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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Α ρ.

Φύλλου 1098

30 Απριλίου 2014
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
2944
Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κα
τάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελ
ματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελ
ματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 5, 8 και 9 του άρθρου 25, των
περ. α και β της παρ. 3 του άρθρου 38 και του άρθρου
48 του Ν. 4186/2013 ,,Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 193/
17-9-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λει
τουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. Α' 24/30-01-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
και ιδίως των άρθρων 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 και 27.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια
Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 163/ΑΊ
21-09-2010) και ειδικότερα του άρθρου 11, όπως τροπο
ποιήθηκε και ισχύει
4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του
Π Δ. 208/2002 «Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχο
λές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψη
φίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ.
Α' 194/23-08-2002), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο

113 παρ. 3 του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών, Μεταφορών, ΔημοσίωνΈργων και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 82/10-04-2012) και ισχύει
5. Τις διατάξεις του Π Δ. 51/2012 «Προσαρμογή της
ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ
του Ευρωπα'ίκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις
Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου
2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου
2009 και 2011/94/ΕΚ της 28ης Νοεμβρίου 2011» (Φ.Ε.Κ.
Α' 101/27-04-2012).
6. Τις διατάξεις της με αριθμό Α3/οικ.50984/7947/2013
Απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση
υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και
αυτοκινήτων (Β' 3056/2-12-2013) όπως ισχύει
7. Την υπ' aριθμ. Υ48/09-07-2012 (Φ.Ε.Κ. Β' 2105/9-7-2012)
απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτή
των του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου
Στα'ίκούρα».
8. Την υπ' aριθμ. 16011/IA/2013 απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμα
τικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε Π.)» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 50/
05-02-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την υπ'
aριθμ. 97000/IA/2013 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων «Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου
του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού• (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο Δ.Δ. 352/
25-07-2013).
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9. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 « Ενίσχυ ση της διαφάνειας με την υτιοχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διο ικητικών και aυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο (( Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις» (Φ. Ε . Κ. Α' 112 /13-07-2010) .
10. Τις διατάξε ις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από του ς Διατάκτες» (Φ. Ε . Κ. Β ' 194 /22-11-2010).
11. Την υπ' aριθμ. ΔΠ/4930/17-01-2014 Απόφαση της 9 6ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο. Π . Π. Ε. Π. θέμα 20°
«Έγκριση δέσμευσης της σχετικής πίστωσης που αφορά στο Σύστημα Π ιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης των αποφοίτων I. Ε. Κ. και Σ. Ε. Κ. » .
12. Τ η ν υπ'αριθμ. ΔΠ/4931/17-01-2014 Απόφαση τ η ς 96ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. το υ Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . θέμα 21°
« Καθορισμός Συστή ματος Π ιστοποίηση ς Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των Αποφο ίτων των Ινστιτο ύτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης ( Ι . Ε. Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ. Ε. Κ. ) » .
13. Τ ο γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλούνται οι ακόλο υ θ ες δαπάνες σε βάρος του
προϋπολογισμού του Ν. Π. Ι.Δ. « Εθνικός Οργανισμός Π ιστοποίη σης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού » ( Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π. ) : α) Για το τρέχον σικ. έτος: Δαπάνη ύ ψ ο υ ς διακοσίων ογδόντα πέντε
χιλιάδων ευρώ (285.000 €) περίπου σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν εξετάσεις μία φορά ή πεντακοσίων
εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (570.000 €) περίπου σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν εξετάσεις δύο φορές και
β) Για καθένα από τα επόμενα σικ. έτη δαπάνη ύ ψ ο υ ς διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (285.000 €)
περίπου . Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τα έσοδα από τα εξέταστρα και τα ανταποδοτικά τέλη που
καταβάλλουν υπέρ του Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π. οι υπο ψ ή φιοι (εκτιμώμενα έσοδα εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ
(9 50.000 €) περίπου ανά εξεταστική περίοδο).
14.Την υπ' aριθμ. ΔΠ/4930/17-01-2014 Απόφαση της υπ' αρ. 96/17.01.2014 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 20: «Έγκριση δέσμευσης της σχετικής πίστωσης που αφορά στο σύστημα Πιστοποίησης
Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των Αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και

(ΑΔΑ: ΒΙΨ90Ρ ΗΛ-ΖΔΖ).
15. Το με αρ. πρωτ. Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π . 13831/28-03-2014 έγγραφο του Ε.Ο. Π . Π. Ε. Π . με θέμα: «Υπογραφή Σχεδίου
Κ.Υ.Α. που αφορά στο «Σύστημα Π ιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των I ΕΚ και
των Σ Ε Κ»
των σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)»

Αποφασίζουμε
Καθορίζουμε το Σύστη μα Π ιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης ( Ι . Ε. Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ. Ε. Κ.), ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Γενικές διατάξεις.

Άρθρο 1
Σύσταση και λειτουργία της Κεντρικής Εξεταστικής
Επιτροπής Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε. Π . Ε.Κ.).
1. Στον Εθνικό Οργανισμό Π ιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ( Ε.Ο. Π. Π.Ε. Π.)
συνιστάται Κεντρ ική Εξεταστική Επιτροπή Π ιστοποίησης Επαγγελματική ς Κατάρτισης ( Κ. Ε. Ε. Π. Ε. Κ), η οποία
αποτελείται από εννέα (9) μέλη και συγκροτείται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρη σκευ μάτων, σύ μφωνα με
τα ορ ιζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 5 του Ν. 4186/2013, όπως εκάστοτε ισχύ ει.
2. Στην Κ. Ε. Ε. Π . Ε. Κ. μετέχουν:
α) Ο Διευθ ύνων Σ ύ μβουλος του Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή ένα (1) μέλος το υ Δ.Σ. το υ
Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π. που ορίζεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π.
β) Ο Προίστάμενος της Διεύθυνσης Π ιστοποίη σης Προσόντων του Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π., με αναπληρωτή τον
Προίστάμενο του Τμή ματος Π ιστοποίη σης Προσόντων του Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π.
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γ) Ένας ( 1) δικηγόρος που υπη ρετεί στη Νομική Υπηρεσία του Ε . Ο . Π . Π . Ε . Π . με εξειδίκευση σε θέ ματα
εξετάσεων Πιστοποίησης Προσόντων, που ορ ίζεται από το Δ.Σ. το υ Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π., με αναπλη ρωτή τον
Π ρο"ίστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας το υ Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π .
δ) Ένας ( 1 ) εκπρόσωπος τ ο υ Ε.Ο. Π . Π. Ε. Π., π ο υ ορίζεται μ ε τον αναπληρωτή τ ο υ από τ ο Δ.Σ. το υ Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π .
ε) Ένας ( 1) εκπρόσωπος τ ο υ Υπου ργείο υ Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, π ο υ ορ ίζεται μ ε τον
αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλιση ς και Π ρόνοιας.
στ) Ένας ( 1) εμπειρογνώμων το υ δη μόσιου ή ιδιωτικού τομέα της η μεδαπής, που ορ ίζεται με τον αναπληρωτή
του από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευ μάτων.
ζ) Ένας (1) ε κπρόσωπος της Κεντρικής Ένωση ς Επιμελητη ρίων Ελλάδος με τον αναπληρωτή το υ .
η ) Ένας (1) ε κπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε. μ ε τον αναπλη ρωτή του .
θ) Ένας ( 1 ) κοινός εκπρόσωπος των φορέων των εργοδοτών (Σ.Ε.Β., Ε.Σ.Ε.Ε., Γ.Σ. Ε.Β.Ε.Ε.) με τον αναπληρωτή
του.
3. Οι ανωτέρω, υπό ζ, η και θ εκπρόσωποι ορ ίζονται από τους αντίστοιχου ς φορείς μέσα σε δέκα ( 10) η μέρες
από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Διευθύνοντος Συ μβούλου το υ Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π., σε περίπτωση δε, που οι
φορείς δεν ορίσουν τους ε κπροσώπους τους μέσα στην ανωτέρω προθ εσμία, στη θέση του ς ως μέλη της
Κ . Ε . Ε. Π . Ε . Κ. ορίζονται μέλη του Δ.Σ. του Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π .
4. Καθή κοντα γραμματείας ασκεί ένας ( 1) υπάλληλος π ο υ υπη ρετεί στον Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π., ο οποίος ορ ίζεται μ ε τον
αναπλη ρωτή το υ, από τον Διε υ θύνοντα Σ ύ μβουλο το υ Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π ..
5. Η θητεία του Προέδρου, των μελών και το υ γραμματέα της Κ . Ε . Ε. Π . Ε . Κ. είναι τριετής. Η αντικατάσταση
μέλου ς της Κ . Ε . Ε. Π . Ε . Κ. είναι δυνατή με απόφαση το υ ε κπροσωπου μένου φορέα που το προτε ίνει, οπότε το
νέο μέλος διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θ ητείας του μέλο υ ς που αντικαταστάθ η κε.
6. Η Κ.Ε.Ε.Π. Ε . Κ. βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Οι
αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψ η φία των παρόντων μελών της. Σε περίπτωση ισο ψ ηφίας,
υπερισχύ ει η ψ ή φος του Προέδρου της.
7. Στη γραμματεία της Κ . Ε . Ε. Π . Ε . Κ. τηρείται αρχείο αποφάσεων αυτής, καθώς και λοιπών παραστατικών
στοιχείων και πράξεων, που έχουν σχέση με το έργο και τη δραστηρ ιότητα, που αναπτύ σσει.
8. Κατά τα λοιπά η Κ.Ε.Ε. Π . Ε . Κ. λειτο υ ργεί, σύ μφωνα με τις εκάστοτε ισχύ ο υσες διατάξεις περί συλλογικών
οργάνων του Δ η μοσίου.

Άρθρο 2
Έργο της Κ.Ε. Ε.Π.Ε.Κ.

1. Η Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Π ιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτιση ς ( Κ. Ε. Ε. Π . Ε. Κ.), εισηγείται στο Δ.Σ.
του Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . για όλα τα θέ ματα που αφορούν στον προγραμματισμό το υ χρόνου διενέργειας και στη
διαδικασία διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτιση ς αποφοίτων Ι. Ε. Κ. και
Σ . Ε. Κ. που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες οδηγούς σπουδών κάθε
ειδικότητας, εποπτε ύει, κατε υθύνει και συντονίζει το έργο όλων των συ μμετεχόντων στη δ ιαδικασία των
εξετάσεων, εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Εξεταστικών Κέντρων Θεωρητικού και Πρακτικού
Μ έρους και των Βαθ μολογικών Κέντρων.
2. Η Κ . Ε . Ε . Π . Ε . Κ . εισηγείται, επίσης, στο Δ.Σ. του Ε . Ο . Π . Π . Ε . Π . τον καθορισμό των Εξεταστικών Κέντρων
Θεωρ ητικού και Πρακτικού Μ έρους και των Βαθμολογικών Κέντρων κάθε εξεταστικής περιόδου, τον ορισμό
του Υπε υθύνου, των Γραμματέων, των Επιτηρητών, των Συντονιστών εξέταση ς Πρακτικού Μέρους και του
βοηθητικού προσωπικού των Εξεταστικών Κέντρων Θεωρ ητικού και Πρακτικού Μέρους, του Υπε υθύνου, των
Γραμματέων και του βοηθητικού προσωπικού των Βαθμολογικών Κέντρων, των Εξεταστών Π ρακτικού Μέρους,
των Εξεταστών προφορικής εξέτασης «Φυ σικώς αδυνάτων», των Βαθμολογητών, των Αναβαθμολογητών και
των Ελεγκτών, των μελών της τρ ιμελο ύς Επιτροπής Ειδικών Επιστημόνων και των μελών της επιτροπής τεχνικής
και βοηθητικής υποστή ριξης. Επίσης, εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . για κάθε θέμα που αφορά στη
ρ ύ θ μιση θεμάτων της παρού σας απόφασης και εν γένει στη διαδικασία των εξετάσεων και στην ε ύ ρυθμη
λειτο υ ργία των Εξεταστικών και Βαθμολογικών Κέντρων.
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Άρθρο 3
Επιτροπές για την υποστήριξη του έργου της Κ.Ε.Ε.Π. Ε.Κ.

Προκειμένου να υποστηριχθεί το έργο του Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . και της Κ.Ε. Ε . Π . Ε. Κ. κατά τη διενέργεια του Θεωρητικού
Μέρους των εξετάσεων, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π . μετά από εισήγηση της Κ . Ε . Ε . Π . Ε. Κ. συνιστώνται
στον Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . οι παρακάτω επιτροπές:
1. Τριμελής Επιτροπή Ειδικών Επιστημόνων ανά εξεταζό μενη ειδικότητα: έργο της επιτροπής είναι η
υποβοήθηση της Κ.Ε.Ε.Π. Ε . Κ. κατά την επιλογή των, υπό εξέταση, θεμάτων και η παροχή τυχόν διευκρινίσεων
στου ς υπο ψ ηφίους, καθώς και η παροχή τυχόν οδηγιών προς τα Βαθμολογικά Κέντρα για τη βαθμολόγηση των
γραπτών δοκιμίων.
