλ ην Ωξνιόγην θαη Αλαιπηηθό πξόγξακκα ηεο εηδηθόηεηαο από 

ηελ νπνία απνθνίηεζε ν θαηαξηηδόκελνο ηαπηίδεηαη απόιπηα κε ην 

Ωξνιόγην θαη Αλαιπηηθό πξόγξακκα ηεο εηδηθόηεηαο πνπ αηηείηαη 

θαηάηαμε,  

 Δάλ δελ έρνπκε απόιπηε ηαύηηζε πξνγξακκάηωλ ηόηε ν θαηαξηηδόκελνο 

απαιιάζζεηαη από ηα καζήκαηα πνπ παξαθνινύζεζε θαη ππνρξενύηαη 

λα παξαθνινπζήζεη ηα καζήκαηα πνπ δελ έρεη δηδαρζεί ζηα εμάκελα ηα 

νπνία πεξηέρνληαη.  



Σε κάθε πεπίπηωζη οι καηαπηιζόμενοι ςποβάλλοςν ζηη Διοίκηζη ηος 

ΙΕΚ ζσεηική αίηηζη, πάνηοηε ππιν από ηην έναπξη ηος εξαμήνος 

καηάπηιζηρ. 

 


