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                  EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

                         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

                      Μαρούσι, 16-09-2016 

                                                                                         Αρ. Πρωτ.:  151721 

Διεύθυνση:     Α.Παπανδρέου 37 

Τ.Κ. – Πόλη:   151  80  Μαρούσι  

                                                                                                    ΠΡΟΣ:  1.  Όλα τα Δ.ΙΕΚ της χώρας εποπτείας ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

                                                                                                                  2. Όλα τα Δ.ΙΕΚ εποπτείας άλλων φορέων δημοσίου 

                                                                                                                        α) Υγείας 

                                                                                                                        β) ΟΑΕΔ 

                                                                                                                        γ)  ΕΟΤ 

                                                                                                                  3. Όλα τα Ι.Ι.Ε.Κ. 

ΘΕΜΑ: «Μετεγγραφές σπουδαστών» 

 

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ1/149667/ 15-09-2016 εγγράφου του Τμήματος Εποπτείας και 

Αδειοδότησης φορέων και Περιφερειακών Δομών της Δια Βίου Μάθησης, της Διεύθυνσης Δια Βίου 

Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων  σας γνωρίζουμε τα εξής: 

 

1. Όσοι εκ των προερχομένων από τα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. (Ι.ΙΕΚ) σπουδαστών (α΄, β΄, γ΄, δ΄, καθώς και 

ε΄εξαμήνου της πρακτικής άσκησης) αδυνατούν επί του παρόντος να υποβάλλουν σε δημόσια ΙΕΚ 

(Δ.ΙΕΚ) μαζί με την αίτηση μετεγγραφής τα πλήρη δικαιολογητικά, θα πρέπει να γίνονται δεκτοί από 

τα Δ.Ι.Ε.Κ., δεδομένου ότι υφίσταται σχετικό πρόβλημα στην παράδοση των δικαιολογητικών από 

μερικά Ι.Ι.Ε.Κ., το οποίο η Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. το γνωρίζει και θα προβεί σε άμεση λύση του με 

οποιονδήποτε ενδεδειγμένο νόμιμο τρόπο, μη αποκλειόμενης και της εισαγγελικής 

συμπαράστασης. Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται οι διευθύνσεις όλων των Δ.ΙΕΚ να επιδείξουν 

ελαστικότητα στη διαδικασία μετεγγραφών των επιθυμούντων σπουδαστών. 

 

2. Οι διευθύνσεις των Ι.Ι.Ε.Κ. θα πρέπει να διευκολύνουν την πληρωμή ή αποπληρωμή των διδάκτρων 

των σπουδαστών τους, επιδεικνύοντας τη μέγιστη ανοχή λόγω της οξύτατης οικονομικής κρίσης, 

αποφεύγοντας την άσκηση πιέσεων μέσω εκπτώσεων στα δίδακτρα ή προσχηματικής άρνησης 

χορήγησης δικαιολογητικών. Διαφορετικά, η υπηρεσία προασπίζοντας τη συνταγματική της 

υποχρέωση θα προβεί σε άμεση νομοθετική παρέμβαση στο θεσμικό πλαίσιο – διαδικασία που 

ούτως ή άλλως έχει δρομολογηθεί – προστατεύοντας το δημόσιο συμφέρον της αδιατάρακτης και 

απερίσπαστης εκπαίδευσης στις δομές της ιδιωτικής μη τυπικής εκπαίδευσης των νέων. 

 

3. Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. τα οποία δεν έχουν αδειοδοτηθεί ή δεν έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις για να 

επικαιροποιηθούν οι άδειες λειτουργίας τους ή δημιουργούν δομές οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί 

από τη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, 

εντέλλονται να παύσουν άμεσα προεγγραφές ή εγγραφές καθώς και να εισπράττουν δίδακτρα, 

διαφορετικά θα υποστούν τις νόμιμες συνέπειες. 

                                                                                                         

                                                                                                         Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   ΔΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ                                                   

 

 

                                                                                                                              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΚΑΠΟΥΛΑΣ 
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Εσωτερική διανομή: 

1. Γραφείο Υπουργού  

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς 

3. Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης 

4. Τμήμα Εποπτείας και Αδειοδότησης  Φορέων και 

    Περιφερειακών Δομών  Δια Βίου Μάθησης 

5.Τμήμα Κολλεγίων  

6.Νομικό Συνεργάτη 

 

 

 

 

 