Ως μέλη της επιτροπής ορίζονται εκπαιδευτές Ι . Ε . Κ. ή ειδικοί επιστήμονες ενταγμένοι στο μητρώο Αξιολογητών
Επιτηρητών - Ελεγκτών Επιθεωρητών - Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π .
2 . Επιτροπή Τεχνικής και Βοηθητικής Υποστή ριξη ς: έργο τ η ς επιτροπής είναι η προετοιμασία του απαραίτητου
για τη διεξαγωγή των εξετάσεων τεχνικού εξοπλισμού στο χώρο συνεδρίασης της Κ.Ε.Ε.Π . Ε . Κ., ο χειρισμός των
Η/Υ, η εξασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ της Κ.Ε. Ε . Π . Ε. Κ. και των Εξεταστικών Κέντρων και η εν γένει
υποβοήθηση του έργου της Κ.Ε. Ε . Π . Ε. Κ.
Η επιτροπή απαρτίζεται από δέκα (10) μέλη και ως μέλη της ορ ίζονται υπάλληλοι που υπη ρετούν στον
Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π .
Άρθρο 4
Καθορισμός Εξεταστικών Κέντρων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους.
1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π . μετά από εισήγηση της Κ.Ε. Ε . Π . Ε. Κ. ορίζονται τα Εξεταστικά Κέντρα
Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους. Ο αριθμός των Εξεταστικών Κέντρων είναι ανάλογος του αριθμού των
υπο ψ ηφίων και των γεωγραφικών και συγκοινωνιακών συνθ ηκών. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώνεται ανά
Ι . Ε . Κ. αποφοίτησης ο αριθμός τουλάχιστον δέκα (10) υποψηφίων, οι υποψήφιοι παραπέμπονται με απόφαση
του Δ.Σ. του Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . μετά από εισήγηση της Κ.Ε. Ε . Π . Ε. Κ. στο κοντινότερο Εξεταστικό Κέντρο Θεωρητικού
και Πρακτικού Μέρους.
2. Τα Εξεταστικά Κέντρα λειτο υργούν σε δη μόσια Ι. Ε. Κ. ή δημόσια εκπαιδε υτικά ιδρύ ματα και όπου αυτά δεν
υπάρχουν, σε χώρους κατάλληλους για τη διενέργεια των εξετάσεων και επιλέγονται από το Δ.Σ. του
Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε. Π . Ε . Κ . .
3 . Στα Εξεταστικά Κέντρα Πρακτικού Μέρους δύνανται ν α υπάγονται ταυτόχρονα περισσότερα τ ο υ ενός (1)
Π αραρτή ματα, ανάλογα με τις εργαστη ριακές ανάγκες των, υπό εξέταση, ειδικοτήτων.

Άρθρο 5
Οργάνωση και λειτουργία Εξεταστικών Κέντρων Θεωρητικού και Π ρακτικού Μέρους
Α. Τα Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους στελεχώνονται και λειτο υ ργούν ως εξής:
1. Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρ ο υ : Ο Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους έχει ως έργο την
οργάνωση και τη διεξαγωγή του Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Π ιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτιση ς αποφοίτων Ι . Ε . Κ. και Σ . Ε . Κ., την έγκαιρη προμήθεια του υλικού των εξετάσεων και κάθε άλλη
λεπτομέρεια που αφορά στη διεξαγωγή τους, σύ μφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε. Ε . Π . Ε. Κ. και του Δ.Σ. του
Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . και ειδικότερα:
i. Την κατανομή των εξεταζομένων σε αίθουσες.
ii. Την επιμέλεια για τη λ ή ψ η από την Κ.Ε. Ε . Π . Ε. Κ. και αναπαραγωγή των θεμάτων, τη γνωστοποίηση του
χρόνου έναρξης και λήξης του Θεωρητικού Μέρο υ ς των εξετάσεων και αποστολή στην Κ.Ε.Ε.Π .Ε. Κ. τυχόν
διευκρ ινιστικών ερωτη μάτων των εξεταζομένων.
iii. Την επιβολή των προ βλεπομένων πειθαρχικών κυρώσεων.
ίν. Τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και αποστολή με ασφαλή τρόπο στα Βαθμολογικά Κέντρα των γραπτών
δοκιμίων.
ν. Την αποστολή στον Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . του καταλόγου των απόντων του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων.
νί. Τη σύνταξη και υπογραφή όλων των εγγράφων.
νίί. Τη συνεργασία με τα Βαθμολογικά Κέντρα στα οποία υπάγεται το Εξεταστικό Κέντρο Θεωρητικού Μέρους.
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νίίί. Την ενη μέρωση της Κ.Ε.Ε. Π . Ε. Κ. για κάθε σχετικό με τις εξετάσεις θέμα.
ίχ. Τον εν γένει συντονισμό των συ μμετεχόντων στις εξετάσεις ( κατανομή επιτηρητών σε αίθουσες, ανάθεση
αρμοδιοτήτων στο βοηθ ητικό προσωπικό κ.λπ. ) .
Ω ς Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Θεωρ ητικού Μέρους ορίζεται Διευθυντής ή Υποδιε υθυντής I . E. K. ή Σ. Ε . Κ . ή
εκπαιδευτικός δευτεροβάθ μιας εκπαίδευσης, με επαγγελματική/διδακτική εμπειρία άνω των πέντε (5) ετών
και πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και Διαδικτύου.
2. Γραμματέας Εξεταστικού Κέντρο υ : Σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο Θεωρ ητικού Μέρους ορίζεται ένας (1)
γραμματέας για του ς πρώτου ς διακόσιους (200) εξεταζόμενου ς, δύο (2) γραμματείς μέχρι και τετρακόσιο υς
(400) εξεταζο μένου ς και τρεις (3) γραμματείς για άνω των τετρακοσίων (400) εξεταζομένων. Ο γραμματέας
επικουρεί εν γένει τον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου και μεριμνά για τη σύνταξη όλων των εγγράφων και την
τήρηση όλων των απαιτού μενων αρχείων.
Ως Γραμματέας Εξεταστικού Κέντρου ορίζεται δη μόσιος υπάλληλος ή εκπαιδευτικός δευτεροβάθ μιας
ε κπαίδευσης με πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.
3. Επιτη ρητές: Έργο των Επιτηρητών είναι ο έλεγχος της ταυτότητας (Αστυνομικής ή Στρατιωτικής ή
Διαβατη ρίο υ ) και των Δελτίων Εξεταζομένων των υπο ψ η φίων, η καταγραφή των απόντων, η διανομή των
γραπτών δοκιμίων, η ανακοίνωση των υπό εξέταση θεμάτων και η παραλαβή των γραπτών δοκιμίων από του ς
εξεταζόμενο υς, σύμφωνα μ ε τ α προβλεπόμενα στα άρθρα 17, 1 8 και 19 τ η ς παρούσας απόφασης, καθώς και η
επιτήρηση των εξεταζομένων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, σύ μφωνα με τις οδηγίες του Υπε ύθ υνου
Εξεταστικού Κέντρου και η επιβολή εν γένει της τάξης στην αίθου σα.
Ως Επιτηρ ητές ορίζονται εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθ μιας εκπαίδευσης ή εκπαιδευτές I . E. K. ή
ενταγμένοι στο μητρώο Αξιολογητών
Επιτηρ ητών - Ελεγκτών
Επιθεωρητών - Εμπειρογνωμόνων του
Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π. με αναλογία δύο (2) επιτηρητές για κάθε είκοσι (20) εξεταζό μενου ς.
4. Βοηθ ητικό προσωπικό: Σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο Θεωρητικού Μέρους ορ ίζεται ως βοηθητικό προσωπικό
ένα (1) άτομο για τους πρώτους τετρακόσιους (400) εξεταζομένου ς και δύο (2) άτομα για άνω των τετρακοσίων
(400) εξεταζομένων. Στο βοηθ ητικό προσωπικό ανατίθεται η διοικητική υποστήριξη του Υπεύθυνου του
Εξεταστικού Κέντρου (αναπαραγωγή θεμάτων, ανάρτηση πινάκων εξεταζομένων κ.λπ. ).
Ως βοηθ ητικό προσωπικό ορίζεται απόφοιτος Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης ή απόφοιτος I . E . K. ή πτυχιούχος
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
5. Εξεταστές προφορικής εξέταση ς Θεωρ ητικού Μέρους «Φυ σικώς Αδυνάτων» : Σε περίπτωση υποβολής
αιτήσεων «Φυσικώς Αδυνάτων» υπο ψ η φίων για τη συ μμετοχή το υς στο Θεωρητικό Μέρος των Εξετάσεων
Π ιστοποίησης της παρούσας απόφασης, οι οποίοι επιθ υ μούν να εξετασθο ύν προφορικά, ορ ίζονται τρεις (3)
εξεταστές προφορικής εξέτασης Θεωρητικού Μέρους «Φυ σικώς Αδυνάτων» για κάθε ειδικότητα, ε κπαιδευτές
Ι. Ε. Κ. ή ενταγμένοι στο μητρώο Αξιολογητών Επιτηρητών - Ελεγκτών Επιθεωρ ητών - Εμπειρογνω μόνων το υ
Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π., στο υς οπο ίου ς ανατίθεται το έργο της προφορικής εξέταση ς και αξιολόγησης των «Φυ σικώς
αδυνάτων» . Οι εξεταστές καλύπτουν τα, υπό εξέταση, γνωστικά αντικείμενα της κάθε ειδικότητας.
Οι δύο (2) εξεταστές εξετάζο υν ως βαθμολογητές και ο τρίτος παρ ίσταται κατά την προφορική εξέταση ως
αναβαθ μολογητής, για να αξιολογήσει τον υπο ψ ή φιο σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας μεταξύ των δύο
(2) βαθμολογητών, εφαρμόζοντας αναλογικά τις διατάξεις του άρθρου 20 της παρούσας απόφασης.
Β. Τα Εξεταστικά Κέντρα Πρακτικού Μέρους στελεχώνονται και λειτο υ ργούν ως εξή ς:
1. Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρ ο υ : Ο Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους έχει ως έργο την
οργάνωση και τη διεξαγωγή του πρακτικού μέρους των Εξετάσεων Π ιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης αποφοίτων I . E. K. και Σ.Ε. Κ., την έγκαιρη προμήθεια του υλικού των εξετάσεων και κάθε άλλη
λεπτομέρεια που αφορά στη διεξαγωγή τους, σύ μφωνα με τις οδηγίες της Κ. Ε.Ε.Π. Ε.Κ. και του Δ.Σ. του
Ε.Ο. Π. Π. Ε. Π. και ειδικότερα:
i. Την κατανομή των εξεταζομένων σε ομάδες.
ii. Την επιβολή των προβλεπομένων πειθαρχικών κυρώσεων.
iii. Την αποστολή στον Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π. με τηλεομοιοτυπία (FAX) του Πρακτικού επιτυχόντων και αποτυχόντων του
Π ρακτικού Μέρους των εξετάσεων την αμέσως επόμενη εργάσιμη η μέρα της εξέτασης.
ίν. Την αποστολή στον Ε.Ο. Π. Π. Ε. Π. του καταλόγου των απόντων Πρακτικού Μέρους, το υ Πρακτικού
επιτυχόντων και αποτυχόντων και των Δελτίων εξέτασης του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων μετά την
ολοκλήρωση του Πρακτικού Μέρους της οικείας ειδικότητας.
ν. Τη σύνταξη και υπογραφή όλων των εγγράφων.
νί. Την ενημέρωση του Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π. για κάθε σχετικό με τις εξετάσεις θέμα.
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νίί. Τον εν γένει συντονισμό των συμμετεχόντων στις εξετάσεις (ανάθεση αρμοδ ιοτήτων στον γραμματέα και το
βοηθητικό προσωπικό κλπ) .
Ως Υπε ύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους ορίζεται Διε υθυντής ή Υποδιευθυντής Ι .Ε.Κ. ή Σ.Ε.Κ. ή
εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επαγγελματική/διδακτική ε μπειρία άνω των πέντε ( 5) ετών
και πολύ καλή γνώση χειρισμού Η /Υ και Διαδικτύο υ .
2 . Γραμματέας Εξεταστικού Κέντρου : Σ ε κάθε Εξεταστικό Κέντρο Πρακτικού Μέρους ορίζεται ένας ( 1)
γραμματέας για του ς πρώτους διακόσιους ( 200) εξεταζόμενους, δ ύ ο ( 2) γραμματείς μέχρι και τετρακόσιους
(400) εξεταζομένου<; και τρε ις (3) γραμματείς για άνω των τετρακοσίων (400) εξεταζομένων. Ο γραμματέας
επικου ρεί εν γένει τον Υπε ύ θυνο Εξεταστικού Κέντρου και μεριμνά για τη σύνταξη όλων των εγγράφων και την
τήρηση όλων των απαιτού μενων αρχείων.
Ως Γραμματέας Εξεταστικού Κέντρου ορίζεται δη μόσιος υπάλληλος ή εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης με πολύ καλή γνώση χειρισμού Η /Υ.
