
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ 

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και τα δικαιολογητικά 
που πρέπει να υποβληθούν ανά περίπτωση,  έχουν ως ακολούθως: 

Α) Οι απόφοιτοι ειδικοτήτων των ΙΕΚ υποβάλλουν αίτηση κατάταξης στα ΙΕΚ που ενδιαφέρονται να 
φοιτήσουν. Οι αιτήσεις  αποστέλλονται για εξέταση στην  Γ.Γ.Δ.Β.Μ. μαζί με τα εξής δικαιολογητικά: 

 α) Αίτηση 

 β) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου 

 γ) Ατομικό δελτίο καταρτιζομένου 

 δ) ΒΕΚ 

Η έγκριση κατάταξης αποστέλλεται από την Γ.Γ.Δ.Β.Μ. στο ΙΕΚ και κοινοποιείται από τη Δ/νση του ΙΕΚ 
στον ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί στο ΙΕΚ το εξάμηνο της ειδικότητας στην οποία 
κατατάσσεται, ο ενδιαφερόμενος δύναται να  εγγραφεί σε άλλο ΙΕΚ. 

  

 Β) Οι καταρτιζόμενοι ειδικοτήτων των ΙΕΚ υποβάλλουν αίτηση κατάταξης στο ΙΕΚ που φοιτούν ή στα 
ΙΕΚ που ενδιαφέρονται να καταταγούν. Οι αιτήσεις αποστέλλονται στην Γ.Γ.Δ.Β.Μ. μαζί με τα εξής 
δικαιολογητικά: 

 α) Αίτηση 

 β) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου 

 γ) Ατομικό δελτίο  καταρτιζομένου 

Η έγκριση κατάταξης αποστέλλεται από την Γ.Γ.Δ.Β.Μ. στο ΙΕΚ και κοινοποιείται από τη Δ/νση του ΙΕΚ 
στον ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί στο ΙΕΚ το εξάμηνο της ειδικότητας στην οποία 
κατατάσσεται, ο ενδιαφερόμενος δύναται να  εγγραφεί σε άλλο ΙΕΚ. 

Καταρτιζόμενος Δ.ΙΕΚ που υπάγεται στη ΓΓΔΒΜΝΓ ο οποίος κατατάσσεται σε εξάμηνο συναφούς 
ειδικότητας που λειτουργεί σε άλλο Δ.ΙΕΚ που υπάγεται στη ΓΓΔΒΜΝΓ  υποβάλει  αίτηση μετεγγραφής, 
εφόσον επιθυμεί να σπουδάσει στην ειδικότητα κατάταξης κατά το τρέχον εξάμηνο. Σε κάθε περίπτωση 
ο ανωτέρω καταρτιζόμενος δε δύναται να φοιτά σε  Δ.ΙΕΚ που υπάγεται στη ΓΓΔΒΜΝΓ σε πάνω από 
μια ειδικότητα ανά εξάμηνο κατάρτισης. 

  

Γ) Οι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ,ΕΠΑΣ,ΤΕΕ Β΄ κύκλου, ΤΕΛ, εξειδίκευσης ΕΠΛ υποβάλλουν αίτηση 
κατάταξης στα ΙΕΚ που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν  μαζί με τα εξής δικαιολογητικά : 

 α) Αίτηση 

 β) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου 

Oι κατατάξεις,  αποφοίτων  (ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ)  ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου, ΤΕΛ και  ΕΠΛ, 
στο Γ΄ εξάμηνο  συναφών ειδικοτήτων των ΙΕΚ  πραγματοποιούνται με απόφαση της Διεύθυνσης του 
Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με  σχετικό  πίνακα αντιστοιχίας 

 


