
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ 

1. Καηαξηηδόκελνο ζε Δεκόζην ΙΕΚ, πνπ επηζπκεί 
κεηεγγξαθή ζε άιιν Δεκόζην ή Ιδησηηθό, 
ππνβάιιεη αίηεζε ζην ΙΕΚ πνπ θαηαξηίδεηαη εληόο 
15 εκεξώλ από ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ 
ησλ Τειηθώλ Εμεηάζεσλ ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ 
θαηάξηηζεο, θαη εληόο πέληε (5) εκεξώλ από ηελ 
έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ Τειηθώλ 
Εμεηάζεσλ ηνπ ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ θαηάξηηζεο, 
αλαθέξνληαο ηνπ ιόγνπο, ηε ζεηξά πξνηίκεζεο 
ησλ ΙΕΚ πνπ επηζπκεί λα κεηεγγξαθεί θαη 
θαηαζέηνληαο ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. 
Εηδηθόηεξα: 

 Η αίηεζε κε ηα δηθαηνινγεηηθά, 
ζπλνδεπόκελε από ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο 
Δηνίθεζεο ηνπ ΕΚ 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. Γηα όιεο ηηο κεηεγγξαθέο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 
παξόληνο ηζρύνπλ ηα εμήο: 

 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. 

3. Επηζηξνθή ηνπ θαηαξηηδόκελνπ ζην αξρηθό ΙΕΚ 
πξαγκαηνπνηείηαη κε λέα κεηεγγξαθή 

 