3. Βοηθητικό προσωπικό : Σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο Πρακτικού Μέρους ορίζεται ως βοηθητικό προσωπικό ένα
( 1) άτομο για του ς πρώτους τετρακόσιους (400) εξεταζομένου<; και δ ύ ο (2) άτο μα για άνω των τετρακοσίων
(400) εξεταζο μένων. Στο βοηθητικό προσωπικό ανατίθεται η διοικητική υποστή ριξη του Υπεύθυνου του
Εξεταστικού Κέντρου (ανάρτηση πινάκων εξεταζομένων κ.λπ.).
Ως βοηθητικό προσωπικό ορίζεται απόφοιτος Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης ή απόφοιτος Ι .Ε.Κ. ή πτυχιούχος
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
4. Συντονιστής εξέτασης Πρακτικού Μέρο υ ς : Σε κάθε χώρο εξέτασης Π ρακτικού Μέρους, με την επιφύλαξη της
παρ. 3 του άρθρου 4 της παρούσας, ορίζεται ένας Συντονιστής Εξέτασης Πρακτικού Μέρους, ο οποίος είναι
υπεύθυνος για τον έλεγχο της ταυτότητας (Αστυνομικής ή Στρατιωτικής ή Διαβατη ρίο υ ) και των Δελτίων
Εξεταζομένων των υποψηφίων, την καταγραφή των απόντων και την παράδοση των Δελτίων Εξέταση ς
Πρακτικού Μέρους στον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους. Στα Εξεταστικά Κέντρα Π ρακτικού
Μέρους στα οποία υπάγονται ταυτόχρονα περισσότερα του ενός ( 1) Παραρτή ματα ορίζεται ένας (1)
Συντονιστής εξέτασης ανά Παράρτη μα.
Ως Συντονιστής Εξέταση ς Πρακτικού Μέρους ορίζεται Διε υθυντής ή Υποδ ιε υθυντής Ι .Ε . Κ. ή εκπαιδευτικός
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επαγγελματική/δ ιδακτική ε μπειρία άνω των πέντε (5) ετών και πολύ καλή
γνώση χειρισμού Η /Υ.
5 . Εξεταστές Πρακτικού Μέρο υ ς : Ως εξεταστές Πρακτικού Μέρους ορίζονται τρε ις (3) ανά εξεταζόμενη
ειδικότητα και ο μάδα υποψηφίων, εκπαιδευτές Ι .Ε. Κ. ή ενταγμένοι στο μητρώο Αξιολογητών Επιτηρητών Ελεγκτών
Επιθεωρητών - Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο. Π . Π .Ε . Π . Οι εξεταστές καλύπτουν τα, υπό εξέταση ,
γνωστικά αντικε ίμενα της κάθε ειδικότητας.
Οι υποψή φιο ι εξετάζονται σε ο μάδες των οκτώ (8) ατόμων κάθε φορά. Η εξέταση κάθε ο μάδας διαρκεί από
δ ύ ο ( 2) έως πέντε (5) ώρες, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εξεταζόμενης ειδικότητας και ο χρόνος
εξέτασης καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο . Π . Π .Ε. Π . μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε. Π .Ε.Κ.
Γ. Ειδ ικά για την ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μ οτοσικλετών» των Ι .Ε.Κ. η
προφορική εξέταση του Θεωρ ητικού Μέρους, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 25 της παρούσας
απόφασης, πραγματοποιείται στα Εξεταστικά Κέντρα Πρακτικού Μέρους, όπως οργανώνονται και λειτου ργούν
για τις εξετάσεις Πρακτικού Μέρους όλων των λοιπών ειδικοτήτων, σύ μφωνα με το άρθρο 2 1 της παρούσας
απόφασης, ενώ το Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων, το οποίο περιλαμβάνει εξέταση σε όλες τις κατηγορίες των
οχη μάτων διενεργείται σε χώρους (Εξεταστικά Κέντρα Πρακτικού Μέρους), τα οποία ορίζονται από το Δ.Σ. του
Ε.Ο . Π . Π .Ε.Π ., ύστερα από εισήγηση της Κ.Ε.Ε . Π .Ε.Κ.
1. Τα Εξεταστικά Κέντρα Πρακτικού Μέρους της εν λόγω ειδικότητας στελεχώνονται και λειτου ργούν ως εξής:
1.1. Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρο υ ς : Στα Εξεταστικά Κέντρα Πρακτικού Μέρους Αθηνών,
Θεσσαλονίκης και Ηρακλε ίου Κρήτης ορίζεται ένας Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους, ο
οποίος έχει ως έργο την οργάνωση και τη διεξαγωγή του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων, την έγκαιρη
προμήθεια του υλικού των εξετάσεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στη διεξαγωγή των εξετάσεων,
σύ μφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε. Π .Ε.Κ. και του Δ.Σ. του Ε.Ο . Π . Π .Ε. Π . και συγκεκριμένα:
i. Την κατανομή των εξεταζομένων σε ο μάδες.
ii. Τον έλεγχο της ταυτότητας (Αστυνομικής ή Στρατιωτικής ή Διαβατη ρίο υ ) και των Δελτίων Εξεταζομένων των
υποψ ηφίων και την καταγραφή των απόντων.
iii. Την επιβολή των προβλεπομένων πε ιθαρχικών κυ ρώσεων.
ίν. Την αποστολή στην Κ.Ε.Ε . Π .Ε.Κ. με τηλεομοιοτυπία (FAX) του Πρακτικού επιτυχόντων και αποτυχόντων του
Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων την αμέσως επόμενη εργάσιμη η μέρα της εξέτασης.
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ν. Μ ετά την ολοκλήρωση της εξέταση ς κάθε κατηγορίας οχήματος την αποστολή στον Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . του
καταλόγου των απόντων, του Π ρακτικού επιτυχόντων και αποτυχόντων και των Δελτίων εξέτασης κατηγορίας
οχήματος.
νί. Τη σύνταξη όλων των εγγράφων.
νίί. Την ενημέρωση της Κ . Ε . Ε . Π . Ε.Κ. για κάθε σχετικό με τις εξετάσεις θέμα.
νίίί. Τον εν γένε ι συντονισμό των συμμετεχόντων στις εξετάσεις.
Ως Υπεύθ υνος Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μ έρους ορίζεται Διευθυντής ή Υποδιε υθυντής I.E.K. ή
ε κπαιδευτικός δευτερο βάθμιας ε κπαίδ ευσης, με επαγγελματική/δ ιδακτική εμπειρία άνω των πέντε (5) ετών
και πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.
1.2. Γραμματέας Εξεταστικού Κέντρου Π ρακτικού Μέρους: Σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο Π ρακτικού Μ έρους
ορίζεται ένας (1) γραμματέας για του ς πρώτους δια κόσιους ( 200) εξεταζόμενους, δύο (2) γραμματείς μέχρι και
τετρακόσιους (400) εξεταζομένου<; και τρεις (3) γραμματείς για άνω των τετρακοσίων (400) εξεταζομένων. Ο
γραμματέας επικουρεί τον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου Π ρακτικού Μ έρους και μεριμνά για τη σύνταξη
όλων των εγγράφων και την τήρηση όλων των απαιτούμενων αρχείων.
Ως Γραμματέας Εξεταστικού Κέντρου ορίζεται δ ημόσιος υπάλληλος ή ε κπαιδευτικός δευτερο βάθμ ιας
ε κπαίδευσης με πολύ καλή γνώση χειρισμού Η /Υ.
1.3. Εξεταστές πρακτικού μέρους: Ως εξεταστές πρακτικού μέρους ορίζονται τρεις (3) ανά ομάδα υποψ ηφ ίων,
σύμφωνα με την περίπτωση 4.2. της παρ. 4 του άρθρου 25 της παρούσας απόφασης.
1.4. Βοηθητικό προσωπικό : Σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο Π ρακτικού Μ έρου ς ορίζεται ως βοηθ ητικό προσωπικό
ένα (1) άτομο για τους πρώτους τετρακόσιο υ ς (400) εξεταζομένο υ <; και δ ύ ο (2) άτομα για άνω των τετρακοσίων
(400) εξεταζομένων. Στο βοηθητικό προσωπικό ανατίθεται η επιμέλεια του χώρου των εξετάσεων και η
υποστήριξη του Υπεύθ υνου του Εξεταστικού Κέντρου Π ρακτικού Μέρους.
Ως βοηθ ητικό προσωπικό ορίζεται απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή απόφοιτος I.E.K. ή πτυχιούχος
τριτο βάθμιας ε κπαίδευσης.
Δ. Σε περίπτωση Εξεταστικών Κέντρων Θεωρ ητικού και Π ρακτικού Μ έρους με δυναμικότητα έως πενήντα (50)
υπο ψ ηφίων τα καθή κοντα του Υπεύθ υνου Εξεταστικού Κέντρου, του Γραμματέα Εξεταστικού Κέντρου και του
Βοηθητικού Π ροσωπικού, μπορεί να ανατίθενται στα ίδια άτομα για την ο ργάνωση και λειτου ργία του
Εξεταστικού Κέντρου Θεωρ ητικού και Π ρακτικού Μ έρους ταυτόχρονα. Στην περίπτωση αυτή οι, ως άνω,
συμμετέχοντες στις εξετάσεις αποζημ ιώνονται για τη μία ( 1 ) μόνο ιδιότητα απασχόλησης.
Ε. Μ ε την επιφύλαξη της παρ. Δ. του παρόντος άρθρου, στους συμμετέχοντες στις Εξετάσεις Π ιστοποίησης του
παρόντος άρθρου απαγορεύεται να ασκούν καθ ή κοντα με παραπάνω από μία ιδιότητες ταυτόχρονα σε κάθε
εξεταστική περίοδο (λ.χ. Γραμματέας Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μ έρους και Συντονιστή ς εξέτασης
Π ρακτικού Μ έρους) και υπογράφουν σχετική υπεύθυνη δ ήλωση κατά την έναρξη των εξετάσεων. Σε αντίθετη
περίπτωση ο συμμετέχων αποζημιώνεται μόνο για τη μία (1) ιδιότητα με την οποία συμμετείχε για την οποία
προβλέπεται η υ ψ ηλότερη αποζημίωση .
Άρθρο 6
Καθορισμός Βαθμολογικών Κέντρων Θεωρητικού Μέρους .
1. Μ ε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . μετά από εισήγηση της Κ.Ε. Ε . Π . Ε. Κ. καθορίζεται ο αριθμός των
Βαθμολογικών Κέντρων Θεωρητικού Μ έρους και η έδρα του ς κάθε εξεταστική περίοδο. Τα Βαθμολογικά
Κέντρα λε ιτουργούν στον Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π . ή σε δημόσια I.E.K. ή σε δημόσια ε κπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία
επιλέγονται από τον Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π . μετά από εισήγηση της Κ.Ε. Ε . Π . Ε. Κ.
2. Τα Βαθμολογικά Κέντρα Θεωρητικού Μ έρους στελεχώνονται και λε ιτουργούν ως εξής:
2 . 1. Υπεύ θυνος Βαθμολογικού Κέντρο υ : Σε κάθε Βαθμολογικό Κέντρο ορίζεται Υπεύ θυνος Βαθμολογικού
Κέντρου ο οποίος μεριμνά για τη σύνταξη όλων των εγγράφων, ενημερώνε ι για κάθε σχετικό με την λειτουργία
του Κέντρου θέμα τον Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . , συντάσσει πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων του Θεωρ ητικού Μ έρους
των εξετάσεων, σύμφωνα με τις οδ ηγίες της Κ.Ε.Ε. Π . Ε. Κ. και του Δ.Σ. του Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π . και έχει την ευθύνη για
την εν γένε ι λειτουργία του Βαθμολογικού Κέντρου και το συντονισμό των εργασιών των συμμετεχόντων στη
διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων.
Ως Υπεύθ υνος Βαθμολογικού Κέντρου ορ ίζεται Διευθυντής ή Υποδ ιευ θυντής I.E.K. ή Σ.Ε.Κ. ή ε κπαιδευτικός
δευτεροβάθμιας ε κπαίδευσης, με επαγγελματική/διδακτική εμπειρία άνω των πέντε ( 5 ) ετών και πολύ καλή
γνώση χειρισμού Η/Υ.
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2.2. Γραμματέας Βαθμολογικού Κέντρο υ : Ο Υπεύθυνοι; Βαθμολογικού
Κέντρου Θεωρητικού Μέρους
επικουρείται από ένα (1) γραμματέα, ο οποίοι; μεριμνά για τη σύνταξη όλων των εγγράφων και την τή ρηση
όλων των απαιτούμενων αρχείων.
Ω<; Γραμματέας ορίζεται δημόσιοι; υπάλληλοι; ή εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας ε κπαίδευσης με πολύ καλή
γνώση χειρισμού Η/Υ.
2.3. Βαθμολογητές και Αναβαθμολογητές: Κάθε βαθμολογητής ή αναβαθμολογητής βαθμολογεί μέχρι εκατό
( 100) γραπτά κάθε εξεταστική περίοδο. Οι βαθμολογητές καλύπτουν τα, υπό εξέταση, γνωστικά αντικείμενα
της κάθε ειδικότητας.
Ω<; βαθμολογητές και αναβαθμολογητές ορίζονται εκπαιδευτές I . E. K. ή ενταγμένοι στο μητρώο Αξιολογητών 
Επιτηρητών - Ελεγκτών Επιθεω ρητών - Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π .
