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ΘΕΜΑ: «Απαλλαγές από μαθήματα των καταρτιζομένων ΙΕΚ»  

 
Λαμβάνοντασ υπόψη:  
 
1) τθν υπϋ αριθμ. 5954/2-7-2014 Τ.Α. «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ινςτιτοφτων 
Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΙΕΚ) που υπάγονται ςτθ Γενικι Γραμματεία Διά Βίου Μάκθςθσ 
(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (1807 Βϋ), άρθρο 16, παρ. 1 & 2, ςφμφωνα με τισ οποίεσ:  
 
«1. Σε περίπτωςθ που υποψιφιοσ καταρτιηόμενοσ διακζτει πιςτοποίθςθ ςτθ χριςθ Η/Υ και 
πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ επιπζδου τουλάχιςτον Β2, απαλλάςςεται από τα αντίςτοιχου 
επιπζδου ςχετικά μακιματα, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται από τον Οδθγό Σπουδϊν. Ο 
υποψιφιοσ καταρτιηόμενοσ δεν απαλλάςςεται από τθν ειδικι ορολογία ςε ξζνθ γλϊςςα, με 
εξαίρεςθ τα αναφερόμενα ςτθν επόμενθ παράγραφο.  
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2. Δίνεται ςτουσ καταρτιηόμενουσ θ δυνατότθτα απαλλαγισ από τα μακιματα ςτα οποία 
διακζτουν πιςτοποιθμζνο προςόν, μθ εξαιρουμζνων των εργαςτθριακϊν και μικτϊν 
μακθμάτων, κατόπιν αίτθςισ τουσ ςτο οικείο ΙΕΚ και απόφαςθσ του Διευκυντι, εφόςον 
προβλζπεται από τουσ οδθγοφσ ςπουδϊν.»  
 
2) το υπϋ αρικμ. 47023/18-3-2016 ζγγραφο του Γενικοφ Γραμματζα ΔΒΜ με κζμα 
«Απαλλαγζσ από μακιματα των καταρτιηομζνων ΙΕΚ»  
 
3) τθν ζκδοςθ νζων Οδθγϊν Σπουδϊν ςε ειδικότθτεσ του ν. 4186/2013 
 
4) τισ αιτιςεισ απαλλαγισ από μακιματα των καταρτιηομζνων ΙΕΚ  
 
ςασ ενημερϊνουμε ότι:  
 
Α) θ απόφαςθ απαλλαγισ από μακιματα που αφορά τόςο ςτθν πιςτοποιθμζνθ χριςθ Η/Υ 
και ςτο πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ επιπζδου τουλάχιςτον Β2, όςο και ςε πιςτοποιθμζνο 
προςόν ςε ειδικι ορολογία ςε ξζνθ γλϊςςα, εμπίπτει ςτισ αρμοδιότθτζσ ςασ, ςυνεπϊσ όςεσ 
αιτιςεισ αφοροφν ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ οφείλετε να τισ εξετάςετε και να εκδϊςετε 
απόφαςθ. Οι αιτιςεισ καταρτιηομζνων αυτισ τθσ κατθγορίασ, που ζχουν αποςταλεί ςτθ 
ΓΓΔΒΜΝΓ, κα ςασ επιςτραφοφν λόγω αρμοδιότθτασ.  
 
Β) όςον αφορά τισ αιτιςεισ των καταρτιηομζνων για απαλλαγι από μακιματα όλων των 
υπολοίπων κατθγοριϊν, παρακαλοφμε, να εξεταςτοφν και να απαντθκοφν με τθν μζριμνα 
των Διευκυντϊν, με γνϊμονα: α) τουσ Οδθγοφσ Σπουδϊν των ειδικοτιτων του ν. 4186/2013 
και β) τουσ παλαιοφσ Οδθγοφσ Σπουδϊν (του ν. 2009/1992) για ειδικότθτεσ για τισ οποίεσ 
δεν ζχουν εκδοκεί νζοι Οδθγοί Σπουδϊν και ςφμφωνα με τθν ακολοφκωσ παρατικζμενθ 
διαδικαςία. Οι αιτιςεισ καταρτιηομζνων αυτϊν των κατθγοριϊν, που ζχουν αποςταλεί ςτθ 
ΓΓΔΒΜΝΓ, κα ςασ επιςτραφοφν για εξζταςθ και λιψθ απόφαςθσ ςφμφωνα με τα 
παραπάνω.  
 
