
Μαρούσι,  1-9-2020
Αριθμ. Πρωτ.: 112817/Κ1

Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη:  15180 -  Μαρούσι
Πληροφορίες: Δ. Μουζάκης
Τηλέφωνο: 213 131 1621
E-mail: diek@minedu.gov.gr

ΠΡΟΣ:
1. Δ.I.E.K. (e-mail)
2. Ι.Ι.Ε.Κ 
(δια του Τμήματος  Δ’ – Δ.Δ.Β.Μ  e-mail) 
3. Ι.Ε.Κ. του Υπ. Υγείας
(δια του Υπουργείου Υγείας -  e-mai)

Θέμα: «Κατατάξεις αποφοίτων και καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ. καθώς και άλλων δομών 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης – Μετεγγραφές σε Ι.Ε.Κ. - Διαδικασίες μέσω 
του Π.Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ»

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ

Σχετικά με τις αιτήσεις κατάταξης αποφοίτων και καταρτιζομένων Ι.Ε.Κ. καθώς και άλλων 
δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία 
έγκρισής τους από τη Γενική Γραμματεία Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. πραγματοποιείται αποκλειστικά 
μέσα από το Π.Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ.
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 1 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), σχετικά με τις κατατάξεις στα Ι.Ε.Κ. 
ισχύει :
«3. Οι απόφοιτοι και οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ., καθώς οι απόφοιτοι δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης 
δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία 
ήδη έχουν διδαχθεί ή να κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες Ι.Ε.Κ., σύμφωνα 
με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. Με απόφαση της 
Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. καθορίζονται, με βάση τη συνάφεια των ειδικοτήτων και το περιεχόμενο των σπουδών, η 
κατάταξή τους σε εξάμηνο, η διάρκεια φοίτησης, οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία για τη μετάβαση 
από ένα επίπεδο κατάρτισης σε άλλο, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ειδικότερο, τεχνικού ή λεπτομερειακού 
χαρακτήρα θέμα.»
Ως εκ τούτου 

Α) Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. που θέλουν να καταταγούν σε συναφή ειδικότητα.
Β) Καταρτιζόμενοι Ι.Ε.Κ. που θέλουν να καταταγούν σε συναφή ειδικότητα.
Γ) Καταρτιζόμενοι Ι.Ε.Κ. παλαιών ειδικοτήτων (πριν το 2013) που δεν έχουν ολοκληρώσει 
τη φοίτησή τους και θέλουν να ενταχθούν  σε αντίστοιχη νέα ειδικότητα.
Δ) Πτυχιούχοι εξειδίκευσης Ε.Π.Λ., ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ και Τ.Ε.Λ. που επιθυμούν να 
καταταγούν στο Γ΄εξάμηνο της αντίστοιχης ειδικότητας των Ι.Ε.Κ. 

δύνανται να υποβάλουν αίτηση κατάταξης στα Ι.Ε.Κ., αποκλειστικά και μόνον  την περίοδο 
των εγγραφών στα Ι.Ε.Κ. όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία (1-30 Σεπτεμβρίου και 25 
Ιανουαρίου έως την έναρξη του εαρινού εξαμήνου) καταθέτοντας ταυτόχρονα σχετικά 
δικαιολογητικά (π.χ. πτυχία ΕΠΑ.Λ, Β.Ε.Κ., κ.α.),

                               
EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
               

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
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Τα Ι.Ε.Κ. (ιδιωτικά και δημόσια) κινούν τη διαδικασία κατάταξης μέσα από τον ΠΗΓΑΣΟ από 
το μενού Κατάρτιση – Κατατάξεις συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα πεδία, σύμφωνα με 
τις οδηγίες που αναρτά η Ομάδα Υποστήριξης στον ΠΗΓΑΣΟ και υποβάλλοντας τα αιτήματα 
κατάταξης για έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. 
Με την ηλεκτρονική υποβολή κατάταξης στον ΠΗΓΑΣΟ, τα ΙΕΚ υποχρεούνται στην 
ταυτόχρονη αποστολή mail με την αίτηση του υποψηφίου και τα σχετικά δικαιολογητικά 
κατάταξης (αιτήσεις κατάταξης, πτυχία, Β.Ε.Κ. κ.ά.) στο Τμήμα Α (diek@minedu.gov.gr).
Συνημμένα επισυνάπτουμε υποδείγματα αιτήσεων ενδιαφερομένων προς κατάταξη, με τα 
σχετικά προβλεπόμενα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση θα αξιοποιούν. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για κατατάξεις από Ε.Π.Λ., ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ και Τ.Ε.Λ. υποψηφίων που 
επιθυμούν να καταταγούν στο Γ΄ εξάμηνο της αντίστοιχης ειδικότητας των Ι.Ε.Κ., βασικό 
δικαιολογητικό για την έγκριση της κατάταξης αποτελεί το Πτυχίο εξειδίκευσης και όχι το 
απολυτήριο. Χωρίς την υποβολή του πτυχίου δεν προωθείται κατάταξη. 

Μετά την έγκριση των κατατάξεων από τη Γενική Γραμματεία, τα Ι.Ε.Κ. θα πρέπει να  
ολοκληρώσουν τις εγγραφές των καταρτιζομένων στο εγκεκριμένο εξάμηνο.
Το ηλεκτρονικό σύστημα κατατάξεων θα είναι ανοικτό μόνον κατά την επίσημη περίοδο 
εγγραφών και στη συνέχεια θα κλειδώνει.