2.4. Βοηθητικό Π ροσωπικό : Ο αριθμός του βο η θητικού προσωπικού ανά Βαθμολογικό Κέντρο καθορίζεται με
βάση το συνολικό αριθμό των γραπτών δοκιμίων που έχουν αποσταλε ί στο Βαθμολογικό Κέντρο, σε αναλογία
ένα ( 1) άτομο για κάθε χίλια ( 1.000) γραπτά δοκίμια. Στο βοη θητικό προσωπικό ανατίθεται η διοικητική
υποστήριξη το υ Υπεύθυνου του Βαθμολογικού Κέντρου Θεωρητικού μέρους (διακίνηση γραπτών δοκιμίων και
σύνταξη πρωτοκόλλων παράδοσης και παραλαβής, κ.λπ.).
Ω<; βοηθητικό προσωπικό ορίζεται απόφοιτοι; Δευτε ροβάθμιας Εκπαίδευσης ή απόφοιτοι; I . E . K. ή πτυχιούχοι;
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
3. Στο υς συμμετέχοντες στις εξετάσεις πιστοπο ίη σης του παρόντος ά ρθρου απαγορεύεται να ασκο ύν
καθή κοντα με παραπάνω από μία ( 1) ιδιότητες ταυτόχρονα σε κάθε εξεταστική περίοδο (λ.χ. Γραμματέας
Βαθμολογικού Κέντρου και Βαθμολογητή ς) και υπογράφουν σχετική υπεύθυνη δήλωση κατά την έναρξη των
εξετάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση ο συμμετέχων αποζημιώνεται μόνο για τη μία (1) ιδιότητα με την οποία
συμμετείχε για την οποία προβλέπεται η υ ψ ηλότε ρη αποζημίωση .

Άρθρο 7
Κωλύματα Εξεταστών «Φυσικώς Αδυνάτων», Επιτηρητών, Εξεταστών και Συντονιστών Εξέτασης Πρακτικού
Μέρους .
Οι Εξεταστές «Φυσικώι; Αδυνάτων », Επιτηρητές, Εξεταστές Π ρακτικού Μέρους και Συντονιστές Εξέτασης
Π ρακτικού Μέρους της παρούσας απόφασης δεν μπορούν να συμμετέχο υν στις εξετάσεις και υποχρεούνται να
δηλώνουν το κώλυμά τους εγγράφως πριν την έναρξη της διαδικασίας των εξετάσεων στον Υπεύθυνο το υ
Εξεταστικού Κέντρου, όταν διαπιστώσουν ότι έχουν βαθμό συγγένειας εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τρίτο
βαθμό με εξεταζόμενο στο οικείο Εξεταστικό Κέντρο και υπογράφουν σχετική υπεύ θυνη δήλωση.
Άρθρο 8
Διαδικασία Ελέγχου και Διασφάλιση Ποιότητας Εξετάσεων Πιστοποίη σης .
1. Κατά τη διαδικασία των Εξετάσεων Π ιστοποίησης Αρχική ς Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι . Ε.Κ. και
Σ.Ε. Κ., προκειμένου να διασφαλιστεί η πιστή εφαρμογή το υ θεσμικού πλαισίο υ και της ποιότητας των
εξετάσεων, διενεργούνται δειγματοληπτικά και σε ποσοστό τουλάχιστον 50 % επί του συνόλου των
Εξεταστικών και Βαθμολογικών Κέντρων επιτόπιοι έλεγχοι. Οι επιτόπιοι έλεγχοι δύναται να διενεργούνται
οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης και τη
διάρκεια της διαδικασίας βαθμολόγησης από δύο (2) Ελεγκτές, εκ των οποίων ο ένας (1) είναι υπάλληλοι; που
υπηρετεί στον Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . και ο άλλοι; είναι ενταγμένοι; στο μητρώο Αξιολογητών Επιτη ρητών - Ελεγκτών 
Επιθεωρητών - Εμπειρογνωμόνων το υ Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π . Οι Ελεγκτές ορίζονται με απόφαση το υ Δ.Σ. το υ Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π .
μετά από εισήγηση τ η ς Κ.Ε.Ε. Π . Ε. Κ.
2. Οι Ελεγκτές υποβάλλο υν υπε ύθυνη δήλωση στο αρμόδιο Τμήμα του Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π . , πριν τη δ ιενέργεια του
ελέγχου, στην οποία δηλώνουν ότι θα εξαιρεθούν του ελέγχου εάν διαπιστώσουν ότι συνδέονται με συγγενική
(εξ αίματος ή αγχιστείας) σχέση μέχρι και τρίτου βαθμού με τους συμμετέχοντες στις Εξετάσεις Π ιστοποίησης
Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων I . E . K. και Σ . Ε . Κ., καθώς και με τους διενεργο ύντει; τις εξετάσεις
στο Εξεταστικό και Βαθμολογικό Κέντρο, στο οποίο διενεργούν τον έλεγχο .
3. Οι Ελεγκτές έχουν ως αρμοδιότητα τον έλεγχο της τήρησης της διαδικασίας των Εξετάσεων Π ιστοποίησης,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
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4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα ορ ιζόμενα στις διατάξεις της παρού σας
απόφασης, υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα την Κ. Ε.Ε.Π. Ε.Κ., συντάσσοντας σχετικό Πρακτικό, το οποίο
υπογράφουν και αποστέλλουν μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX) στην Κ. Ε. Ε . Π . Ε. Κ.
5. ' Οσον αφορά τη λειτου ργία των Εξεταστικών Κέντρων και εφόσον η παραβίαση διαπιστωθεί κατά τη
διάρκεια διεξαγωγής των Εξετάσεων, η Κ. Ε. Ε. Π. Ε. Κ. με βάση τα διαλαμβανόμενα στο πρακτικό και
λαμβάνοντας υπό ψ η τη βαρ ύτητα της διαπιστωθε ίσας παραβίασης των διαδ ικασιών της παρούσας απόφασης
αποφασίζει, μετά από επικοινωνία με το όργανο, με σειρά βαρύτητας τα εξής:
5 . 1 . Την αποστολή οδηγιών - συστάσεων για συ μμόρφωση στη συνέχεια των Εξετάσεων.
5 .2. Την άμεση αντικατάσταση του οργάνου για το υπόλοιπο των Εξετάσεων Π ιστοποίησης, λόγω του
κατεπείγοντος και την ανάθεση των αρμοδιοτήτων του σε άλλο όργανο.
5 .3. Οποιοδήποτε άλλο μέτρο θεωρεί πρόσφορο για τη διασφάλιση των δ ιενεργού μενων Εξετάσεων
Π ιστοποίησης.
6. Όσον αφορά τη λειτο υργία των Βαθμολογικών Κέντρων και των Εξεταστικών Κέντρων, εφόσον η παραβίαση
που διαπιστωθεί δεν αφορά τη διεξαγωγή των Εξετάσεων, η Κ. Ε. Ε. Π. Ε. Κ. με βάση τα διαλαμβανόμενα στο
πρακτικό και λαμβάνοντας υπό ψ η τη βαρ ύτητα της διαπιστωθείσας παραβίασης των διαδικασιών της
παρού σας απόφασης, εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π. με σειρά βαρ ύτητας τα εξή ς:
6.1. Την αποστολή οδηγιών - συστάσεων για συ μμόρφωση στο μέλλον.
6.2. Τον αποκλεισμό του οργάνου που ευθ ύνεται για τη μη πιστή εφαρμογή της ισχύου σας διαδικασίας από τις
Εξετάσεις Π ιστοποίη σης στο μέλλον.
6.3. Τον αποκλεισμό του οργάνου που ευθύνεται για την μη πιστή εφαρμογή της ισχύου σας διαδικασίας από
τις Εξετάσεις Π ιστοποίησης στο μέλλον και την μη καταβολή της σχετικής αποζη μίωσης.
6.4.
Την επανάλη ψ η της διαδικασίας, όπου αυτό θεωρείται απολύτως απαραίτητο, προκειμένου να
διασφαλιστεί η ποιότητα των Εξετάσεων Π ιστοποίησης.
7. Το Δ.Σ. το υ Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . πριν λάβε ι τη σχετική, ως άνω, απόφαση ζητά την προηγού μενη έγγραφη παροχή
εξηγήσεων του οργάνου, μη αποκλειόμενης της δυνατότητας αυτοπρόσωπης παράστασης το υ οργάνου στο
Δ. Σ., εφόσον το επιθ υ μεί, στη σχετική συνεδρίαση του Δ. Σ.
8. Σε περίπτωση που από τον, ως άνω, έλεγχο προκύπτο υν ενδείξεις τέλεσης ποινικών αδικη μάτων από όργανα
που συ μμετέχουν στις Εξετάσεις Π ιστοποίη σης της παρούσας απόφασης, το Δ.Σ. του Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π. διαβιβάζει
πάραυτα το σύνολο το υ φακέλου αρμοδίως.

Άρθρο 9
Ορισμός συ μμετεχόντων στις εξετάσεις και μελών των επιτροπών.
Οι συ μμετέχοντες στις εξετάσεις Π ιστοποίησης Αρχικής επαγγελματική ς Κατάρτισης της παρούσας απόφασης,
ήτο ι ο Υπεύθ υνος, οι Γραμματείς, οι Επιτηρητές, οι Εξεταστές Π ρακτικού Μέρους, οι Εξεταστές προφορ ική ς
εξέτασης «Φυσικώς αδυνάτων», ο ι Συντονιστές εξέτασης Πρακτικού Μέρους και τ ο βοηθητικό προσωπικό των
Εξεταστικών Κέντρων Θεωρ ητικού και Πρακτικού Μέρους, ο Υπεύθυνος, οι Γραμματείς, και το βοηθητικό
προσωπικό των Βαθμολογικών Κέντρων, οι Βαθμολογητές, οι Αναβαθμολογητές, οι Ελεγκτές, καθώς και τα
μέλη της τρ ιμελούς Επιτροπής Ειδικών Επιστημόνων και τα μέλη τη ς επιτροπής τεχνικής και βοηθητικής
υποστή ριξης της Κ. Ε. Ε. Π . Ε. Κ., με τους αναπληρωτές του ς, ορίζονται και συγκροτο ύνται με αποφάσεις το υ Δ.Σ.
του Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε. Π . Ε. Κ.
Άρθρο 10
Αποζη μιώσεις των συ μμετεχόντων στη διενέργεια των εξετάσεων.
1. Η αποζημίωση του Προέδρου και των μελών της Κ. Ε.Ε.Π. Ε.Κ. ορ ίζεται [για κάθε μήνα διεξαγωγής των
εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συ μμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα] ως
ακολούθως:
Πρόεδρος: 250,00 Ευρώ.
Μέλος: 200,00 Ευρώ έκαστος.
Γραμματέας: 130,00 Ευρώ.
2. Οι αποζημιώσεις των λο ιπών συ μμετεχόντων στις εξετάσεις της παρού σας απόφασης ορίζονται ως εξή ς:
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2.1. Μ έλος Επιτροπής Ε ιδικών Επιστη μόνων: 30 Ευρώ έκαστος [για κάθε η μέρα απασχόλησης και μέχρι πέντε
(5) η μέρες ανά μήνα] .
2.2. Μ έλος επιτροπής τεχνικής και βοηθητικής υποστήριξης: 20 Ευρώ έκαστος [για κάθε η μέρα απασχόλησης
και μέχρι δέκα (10) η μέρες ανά μήνα] .
3. Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους [Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση
συ μμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα] :
3.1. Υπεύ θυνος Εξεταστικού Κέντρου Θεωρ ητικού Μέρους: 250 Ευρώ.
3.2. Γραμματέας: 130 Ευρώ.
3.3. Βοηθητικό προσωπικό: 15 Ευρώ έκαστος [για κάθε η μέρα απασχόλησης και μέχρι δέκα (10) η μέρες ανά
μήνα].
3.4. Επιτηρητής: 15 Ευρώ έκαστος [για κάθε η μέρα απασχόλησης και μέχρι δέκα (10) η μέρες ανά μήνα] .
3.5. Μ έλος Επιτροπής προφορικής εξέταση ς Θεωρ ητικού Μέρους «Φυσικώς Αδυνάτων» : 20 Ευρώ έκαστος [για
κάθε η μέρα απασχόλησης και μέχρι πέντε (5) η μέρες ανά μήνα] .
4. Εξεταστικά Κέντρα Π ρακτικού Μέρους [Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση
συ μμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα] :
4.1. Υπεύ θυνος Εξεταστικού Κέντρο υ : 250 Ευρώ.
4.2. Γραμματέας: 130 Ευρώ.
4.3. Βοηθητικό προσωπικό: 15 Ευρώ έκαστος [για κάθε η μέρα απασχόλησης και μέχρι δέκα (10) η μέρες ανά
μήνα].
4.5. Συντονιστής εξέτασης Π ρακτικού Μέρους: 200 Ευρώ [Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό
την προϋπόθεση συ μμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα] .
4.6. Μ έλος Επιτροπής εξέτασης Π ρακτικού Μέρους: 50 Ευρώ έκαστος [για κάθε η μέρα απασχόλησης και μέχρ ι
τέσσερις (4) η μέρες ανά μήνα] .