Η ακολουθητζα διαδικαςία απαλλαγήσ από μαθήματα, ορίηεται ωσ εξισ:  
 
I. Για απαλλαγζσ από μακιματα τα οποία ζχει κατοχυρϊςει ο καταρτιηόμενοσ ςε 
ειδικότθτεσ των ΙΕΚ, γίνονται δεκτζσ αιτιςεισ οι οποίεσ:  
α) είναι ςαφϊσ διατυπωμζνεσ  
β) ζχουν πλιρωσ ςυμπλθρωμζνα τα πεδία ςτο ςϊμα τθσ αίτθςθσ  
γ) ζχουν ςυνθμμζνα:  
     i) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότθτασ/διαβατθρίου  
     ii) Ατομικό δελτίο καταρτιηομζνου  
 
II. Για απαλλαγζσ από μακιματα λόγω πιςτοποιθμζνων προςόντων καταρτιηομζνων οι 
οποίοι είναι απόφοιτοι τθσ Τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, γίνονται δεκτζσ αιτιςεισ οι οποίεσ:  
α) είναι ςαφϊσ διατυπωμζνεσ  
β) ζχουν πλιρωσ ςυμπλθρωμζνα τα πεδία ςτο ςϊμα τθσ αίτθςθσ  
γ) ζχουν ςυνθμμζνα:  
      i) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότθτασ/διαβατθρίου  
      ii) Αντίγραφο πτυχίου ι διπλϊματοσ  
      iii) Αναλυτικι βακμολογία και  

iv) Αποςπάςματα του Οδθγοφ Σπουδϊν τθσ ςχολισ ςτθν οποία φοίτθςε, που αφοροφν 
ςτα μακιματα που αιτείται απαλλαγισ (ο οδθγόσ ςπουδϊν πρζπει να είναι τθσ ίδιασ 
χρονικισ περιόδου με τθν αναλυτικι του βακμολογία). Σε περίπτωςθ που δεν υφίςταται 
οδθγόσ ςπουδϊν να προςκομίηεται βεβαίωςθ διδάςκοντοσ ςχετικά με τθν διδαχκείςα 
φλθ.  

 



III. Για απαλλαγζσ από μακιματα λόγω πιςτοποιθμζνων προςόντων πζραν των ανωτζρω 
περιπτϊςεων, γίνονται δεκτζσ αιτιςεισ οι οποίεσ:  
α) είναι ςαφϊσ διατυπωμζνεσ  
β) ζχουν πλιρωσ ςυμπλθρωμζνα τα πεδία ςτο ςϊμα τθσ αίτθςθσ  
γ) ζχουν ςυνθμμζνα:  

i) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότθτασ/διαβατθρίου  
ii) Τα δικαιολογθτικά τα οποία πιςτοποιοφν ότι διακζτει τα προςόντα για τθν απαλλαγι 
του από τα μακιματα που αιτείται.  

 
IV. Για τθν διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ διαδικαςίασ, προτείνεται πριν τθν απόφαςθ 
απαλλαγισ από μακιματα του Διευκυντι του ΙΕΚ, να προθγθκεί ειςιγθςθ του διδάςκοντοσ 
του κάκε μακιματοσ του ΙΕΚ, από το οποίο αιτοφνται απαλλαγισ οι καταρτιηόμενοι.  
 
V. Οι αποφάςεισ απαλλαγισ από μακιματα των Διευκυντϊν των ΙΕΚ κοινοποιοφνται ςτθν 
Υπθρεςία μασ.   
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