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σχετική Νομοθεσία
ΥΑ 5954/2.7.2014 (Β' 1807) Κανονισμός Λειτουργίας

Άρθρο 17
Μετεγγραφές
1. Καταρτιζόμενος σε ΙΕΚ που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο ΙΕΚ, ιδιωτικό ή δημόσιο, δύναται να την 
πραγματοποιήσει από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 20η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Ο εκπαιδευόμενος 
υποβάλλει αίτηση στο ΙΕΚ που επιθυμεί να μεταγραφεί προσκομίζοντας τον ατομικό του φάκελο, τον οποίο 
παραλαμβάνει μετά από αίτησή του από το ΙΕΚ που φοιτούσε, το οποίο υποχρεούται να του προσκομίσει 
γνήσιο αντίγραφο εντός αποκλειστικής ημερομηνίας πέντε (5) ημερών από την αίτησή του. Οι αιτήσεις 
μεταγραφής εγκρίνονται ή απορρίπτονται από την Διοίκηση του ΙΕΚ υποδοχής, το αργότερο έως και την 25η 
Σεπτεμβρίου, ώστε όσοι δεν μεταγραφούν να συνεχίζουν απρόσκοπτα τη φοίτησή τους στο ΙΕΚ που 
φοιτούσαν…..
3. Μετεγγραφές καταρτιζομένων δύνανται να πραγματοποιούνται μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων 
φοίτησης του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης και πριν την έναρξη του εαρινού, εφόσον συντρέχουν 
σοβαροί λόγοι όπως, λόγοι υγείας, αλλαγής τόπου διαμονής, μετεγκατάστασης σπουδαζόντων αδελφών κλπ. 
Ο εκπαιδευόμενος υποβάλλει αίτηση στο ΙΕΚ που επιθυμεί να μεταγραφεί, προσκομίζοντας τον ατομικό του 
φάκελο τον οποίο παραλαμβάνει μετά από αίτησή του από το ΙΕΚ που φοιτούσε, το οποίο υποχρεούται να 
του προσκομίσει γνήσιο αντίγραφο εντός αποκλειστικής ημερομηνίας πέντε (5) ημερών από την αίτησή του. 
Οι αιτήσεις μετεγγραφής διαβιβάζονται, μαζί με την εισήγηση του Διευθυντή του ΙΕΚ στο οποίο επιθυμεί να 
φοιτήσει ο καταρτιζόμενος, στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και εγκρίνονται ή απορρίπτονται με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.. Στις 
περιπτώσεις όπου η απόφαση μετεγγραφής δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης του εαρινού 
εξαμήνου κατάρτισης, ο εκπαιδευόμενος καταρτίζεται στο ΙΕΚ που είναι γραμμένος.

1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση παραλαβής Φακέλου Καταρτιζομένου για 
μετεγγραφή αποκλειστικά στις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία ημερομηνίες 
(χειμερινό εξάμηνο από 1η έως 20 Σεπτεμβρίου και για το εαρινό από την έκδοση 
αποτελεσμάτων του χειμερινού έως την έναρξη μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου), στο 
Ι.Ε.Κ.ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ. 
Ο Φάκελος Καταρτιζομένου περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο το Μητρώο Καταρτιζομένου ή το 
Ατομικό Δελτίο Καταρτιζομένου, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από το Ι.Ε.Κ. 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ.
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2. Το Ι.Ε.Κ. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ υποχρεούται, εντός 5 ημερών, στην έκδοση του σχετικού 
παραστατικού (Μητρώο Καταρτιζομένου ή Ατομικό Δελτίο Καταρτιζομένου) και την 
παράδοση του Φακέλου στον μετεγγραφόμενο. Εξ αυτού προκύπτει ότι η τελευταία 
αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης είναι η 25η Σεπτεμβρίου.

3. Ο μετεγγραφόμενος, το αργότερο μέχρι την επομένη της τελευταίας προθεσμίας 
παράδοσης του Μητρώου Καταρτιζομένου ή Ατομικού Δελτίου Καταρτιζομένου, 
υποβάλλει στο Ι.Ε.Κ. αρεσκείας του (Ιδιωτικό ή Δημόσιο) έγγραφη αίτηση μετεγγραφής με 
συνημμένο σε αυτή τον Φάκελο Καταρτιζομένου.

4. Το ΔΙΕΚ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ύστερα από σχετικό ΈΛΕΓΧΟ και στον βαθμό που αποδέχεται την 
μετεγγραφή α) εντάσσει τη αίτηση του υποψηφίου στον ΠΗΓΑΣΟ συμπληρώνοντας όλα τα 
προβλεπόμενα πεδία (μενού Κατάρτιση-> Μετεγγραφές-> Εισερχόμενες Μετεγγραφές) 
και β) αποστέλλει ταυτόχρονα με mail την αίτηση του υποψηφίου και το σφραγισμένο και 
υπογεγραμμένο Μητρώο Καταρτιζομένου ή Ατομικό Δελτίο Καταρτιζομένου, 
για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. στο Τμήμα Α’ diek@minedu.gov.gr και 
για τα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. στο Τμήμα Δ’ iiek@minedu.gov.gr 

Τα Τμήματα Α (ΔΙΕΚ) και Δ (ΙΙΕΚ) της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης εγκρίνουν – 
επιβεβαιώνουν τις μετεγγραφές κατόπιν ελέγχου των απεσταλμένων δικαιολογητικών.

To Ι.Ε.Κ. ΥΠΟΔΟΧΗΣ, μετά τη σχετική ηλεκτρονική έγκριση μετεγγραφής, οφείλει να 
οριστικοποιήσει την μετεγγραφή του καταρτιζόμενου ώστε να μεταφερθούν τα στοιχεία 
του εξ ολοκλήρου στα αρχεία του Ι.Ε.Κ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

        ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Συν. 
4 υποδείγματα αιτήσεων

Εσωτερική διανομή
Γραφ. Γενικού Γραμματέα
Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης
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