5. Ειδικά για τα Εξεταστικά Κέντρα Πρακτικού Μέρους της ειδικότητας « Ε κπαιδευτής Υποψηφίων Οδ ηγών
Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών» των Ι . Ε . Κ. [για κάθε μήνα διεξαγωγή ς των εξετάσεων και υπό την
προϋπόθεση συ μμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα] :
5.1. Υπεύ θυνος Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους: 250 Ευρώ.
5.2. Γραμματέας Εξεταστικού Κέντρου Π ρακτικού Μέρους: 130 Ε υ ρώ.
5.3. Εξεταστές Π ρακτικού Μέρους: 40 Ευρώ [για κάθε η μέρα απασχόλησης και μέχρι τέσσερις (4) η μέρες ανά
μήνα].
5.4. Βοηθητικό προσωπικό: 15 Ευρώ έκαστος [για κάθε η μέρα απασχόλησης και μέχρι δέκα (10) η μέρες ανά
μήνα].
6. Βαθμολογικό Κέντρο [για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συ μμετοχής σε
τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα] :
6.1. Υπεύ θυνος Βαθμολογικού Κέντρου : 250 Ευρώ.
6.2. Γραμματέας Βαθμολογικού Κέντρ ο υ : 130 Ευρώ.
6.3. Βοηθητικό προσωπικό: 15 Ευρώ έκαστος [για κάθε η μέρα απασχόλησης και μέχρι δέκα (10) η μέρες ανά
μήνα].
6.4. Βαθ μολογητές και αναβαθμολογητές: 1,80 Ευρώ έκαστος [για κάθε γραπτό δοκίμιο και μέχρι εκατόν
πενήντα (150) γραπτά δοκίμια].
7. Οι ανωτέρω εφάπαξ αποζημιώσεις καταβάλλονται στο ακέραιο για σ υ μμετοχή καθ' όλη τη διάρκεια των
εξετάσεων. Σε περίπτωση συ μμετοχής για μικρότερο αριθμό η μερών, οι ανωτέρω αποζη μιώσεις
καταβάλλονται στου ς δικαιούχους κατ' αναλογία.
Άρθρο 1 1
Εξέταστρα και ανταποδοτικά τέλη.
1. Τα εξέταστρα και τα ανταποδοτικά τέλη για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις Εξετάσεις Π ιστοποίησης της
Αρχική ς Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ι . Ε.Κ. και Σ. Ε. Κ. ορίζονται ως ακολούθως:
1.1. Για όλες τις ειδ ικότητες των Ι. Ε. Κ. :
Για τη συμμετοχή στο Θεωρητικό Μ έρος: 50,00 Ευρώ.
Για τη συμμετοχή στο Π ρακτικό Μ έρος: 50,00 Ευρώ.
1.2. Ειδικά για την ειδ ικότητα « Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών» :
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Για τη συ μμετοχή στο Θεωρ ητικό Μ έρος: 50,00 Ευρώ για τη γραπτή εξέταση και 5 0,00 Ευρώ για την προφορ ική
εξέταση.
Για τη σ υ μ μετοχή στο Π ρακτικό Μ έρος: 50,00 Ευρώ ανά κατηγορία οχή ματος.
1.3. Έκδοση αντιγράφου Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4 ή Πτυχίου Επαγγελματικής
Ειδικότητας επιπέδου 3: 10,00 Ευρώ.
1.4. Έ κδοση Βεβαίωσης χορ ήγησης Διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου δευτεροβάθμιας
επαγγελματικής κατάρτισης ή πιστοπο ιητικού επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1: 10,00 Ευρώ.
2.1. Για όλες τις ειδ ικότητες των Σ. Ε. Κ.:
Για τη σ υ μ μετοχή στο Θεωρητικό Μ έρος: 50,00 Ευρώ.
Για τη σ υ μ μετοχή στο Π ρακτικό Μ έρος: 50,00 Ευρώ.
2.2. Έκδοση αντιγράφου Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδ ικότητας επιπέδου 3: 10,00 Ευρώ.
3. Τα εξέταστρα και τα ανταποδοτικά τέλη κατατίθενται από τον υπο ψ ήφιο επ' ονό ματί του σε τραπεζικό
λογαριασμό του Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . και με τη διαδ ικασία που καθορίζεται στη σχετική ανακοίνωση του
προγραμματισμού των εξετάσεων.
Άρθρο 12
Καταβολή - Μεταφορά - Επιστροφή Εξετάστρωv.
1. Υπο ψ ήφιος ο οποίος απέτυχε στο Θεωρητικό ή Π ρακτικό Μ έρος των εξετάσεων, υποχρεούται στην εκ νέου
καταβολή του αντίστο ιχου εξετάστρο υ , προκειμένου να επανεξεταστεί.
2. Τα εξέταστρα των Εξετάσεων Π ιστοπο ίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτιση ς δεν επιστρέφονται σε
περίπτωση μη συ μμετοχής των εξεταζομένων στις εξετάσεις και ε κπίπτουν υπέρ του Ε.Ο . Π . Π . Ε . Π .
3 . Μ όνο σε περίπτωση προβλή ματος υγείας τ ο υ εξεταζο μένου π ο υ αποδεικνύεται μ ε έγγραφη βεβαίωση
εισαγωγής του σε Δη μόσιο ή Ιδ ιωτικό Ν οσοκο μείο, μετά από αίτησή του στον Ε.Ο . Π . Π . Ε . Π . , με απόφαση του
Δ.Σ. του Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π . μετά από εισήγηση της Κ . Ε . Ε . Π . Ε.Κ. τα εξέταστρα δύναται να μεταφέρονται στην επόμενη
εξεταστική περίοδο.
Ο υπο ψ ήφιος υποχρεούται να υποβάλει την, ως άνω, αίτηση μέσα σε ένα (1) μήνα από την η μερο μηνία της
εξέταση ς της ειδικότητάς του . Μ ετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας καμία αίτηση δεν εξετάζεται, τα δε
εξέταστρα ε κπίπτουν υπέρ του Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π .
4 . Σε όσους υπο ψ ήφιο υ ς εξεταζόμενου ς οι οποίοι είναι στρατεύ σιμοι, δεν χορ ηγηθεί άδεια προκειμένου να
συ μμετάσχουν στις Εξετάσεις Π ιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης τα εξέταστρα μεταφέρονται
στην επόμενη εξεταστική περίοδο μετά από αίτησή τους στον Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π . με απόφαση του Δ.Σ. του
Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π . μετά από εισήγηση της Κ.Ε. Ε . Π . Ε. Κ. και αφού προσκομισθεί μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά
βεβαίωση από την οικεία στρατιωτική μονάδα ότι δεν του ς χορ ηγή θ η κε άδεια κατά το διάστημα που ε ίχε
προγραμματιστεί η εξέτασή τους.
Ο υπο ψ ήφιο ς εξεταζό μενος υποχρεούται να υποβάλει την, ως άνω, αίτηση μέσα σε ένα (1) μήνα από την
η μερο μηνία της εξέταση ς της ειδ ικότητάς του . Μ ετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας καμία αίτηση δεν
εξετάζεται, τα δε εξέταστρα ε κπίπτουν υπέρ του Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π .
5 . Όσοι δ εν δικαιούνται ν α συ μμετάσχουν στις Εξετάσεις Π ιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
και κατέβαλαν εξέταστρα εκ παραδρομής, δύνανται να υποβάλουν αίτηση επιστροφ ή ς του αντίστοιχου ποσο ύ .
6 . Ειδικά για την ειδ ικότητα « Εκπαιδευτής Υπο ψ ηφίων Οδ ηγών Αυτοκινήτων και Μ οτοσικλετών » σ ε περίπτωσ η
π ο υ υπο ψ ήφιος αποτύχει σε Μ έρος τ η ς εξέταση ς π ο υ ε ίναι προαπαιτού μενο και ως ε κ τούτου δεν δικαιούται
να συνεχίσει σε επόμενη εξέταση του Θεωρ ητικού ή Π ρακτικού Μέρο υ ς της ίδιας περιόδου, τα εξέταστρα που
αντιστο ιχούν στο Μ έρος της εξέτασης στο οποίο δε σ υ μ μετείχε, ισχύουν για τη σ υ μμετοχή του υπο ψ ήφιο υ σε
έξι (6) επόμενες διαδοχικές περιόδου ς Εξετάσεων Π ιστοπο ίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης. Στην
περίπτωση αυτή για να συνεχίσει υποχρεούται να καταβάλε ι εκ νέου μόνο τα εξέταστρα του Μέρους της
εξέτασης στο οποίο απέτυχε.
Εάν ο υπο ψ ήφιος δ εν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα Μ έρη της εξέτασ η ς, σύ μφωνα με τις διατάξεις της
παρούσας, του επιστρέφονται τα εξέταστρα που αντιστοιχούν σε Μέρη των εξετάσεων, στα οποία δεν
συ μμετείχε, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης στον Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . και ύ στερα από έκδοση απόφασης του Δ.Σ.
του Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . μετά από ε ισ ήγηση της Κ.Ε. Ε . Π . Ε . Κ.
7. Τα εξέταστρα που κατεβλήθ ησαν από υπο ψ ή φιο για την ειδ ικότητα « Ε κπαιδευτής Υποψ ηφίων Οδ ηγών
Αυτο κινήτων και Μ οτοσικλετών» υπέρ Ο. Ε . Ε . Κ. ή υπέρ Ε.Ο. Π . Π . και δ εν χρησιμοποιήθη καν λόγω μη
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συ μμετοχής του σε επόμενα Μέρη των εξετάσεων, μεταφέρονται και ισχύουν στις εξετάσει<; που διενεργούνται
από τον Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π .
Εάν ο, ω<; άνω, υπο ψ ή φ ιος δεν ολοκλη ρώσε ι επιτυχώς όλα τ α Μέρη τ η <; εξέταση ς, σύ μφωνα με τι<; διατάξει<;
τη<; παρούσα<; απόφασης, εφόσον το επιθυμεί του επιστρέφονται τα εξέταστρα που κατέβαλε υπέρ Ο . Ε. Ε.Κ. ή
υπέρ Ε.Ο. Π . Π . ή υπέρ Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π . που αντιστοιχούν σε Μέρη εξετάσεων, στα οποία δεν συμμετείχε, μετά από
υποβολή σχετικής αίτηση<; στον Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π . και μετά από έκδοση απόφαση<; του Δ.Σ. του Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π . μετά
από εισήγηση τη<; Κ . Ε . Ε . Π . Ε.Κ.
Άρθρο 13
«Φυσικώς Αδύνατοι» υποψήφιοι.
1. Στην κατηγορία των « Φυσικώ<; Αδυνάτων» ανή κουν οι υποψ ή φιοι που :
α. είναι τυφλοί, σύ μφωνα με το Ν. 9 58/1979 (Φ. Ε.Κ. 191 Α'/1979), όπως ε κάστοτε ισχύει ή έχουν ποσοστό
αναπηρία<; στην όρασή του<; τουλάχιστον 67% ή ε ίναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπη ρία<; στην όρασή του<;
τουλάχιστον 67%.
β. έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα.
γ. πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων.
δ. πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, που καθιστά αδύνατη τη χρήση του<; για
γραφή.
ε. η επίδοσή του<; δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτέ<; εξετάσει<; λόγω ειδικής διαταραχής του γραπτού
λόγου (δυσλεξίας).
στ. έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλή ματα ακοής ( κωφοί, βαρή κοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω και όσοι
παρουσιάζουν προβλή ματα λόγου και ομιλία<; (δυσαρθρία, τραυλισμός), καθώς και προβλή ματα επιλη ψ ίας, τα
οποία πιστοποιούνται από την οικεία υγειονομική επιτροπή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου .
ζ. πάσχουν από διαταραχές του φάσματος του αυτισμο ύ .
2 . Όσοι υπο ψ ήφιοι εμπίπτουν στις περιπτώσει<; α , β και γ τ η <; παραγράφου 1 τ ο υ παρόντος άρθρου δηλώνουν
στην αίτησή του<; ότι επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά, επισυνάπτοντας στην αίτησή του<; γνωμάτευση,
σύ μφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίη ση<; αναπη ρία<; τη<; οικεία<; υγειονομικής επιτροπής από
την οποία προκύπτει ότι η επίδοσή του<; δεν ε ίναι δυνατό να ελεγχθεί με γραπτέ<; εξετάσεις.
Στην περίπτωση δ τη<; παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου οι υποψ ήφιοι εξεταζόμενοι δηλώνουν στην αίτησή
του<; ότι επιθυμούν να εξετασθούν προφορικά επισυνάπτοντας γνωμάτευση Δη μόσιου Ν οσοκομείου.
Στι<; περιπτώσει<; ε και ζ τη<; παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου απαιτείται προσκόμιση γνωμάτευση<; από τι<;
Ιατροπαιδαyωyικέ<; Υπηρεσίες Π ιστοποίηση<; ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του Υπουργείου Υγεία<; ή
Κέντρων Διάγνωση<; ΔιαΦοροδιάyνωση<; και Υποστήριξη<; (Κ. Ε.Δ.Δ.Υ.) ή πιστοποιημένων από το Υπουργείο
Παιδεία<; και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαyωyικών Κέντρων ( Ι . Π .Δ). με την οποία να πιστοποιείται ότι είναι
αδύνατο<; ο έλεγχος των γνώσεων με γραπτή εξέταση, λόγω δυσλεξίας. Η γνωμάτευση αυτή ισχύει για τρία (3)
χρόνια από την έκδοσή της. Γνωματεύσει<; από τι<; οποίες δεν προκύπτει η αδυναμία τη<; γραπτ ή ς εξέταση<;
λόγω τη<; πιστοποιού μενη<; δυσλεξία<; δεν γίνονται δεκτές. Οι γνωματεύσει<; των Ιατροπαιδαyωyικών
Υπηρεσιών Π ιστοποίη ση<; ειδικών ε κπαιδευτικών αναγκών του Υπουργείου Υγεία<; ή Κέντρων Διάγνωση<;
ΔιαΦοροδιάyνωση<; και Υποστή ριξη<; (Κ. Ε.Δ.Δ.Υ.) ή πιστοποιημένων από το Υπουργείο Π αιδεία<; και
Θρησκευμάτων Ι ατροπαιδαyωyικών Κέντρων ( Ι . Π.Δ) εκδίδονται κατά προτεραιότητα μετά από σχετική αίτηση
του ενδιαφερόμενου.
Οι ω<; άνω γνωματε ύσει<; κατατίθενται σε έντυπη μορφή μαζί με τα απαιτού μενα δικαιολογητικά.
3. Όσοι υποψ ή φιοι ε μπίπτουν στις περιπτώσει<; α, β, γ και δ, τη<; παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
εξετάζονται στο Θεωρητικό και Π ρακτικό Μέρος των εξετάσεων προφορικά.
4. Όσοι υπο ψ ή φιοι ε μπίπτουν στις περιπτώσει<; ε και ζ τη<; παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εξετάζονται
στο Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων προφορικά.
5. Όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στην περίπτωση στ τη<; παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, όταν υποβάλλουν
την αίτηση συ μμετοχής του<; στις Εξετάσει<; Π ιστοποίηση<; Αρχική ς Επαγγελματικής Κατάρτιση<; δηλώνουν τον
τρόπο που επιθυμούν να εξεταστούν [προφορικά (διερμηνέα<; νοηματικής) ή γραπτά] στο Θεωρητικό ή και στο
Π ρακτικό Μέρος.
Όσοι υποψ ήφιοι εμπίπτουν στην πε ρίπτωση ζ τη<; παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εξετάζονται στο
Π ρακτικό Μ έρος των εξετάσεων προφορικά (διερμηνέα<; νοη ματικής).
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6. Με απόφαση τη<; Κ.Ε. Ε . Π . Ε . Κ. μετά από σχετικό αίτημα των Εξεταστών των « Φυσικώ<; Αδυνάτων», το οποίο
διαβιβάζεται αρμοδίως μέσω του Υπευ θύνου Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους, μπορεί να
παρατείνεται κατά περίπτωση και μόνο γι' αυτήν την κατηγορία υποψηφίων η διάρκεια εξέτασής τους, πέραν
τη<; καθορισμένη<; από το πρόγραμμα των Εξετάσεων Π ιστοποίηση<; Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, για
κάθε εξεταζόμενη ειδικότητα.
7. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . ύστερα από εισήγηση τη<; Κ.Ε. Ε . Π . Ε . Κ. ορίζονται τα Εξεταστικά Κέντρα
Θεωρητικού Μέρους στα οποία εξετάζονται «Φυσικώ<; Αδύνατοι».
8. Για κάθε ομάδα τριών (3) εξεταζομένων «Φυσικώ<; Αδυνάτων» ορίζονται τρεις (3) Εξεταστές, οι οποίοι
καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα τη<; κάθε ειδικότητας.
9. Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζόμενου ση μειώνεται ο τρόπο<; εξέτασής του και υπογράφεται από του<;
Εξεταστές και τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Όλες οι ειδικότητες τωv Ι .Ε.Κ.
Άρθρο 1 4
Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
Δικαιολογητικά συ μμετοχής.
1. Δικαίωμα συ μμετοχής στις Εξετάσει<; Π ιστοποίη ση<; Αρχική ς Επαγγελματικής Κατάρτιση<; έχουν όσοι
περάτωσαν επιτυχώς την κατάρτισή του<; στα I . E.K. και έλαβαν την προβλεπόμενη Βεβαίωση Επαγγελματικής
Κατάρτιση<; ( Β. Ε . Κ. ) .
2 . Με αποφάσεις του Δ.Σ. τ ο υ Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π ., μετά από εισήγηση τ η <; Κ.Ε.Ε.Π. Ε.Κ., π ο υ αναρτώνται στον ιστότοπο
του Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π . και λαμβάνουν επαρκή δη μοσιότητα, καθορίζονται η προθεσμία υποβολή <; των αιτήσεων των
ενδιαφερομένων για συ μμετοχή, καθώς και οι η μερομηνίες διεξαγωγής του Θεωρητικού και Π ρακτικού
Μέρους των εξετάσεων κάθε ειδικότητας.
3. Οι απόφοιτοι των Ι . Ε. Κ. που ενδιαφέρονται για συμμετοχή στις Εξετάσει<; Π ιστοποίηση<; τη<; Αρχική ς
Επαγγελματικής Κατάρτισης, υποβάλλουν τ η ν αίτησή του<; ηλεκτρονικά στον ιστότοπο τ ο υ Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . κ α ι την
καταθέτουν σε έντυπη μορφή μαζί με τα κατωτέρω δικαιολογητικά με διαδικασία, που καθορίζεται κάθε φορά
με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . Οι υπο ψ ήφιοι φέρουν την αποκλειστική ευθ ύνη για τη σωστή
συμπλήρωση τη<; αίτησής τους.
4. Μαζί με τι<; αιτήσει<; συνυποβάλλονται από του<; υποψ η φίου<; και:
i. Επικυρωμένο αντίγραφο τη<; Βεβαίωση<; Επαγγελματικής Κατάρτιση<; ( Β. Ε . Κ.).
ii. Μ ια ( 1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας.
iii. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δ ύ ο (2) ό ψε ων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητα<; ή ελλείψει
ταυτότητα<; φωτοαντίγραφο του διαβατη ρίου προσκομίζοντας συγχρόνως το διαβατήριο ή επικυρωμένο
αντίγραφο τη<; σχετική ς βεβαίωση<; κατάθεση<; αίτηση<; για έκδοση άδεια<; διαμονής τη<; αρμόδια<; αρχής. Εάν
από τα παραπάνω δεν προκύπτει η η με ρομηνία γεννήσεως ή και το όνομα πατρός προσκομίζεται και
πιστοποιητικό γεννήσεως.
ίν. Απόδειξη καταβολή<; των εξέταστρων που κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . που
τηρείται για το λόγο αυτό, προκειμένου ο ι υποψ ήφιοι να συ μμετάσχουν σε κάθε μέρος τη<; εξέταση ς.
5 . Είναι δυνατόν ο υποψ ή φιος να αιτείται συ μμετοχής του στο ένα (1) μόνο μέρος των εξετάσεων ή και στα δ ύ ο
(2).
6. Την αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά υποβάλλει ο ίδιο<; ο υποψήφιος ή τρίτο εξουσιοδοτη μένο
πρόσωπο.
7. Η ορθότητα των στοιχείων τη<; υποβλη θείσα<; αίτηση<; και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών ελέγχεται
από τον Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π .
Άρθρο 1 5
Διαδικασία Εξετάσεων Πιστοποίηση ς Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτιση ς.
1. Η Π ιστοποίηση τη<; Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτιση<; των αποφοίτων Ι . Ε.Κ. βασίζεται σε εξετάσει<;
Θεωρητικού και Π ρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα Θέματα
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Εξετάσεων Π ιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ( Κατάλογος Ερωτήσεων) κάθε ε ιδικότητας, τα
οποία βασίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα οδηγό σπο υ δών κάθε ειδικότητας και καλύπτουν όλα τα γνωστικά
αντικείμενά της.
Τα ισχύοντα Θέ ματα Εξετάσεων Π ιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικ ής Κατάρτιση ς ( Κατάλογος Ερωτήσεων)
αναρτώνται από τον Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . στον ιστότοπό του, προκε ιμένου να τα προμηθευτο ύν με επιμέλειά το υ ς οι
υποψ ήφιοι των εξετάσεων, οι οποίοι ενη μερώνονται σχετικά κατά την υπο βολή της αίτησής τους.
2. Κατά τη δοκιμασία το υ Θεωρητικού Μέρους ο εξεταζόμενος αξιολογείται αν κατέχε ι και είναι ικανός να
χρ ησιμοποιεί, σε σ υγκεκρ ιμένες επαγγελματικές εφαρμογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την
άσκηση το υ επαγγέλματος.
Κατά τη δοκιμασία το υ Π ρακτικού Μέρους αξιολογούνται οι επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες του
εξεταζομένου.
3. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ε ιδικότητας Επιπέδου 4 ή Πτυχίο Επαγγελματικής Ε ιδικότητας επιπέδου 3
δ ικαιούνται όσοι επιτύχουν και στις δύο (2) δοκιμασίες. Ο κάτοχος Διπλώματος Επαγγελματικής Ε ιδικότητας
Επιπέδου 4 ή Πτυχίου Επαγγελματικής Ε ιδ ικότητας επιπέδου 3 δεν δύναται να σ υ μμετέχει εκ νέου στις
Εξετάσεις Π ιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της ίδιας ειδ ικότητας.
4. Οι εξεταζό μενοι που απέτυχαν, μπορούν να συ μμετέχο υν εκ νέου στις Εξετάσεις Π ιστοποίησης Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης χωρίς περιορισ μό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται.
Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Π ρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυ ρώνει την επιτυχία το υ
στο μέρος αυτό για τις έξι (6) επόμενες διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, κατά τη διάρκεια των οποίων
σ υ μμετέχει μόνο στις εξετάσεις του μέρους στο οποίο απέτυχε. Αν μέσα στο χρονικό διάστημα των έξι (6)
επόμενων διαδοχικών εξεταστικών περιόδων δεν πετύχει και στη δε ύτερη δοκιμασία, υποχρεο ύται, εφ' όσον
επιθ υ μεί να καταστεί κάτοχος Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4 ή Πτυχίου Επαγγελματικής
Ε ιδικότητας επιπέδου 3, να επαναλάβει εκ νέου και τα δύο (2) μέρη των Εξετάσεων Π ιστοποίησης Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης ( Θεωρητικό και Π ρακτικό Μέρος) με νέα αίτησ η και νέα δικαιολογητικά, με βάση
τις προ ϋποθέσεις που ισχύ ουν κατά το χρόνο υποβολής της νέας αυτής αίτησης.

Άρθρο 1 6
Εξέταση του Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Π ιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης.
1. Για την εξέταση του Θεωρητικού Μ έρους των Εξετάσεων Π ιστοποίησ η ς Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτιση ς
ο ι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε αριθμό ερωτήσεων π ο υ αναφέρονται στο Θεωρητικό Μέρος του
γνωστικού αντικειμένου κάθε ε ιδικότητας και αποτελο ύν μέρος το υ σ υνόλου των ερωτήσεων, που υπάρχουν
στα εκάστοτε ισχύ οντα Θέματα Εξετάσεων Π ιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης κάθε
ε ιδικότητας και γνωστοποιούνται στο υ ς υπο ψ ή φ ιους είκοσι (20) τουλάχιστον η μέρες πριν τη διεξαγωγή των
εξετάσεων με ανάρτησή το υ ς στον ιστότοπο το υ Ε . Ο. Π . Π . Ε. Π .
2 . Τ α θέματα προς εξέταση του Θεωρητικού Μέρους επιλέγονται από τ η ν Κ. Ε . Ε. Π . Ε . Κ., μ ε ηλεκτρονική κλή ρωση
που διεξάγεται την η μέρα των εξετάσεων και σε τέτοιο αριθμό, ώστε να καλύπτο υν το γνωστικό αντικείμενο
της εξεταζόμενης ειδικότητας και ελέγχονται από την τριμελή Επιτροπή ε ιδ ικών επιστημόνων. Ο χρόνος που
απαιτείται για την απάντησή τους ορ ίζεται σε τρεις (3) ώρες από τη διανομή των θε μάτων.
3. Το Τμή μα Π ιστοποίησης Προσόντων του Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . ή το εκάστοτε αρμόδιο τμή μα, με βάση τη δ ιάκριση
των ερωτήσεων σε Γενικές και Ειδικές και σε τρεις (3) κατηγορίες, Απλές, Μέτριες και Δύσκολες, εισηγείται τον
αριθμό των προς εξέταση θεμάτων, ώστε: α) τα θέματα γενικών γνώσεων και των τριών (3) κατηγοριών να
καταλαμβάνουν ποσοστό (30%) το υ συνόλου των θεμάτων και τα θέ ματα ε ιδικών γνώσεων και των τριών
κατηγοριών ποσοστό (70%) του συνόλο υ των θε μάτων και β) ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για την
απάντηση των θεμάτων από το υ ς εξεταζό μενου ς να ανέρχεται σε δυό μιση (2,5) ώρες.
4. Σε κάθε κατηγορία θεμάτων (Απλά, Μέτρια, Δύσκολα) το κλάσμα: (αριθ μός ερωτήσεων των γνώσεων ανά
κατηγορία) I (συνολικός αριθμός των προς εξέταση θε μάτων), καθορίζει έναν αριθμό ν ( β ή μα κλήρωσης).
Για κάθε είδους Ερωτήσεων (Γενικές, Ειδικές) και για κάθε κατηγορία (Απλές, Μέτριες, Δύσκολες) κληρώνεται
ένας τυχαίος αριθμός ρ (ρ�ν) . Ως εξεταζόμενα θέματα ορ ίζονται τα Θέματα Εξετάσεων Π ιστοποίη σ η ς Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης ανά είδος γνώσης και κατηγορίας: ρ, ρ + ν, ρ +2ν, ... (πλήθος ίσο με τον αριθμό των
θεμάτων της κατηγορίας).
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5 . Στη συνέχεια διαμορφώνεται το φύλλο με τα επιλεγμένα προς εξέταση θέ ματα της κάθε ειδικότητας, το
οποίο, αφού ελεγχθεί και υπογραφεί από τον Π ρόεδρο και τα μέλη της Κ . Ε . Ε . Π . Ε. Κ . αποστέλλεται στα
Εξεταστικά Κέντρα .
6. Το κάθε θέμα βαθμολογείται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανή κει (Απλή , Μέτρια, Δύσκολη),
ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπη ρεσίας του Ε.Ο . Π . Π . Ε . Π . και απόφαση της Κ . Ε . Ε . Π . Ε. Κ . για το μέτρο
δυσκολίας των θε μάτων.
7. Η Κ . Ε . Ε . Π . Ε. Κ . διαβιβάζει τα θέ ματα που κληρώθη καν στα Εξεταστικά Κέντρα Θεωρ ητικού Μέρους με τον
προσφορότερο και ασφαλέστερο, κατά την κρ ίση της, τρόπο.
8. Ο Υπεύθυνος κάθε Εξεταστικού Κέντρου Θεωρ ητικού Μέρους μεριμνά για την αναπαραγωγή των θε μάτων
και την ταυτόχρονη ανακοίνωσή του ς στους υποψηφίους σε όλες τις αίθουσες του Εξεταστικού Κέντρου ,
σύ μφωνα με τις οδηγίες της Κ . Ε . Ε . Π . Ε. Κ .
9. Οι υποψ ήφιοι προσέρχονται για εξέταση αποκλειστικά στο ορισμένο γ ι ' αυτούς Εξεταστικό Κέντρο
Θεωρητικού Μέρους και καλούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέ ματα που τους έχουν τεθεί.
10. Ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικο ύ Μέρους αποστέλλε ι στην Κ . Ε . Ε . Π . Ε. Κ . την ώρα έναρξης
και την ώρα λήξης των εξετάσεων .
Άρθρο 17
Κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες .
Ο Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους, με βάση τον ονομαστικό κατ' αλφαβητική σειρά
κατάλογο των υποψηφίων της κάθε ειδικότητας, καθορίζε ι τις αίθουσες και καταρτίζει ανά αίθουσα κατάλογο
υποψ ηφίων κατ' αλφαβητική σειρά. Αντίγραφα των καταστάσεων, ανά αίθουσα, αναρτώνται αυθη μερόν στην
είσοδο του Εξεταστικού Κέντρο υ . Όμοια κατάσταση αναρτάται και έξω από κάθε αίθουσα.
Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες γίνεται με επιμέλεια των Επιτηρητών της αίθουσας, με βάση την
αλφαβητική σειρά με την οποία φέ ρονται εγγεγραμμένοι στις καταστάσεις.
Άρθρο 18
Παρουσία και αποχώρηση εξεταζομένων Θεωρητικού Μέρους .
1. Παρόντες θεωρούνται μόνο οι εξεταζόμενοι, που βρίσκονται μέσα στις αίθουσες διεξαγωγής του
Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων, κατά τη λήξη του χρόνου προσέλευσης των εξεταζομένων στα Εξεταστικά
Κέντρα Θεωρητικού Μέρους.
2. Η επεξεργασία των θε μάτων από του ς εξεταζομένου <; γίνεται σε τετράδιο ειδικού τύπου (γραπτό δοκίμιο),
του οποίου η μορφή εγκρίνεται από την Κ . Ε . Ε . Π . Ε. Κ . και το Δ.Σ. του Ε.Ο . Π . Π . Ε . Π ., χορηγείται από τον
Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . και διανέμεται στου ς εξεταζόμενους από του ς Επιτη ρητές.
3. Όταν ο εξεταζόμενος ολοκληρώσει την απάντηση των θε μάτων προσέ ρχεται στους Επιτηρητές, οι οποίοι
ενώπιον του εξεταζόμενου καλύπτουν τα προσωπικά στοιχεία του με αδ ιαφανές αυτοκόλλητο, διαγράφουν τα
κενά σημεία του γραπτού δοκιμίου και υπογράφουν στο τέλος των απαντήσεων του εξεταζόμενου.
4. Ο εξεταζόμενος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το γραπτό δοκίμιό του , πριν βγει από την αίθουσα των
εξετάσεων.
5. Μετά το πέρας της εξέτασης οι Επιτηρητές παραδίδουν στον Υπεύθ υνο του Εξεταστικού Κέντρου τα γραπτά
δοκίμια των παρόντων εξεταζομένων και κατάλογο με τα ονόματα των απόντων υποψηφίων.
6. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν εξεταζόμενο η έξοδος από την αίθουσα των εξετάσεων πριν από την πάροδο
μιας (1) τουλάχιστον ώρας από την έναρξη του χρόνου εξετάσεων, παρά μόνο σε περίπτωση ασθένειάς του .
Στην περίπτωση αυτή, ο Υπε ύ θυνος του Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού μέρους ενεργεί, ως ακολούθως:
6.1. Σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος δεν δύναται να συνεχίσει την εξέταση και κρίνεται αναγκαία η
μεταφορά του σε εφημερεύον νοσηλευτικό ίδρ υ μα, καλείται το Ε . Κ.Α. Β . Το γραπτό δοκίμιο του εξεταζόμενου
σφραγίζεται, καλύπτονται τα στοιχεία του με τα ειδικά aυτοκόλλητα από του ς Επιτη ρητές παρουσία του
Υπευ θύνου του Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους και αποστέλλεται για βαθμολόγηση στο οικε ίο
βαθ μολογικό Κέντρο .
6.2. Σε περίπτωση που δεν κρίνεται αναγκαία η μεταφορά του εξεταζόμενου και δύναται να συνεχίσει την
εξέταση, η εξέταση συνεχίζεται κανονικά και, εάν κριθεί αναγκαία η παράταση του χρόνου εξέτασης ειδικά για
τον ασθενή εξεταζόμενο, ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους ενημερώνει πάραυτα την
Κ . Ε . Ε . Π . Ε . Κ . η οποία αποφασίζε ι σχετικά με την παράταση.
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6.3. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ασθένειας ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου συντάσσει σχετικό Π ρακτικό,
αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στην Κ.Ε. Ε . Π . Ε . Κ. προς ενημέρωση .
Άρθρο 1 9
Πειθαρχία εξεταζομένων.
1. Οι εξεταζόμενοι, κατά το Θεωρητικό Μέρος των Εξετάσεων Π ιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης, έχουν υποχρέωση κόσμιας συμπεριφοράς, συ μμόρφωσης προς του ς κανόνες ευταξίας και
πειθαρχίας, καθώς και πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων του Υπεύθυνου του Εξεταστικού
Κέντρου Θεωρητικού Μέρους και των Επιτηρητών.
2. Ο εξεταζόμενος που δολιεύ εται με οποιονδήποτε τρόπο τις εξετάσεις ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την
ομαλή διεξαγωγή το υς, είναι δυνατό να αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση του Θεωρητικού Μέρους των
Εξετάσεων Π ιστοποίησης Αρχική ς Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι . Ε.Κ. και να βαθμολογείται με
βαθμό μη δέν (Ο), ύστερα από αιτιολογη μένη απόφαση του Υπευθ ύνου Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού
Μέρους, που λαμβάνεται μετά από προηγού μενη απολογία του εξεταζόμενου .
3. Ο εξεταζόμενος που αποκλείεται, σύ μφωνα μ ε τις διατάξεις της προηγού μενης παραγράφου, από τις
εξετάσεις του Θεωρ ητικού Μέρους, υποχρεώνεται να παραδώσει αμέσως το γραπτό δο κίμιό του με τη
ση μείωση στο τέλος της αναπτυσσόμενης ερώτησης και με κόκκινο στυλό από του ς Επιτη ρητές και τον
Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου Θεωρ ητικού Μέρους το υ πειθαρχικού παραπτώματος, στο οποίο υπέπεσε
και να απομακρυνθεί χωρίς καθυ στέρηση από την αίθου σα των εξετάσεων.
4. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί το υ ση μειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο Θεωρ ητικό Μέρος των εξετάσεων
ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή κάνει χρ ήση κινητού τηλεφώνου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων ή
συνεργεί στην τέλεση ανάλογων πράξεων, αποκλείεται από τις εξετάσεις το υ συγκεκρ ιμένου μέρο υς, αφού
κληθεί από τον Υπε ύθ υνο του Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους σε απολογία και βαθμολογείται με
βαθμό μη δέν (Ο). Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία, όταν είναι δυνατό, επισυνάπτονται στο γραπτό
δοκίμιο.
5. Σε κάθε περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος ο Υπεύθυνος του οικείου Εξεταστικού Κέντρου Θεωρ ητικού
Μέρους συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο επισυνάπτεται στο γραπτό δοκίμιο και ση μειώνει τον βαθμό
μηδέν (Ο) στο στέλεχος και στο απόκομμα το υ εξώφυλλου το υ τετραδίου του γραπτού δοκιμίο υ στο ειδικό
πλαίσιο το υ βαθμολογητή με την ένδειξη « Π Ε Ι ΘΑΡΧΙ ΚΟ». Κάτω από το βαθμό υπογράφει ο Υπεύθυνος του
Εξεταστικού Κέντρου Θεωρ ητικού Μέρους και οι Επιτη ρητές της οικείας αίθου σας.
6. Τα, ως άνω, γραπτά δοκίμια των εξετασθέντων με το χαρακτηρισμό « Π Ε Ι ΘΑΡΧΙ ΚΟ» αποστέλλονται από τον
Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους στο οικείο Βαθμολογικό Κέντρο ξεχωριστά, προκειμένου
να καταχωρηθεί η σχετική βαθ μολογία.
Άρθρο 20
Παραλαβή, βαθμολόγηση και αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων .
1. Τα γραπτά δοκίμια των εξεταζομένων αποστέλλονται από τα Εξεταστικά Κέντρα Θεωρ ητικού Μέρους με
ασφαλή τρόπο στα ορισμένα, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . μετά από εισήγηση της Κ. Ε.Ε. Π . Ε. Κ.,
Βαθμολογικά Κέντρα. Η δαπάνη της, ως άνω, αποστολής καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π .
Ο Υπεύθυνος του Βαθμολογικού Κέντρου υπογράφει τ ο σχετικό πρακτικό παραλαβή ς, αφού ελέγξει τον αριθμό
των γραπτών δοκιμίων.
2. Τα γραπτά δοκίμια βαθ μολογούνται σε ειδικούς χώρους κάθε Βαθμολογικού Κέντρου από τους
Βαθμολογητές.
3. Η παράδοση στου ς Βαθμολογητές και η παραλαβή των γραπτών δοκιμίων γίνεται ενυπόγραφα.
4. Κάθε γραπτό δοκίμιο αξιολογείται από δύο (2) Βαθμολογητές.
Οι Βαθμολογητές για να διορθώσουν και να βαθμολογήσουν το γραπτό δοκίμιο χρησιμοποιούν ο μεν πρώτος
κόκκινο στυλό, ο δε δεύτερος πράσινο.
Κάθε ορθή και ολοκληρωμένη απάντηση επιση μαίνεται με το σύ μβολο: V.
Κάθε ελλιπής απάντηση επιση μαίνεται με ένα (1) ή περισσότερα από το σύ μβολο: +.
Τα περιττά στοιχεία επιση μαίνονται τοποθετώντας αυτά εντός παρενθέσεων: ( ) .
Οι λανθασμένες απαντήσεις, που αποτελούν ενότητα ή παράγραφο, επισημαίνονται τοποθετώντας αυτές
εντός αγκυλών: [ ] .
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5. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη βαθ μολογική κλίμακα από ένα έως είκοσι (1-20) .
Δεν επιτρέπεται στου ς Βαθμολογητές ν α αξιολογούν τ α γραπτά δοκίμια μ ε διαφορετική από τ η ν ορισμένη
βαθμολογική κλίμακα.
6. Ως « Επιτυχών» στο Θεωρητικό Μέρος των Εξετάσεων Π ιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτιση ς
θεωρείται αυτός π ο υ βαθ μολογήθηκε με βαθμό δέκα (10) έ ω ς είκοσι (20).
Η βαθμολόγηση γίνεται με ακέραιο αριθμό.
Όλοι οι βαθμοί γράφονται διψ ήφιο ι με την πρόταση το υ αριθμού μη δέν (Ο) στο υ ς μονοψ ήφιους αριθμούς.
Καθένας από του ς δύο (2) Βαθμολογητές αναγράφει αριθμητικώς και ολογράφως στα ειδικά πλαίσια του
γραπτού δοκιμίου το βαθμό με τον οποίον το αξιολογεί και το επικυρώνει με την υπογραφή του και την
αναγραφή του ονοματεπώνυμου του .
Ο πρώτος Βαθμολογητής καλύπτει τ ο βαθμό κάθε γραπτού δοκιμίου, τ ο οποίο αξιολόγησε, μ ε αδιαφανές
κάλυ μμα (αυτοκόλλητο).
Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των δύο (2) Βαθμολογητών διαιρού μενος δια το υ
δύο (2).
Η βαθμολόγηση γίνεται με ακέραιο βαθμό. Εάν μετά τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών των δύο (2)
Βαθμολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο (εάν
το δεκαδικό στοιχείο είναι � 0,5) ή προηγού μενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι < 0,5), ακέραιο βαθμό. Σε
κάθε περίπτωση ο τελικός ακέραιος βαθμός αποτυπώνεται με την προσθ ήκη δύο μη δενικών μετά την
υποδιαστολή ( [ ακέραιος] ,ΟΟ) .
7. Μ ετά το τέλος της διαδικασίας βαθ μολόγησης των γραπτών δοκιμίων από το δεύτερο Βαθμολογητή,
αποκαλύπτεται από τον Γραμματέα του Βαθμολογικού Κέντρου ο βαθμός του πρώτου Βαθμολογητή και
εξετάζεται αν μεταξύ των βαθμών του πρώτου και του δεύτερου Βαθμολογητή υπάρχει διαφορά μεγαλύτερ η
από τρεις (3) μονάδες.
Γραπτό δοκίμιο που παρου σιάζει διαφορά βαθμολογίας μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου Βαθμολογητή
μεγαλύτερ η από τρεις (3) μονάδες αναβαθ μολογείται από τρ ίτο Βαθμολογητή. Π ρ ιν από την αναβαθμολόγηση,
ο Γραμματέας το υ Βαθμολογικού Κέντρου, καλύπτει με μαύ ρο αδιαφανές αυτο κόλλητο τη βαθμολογία τόσο
του πρώτου, όσο και του δεύτερου Βαθμολογητή.
Ο αναβαθμολογητής διορθώνει το γραπτό δοκίμιο και βαθμολογεί αριθμητικά και ολογράφως με μαύρο
στυλό, σύ μφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου.
Ο τελικός βαθμός στην περίπτωση αναβαθμολόγη ση ς, προκύπτει από το άθροισμα των τριών (3) βαθμών
διαιρού μενο διά του τρία (3). Εάν μετά τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών των τριών (3) Βαθμολογητών
προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο (εάν το δεκαδικό
στοιχείο είναι � 0,5) ή προηγού μενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι < 0,5), ακέραιο βαθμό. Σε κάθε περίπτωση
ο τελικός ακέραιος βαθμός αποτυπώνεται με την προσθ ήκη δύο μη δενικών μετά την υποδιαστολή
( [ακέραιος] ,ΟΟ)
8. Επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση πέραν της προβλεπόμενης στην παρ. 7 του παρόντος άρθρου δεν
επιτρέπεται.
9. Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων γίνεται με αντικειμενική και δίκαιη κρίση των Βαθμολογητών με
βάση υπόδειγμα οδηγιών - απαντήσεων, το οποίο αποστέλλεται από τον Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π . στα Βαθμολογικά
Κέντρα. Δεν επιτρέπεται αιτιολόγηση της βαθμολόγησης από τον Βαθμολογητή ή τον αναβαθμολογητή.
10. Οι αποξέσεις ή διορθώσεις βαθμολογίας στα οικεία πλαίσια των γραπτών δοκιμίων και στου ς
ονομαστικούς καταλόγου ς ισχύουν μόνον εφόσον υπογράφονται από τ ο Βαθμολογητή ή αναβαθμολογητή του
γραπτού δοκιμίου και τον Υπεύθυνο του Βαθμολογικού Κέντρου.
11. Σε περίπτωση διαπίστωσης διαφοράς μεταξύ της βαθμολογίας ενός Βαθμολογητή που αναγράφεται στο
γραπτό δοκίμιο ολογράφως και εκείνης που αναγράφεται αριθμητικώς, λαμβάνεται υπό ψ η η βαθμολογία που
αναγράφεται ολογράφως.
12. Σε περίπτωση διαπίστωσης διαφοράς μεταξύ της βαθμολογίας που αναγράφεται στο γραπτό δοκίμιο και
εκείνης που αναγράφεται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων που συντάσσει το Βαθμολογικό Κέντρο,
λαμβάνεται υπ' ό ψ ιν η βαθμολογία που αναγράφεται στο γραπτό δοκίμιο.
13. Τα γραπτά δοκίμια των εξεταζομένων και τα αποκόμματα των γραπτών δοκιμίων, στα οποία αναγράφεται η
βαθμολογία των υποψη φίων φυλάσσονται στην έδρα του Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . για έξι (6) διαδοχικές εξεταστικές
περιόδους, που αρχίζουν από την επόμενη η μέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και μέχρι την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της έκτης εξεταστικής περιόδου, οπότε και καταστρέφονται από τριμελή
επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π . , αφού συνταχθεί σχετικό πρακτικό.
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14. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον Βαθμολογητή κατά τη βαθμολόγηση του γραπτού δο κιμίου, ότι ο
εξεταζόμενος αναγράφει στο γραπτό δοκίμιο απρεπείς εκφράσε ις, αισχρολογίες και ύβρεις ή αποτυπώνει
απρεπείς ε ικόνες και σχή ματα, τότε το γραπτό δοκίμιο παραπέμπεται στον Υπεύθυνο το υ Βαθμολογικού
Κέντρου και βαθμολογείται με βαθμό μηδέν (Ο) με επισή μανση αυτών, συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το
οποίο επισυνάπτεται στο γραπτό δοκίμιο και ση μειώνεται ο βαθμός μηδέν (Ο) στο στέλεχος και στο απόκομμα
του εξώφυλλου του τετραδίου του γραπτού δοκιμίου στο ειδικό πλαίσιο του Βαθμολογητή με την ένδειξη
« Π Ε Ι ΘΑΡΧΙ ΚΟ» και υπογράφεται από τον Υπε ύθ υνο του Βαθμολογικού Κέντρου και τον Βαθμολογητή .
15 . Όσοι από του ς εξετασθέντες επιθυ μούν να λάβουν γνώση το υ γραπτού δοκιμίου του ς μπορούν να
υποβάλουν οι ίδιοι ή νόμιμα εξου σιοδοτούμενοι εκπρόσωποί τους στον Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π . μέσα σε ένα (1) μήνα από
την η μερο μηνία έγκριση ς των αποτελεσμάτων αίτηση για επίδειξη φωτοτυπίας το υ γραπτού δοκιμίου τους.
Η επίδειξη της φωτοτυπίας του γραπτού δοκιμίου γίνεται στον Ε.Ο. Π. Π. Ε. Π. αποκλειστικά και μόνο στον ίδιο
τον ενδιαφερόμενο μετά την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητάς του ή του διαβατηρίου του . Σε περίπτωση
που ο ενδιαφερόμενος είναι ανήλικος η παραπάνω διαδικασία μπορε ί να γίνει παρου σία του γονέα ή του
κηδεμόνα το υ, εφόσον ο ενδιαφερό μενος το ζητήσει.
Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να αναγνώσει τη φωτοτυπία του γραπτού δοκιμίου του και να κρατήσει
εάν επιθυ μεί, σύντομες ση μειώσεις από τις απαντήσεις του. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή του γραπτού
δοκιμίου από τον ενδιαφερόμενο.
Κατά τη διάρ κεια της επίδειξης απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο λήψη της εικόνας το υ γραπτού
(φωτογραφία με κινητό, βιντεοσκόπηση κ.λπ.), καθώς και η παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της
φωτοτυπίας του γραπτού δο κιμίου ή μέρους του .
Καθ' όλη τη διάρκεια τ η ς επίδειξης είναι παρών κ α ι αρμόδιος υπάλληλος τ ο υ Ε.Ο. Π. Π. Ε . Π., ο οποίος είναι
υπεύθυνος για την τήρηση της όλης διαδικασίας.
Μετά τη λήξη της επίδειξης ο ενδιαφερό μενος υπογράφει στην αίτηση που ε ίχε υποβάλει στον Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π.,
ότι έλαβε γνώση του γραπτού δοκιμίου του τη συγκεκριμένη η μερομηνία και του επιστρέφεται η αστυνομική
ταυτότητα ή το διαβατή ριο.
Άρθρο 21
Εξέταση του Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης .
1. Για την εξέταση του Π ρακτικού μέρους των Εξετάσεων Π ιστοποίηση ς Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
αποφοίτων I . E . K. οι υπο ψ ή φιοι εξετάζονται σε θέματα που επιλέγονται από του ς Εξεταστές από κατάλογο
στοχοθεσίας πρακτικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων τον οποίο καταθέτο υν πριν από την έναρξη της εξέτασης
στον Συντονιστή Εξέτασης Πρακτικού Μέρους (στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Πρακτικού μέρους), που
περιλαμβάνονται στα εκάστοτε ισχύ οντα Θέματα Εξετάσεων Π ιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης της εξεταζόμενης ειδικότητας. Η διάρκεια εξετάσεων το υ Π ρακτικού μέρους κυ μαίνεται από δύο
(2) έως πέντε (5) ώρες, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εξεταζόμενης ειδικότητας και καθορ ίζεται με
απόφαση το υ Δ.Σ. του Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π . μετά από εισήγηση της Κ. Ε. Ε. Π . Ε. Κ., η οποία κο ινοποιείται σε όλα τα
Εξεταστικά Κέντρα Πρακτικού Μέρους πριν την έναρξη των εξετάσεων.
2. Η εξέταση των υπο ψ η φίων γίνεται σε εργαστη ριακούς ή εργασιακού ς χώρους που έχουν επιλεγεί από τον
Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π ., σύ μφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 της παρού σας απόφασης και καλύπτουν τις απαιτήσεις
των εξετάσεων.
Οι υπο ψ ή φιο ι μπορεί να εξετάζονται σε περ ισσότερα του ενός εργαστήρια ή εργασιακούς χώρους, οι οποίοι
βρίσκονται σε διαφορετικά Παραρτή ματα του Εξεταστικού Κέντρου, αν η ειδικότητα ή η δέσμη των
εξεταζομένων θε μάτων το επιβάλλουν. Κατά την εξέταση του Πρακτικού Μέρους μπορούν να εξετάζονται
ταυτόχρονα στο ίδιο εργαστήρ ιο ή εργασιακό χώρο περ ισσότεροι το υ ενός (1) υπο ψ ή φ ιοι σε διαφορετικά
θέ ματα και σύ μφωνα με τις δυνατότητες το υ εργαστηριακού εξοπλισμού.
Για όσες ειδικότητες η εξέταση του Π ρακτικού Μέρους δεν απαιτεί τη χρήση εργαστηρίων, η εξέταση μπορεί να
πραγματοποιε ίται σε αίθουσες διδασκαλίας.
3. Ο έλεγχος των Δελτίων Εξεταζομένων των υπο ψ ηφίων γίνεται με την επιμέλεια του Συντονιστή Εξέτασης
Πρακτικού Μέρους, πριν εισέλθουν οι υπο ψ ή φιοι στους χώρους των εξετάσεων.
Η προσέλευση των υπο ψ η φίων γίνεται βάσει ενός αριθμού, μοναδικού για κάθε υπο ψ ή φιο, που τον ορίζει ο
Συντονιστής Εξέτασης Πρακτικού Μ έρους του Εξεταστικού Κέντρου την η μέρα της εξέτασης. Σε καμία
περίπτωση δεν γίνονται γνωστά στους εξεταστές τα ατομικά στοιχεία (ονο ματεπώνυμο, I . E . K. αποφοίτη σης
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κ.λπ.) των εξεταζομένων από τον Υπεύ θυνο το υ Εξεταστικού Κέντρου ή τον Συντονιστή Εξέτασης Π ρακτικού
Μέρους ή από τους ίδιου ς του ς εξεταζόμενους.
4. Κάθε εξεταζόμενοι; το υ Π ρακτικού Μέρους εξετάζεται από τρεις (3) Εξεταστές της εξεταζόμενης ειδικότητας,
οι οποίοι καλύπτουν τα, υπό εξέταση, γνωστικά αντικείμενα της κάθε ειδικότητας.
Κάθε Εξεταστής αξιολογεί τον εξεταζόμενο χρησιμοποιώντας τους χαρακτη ρισμο ύς « Ε Π ΙτvΧΩ Ν » ή
«ΑΠΟτvΧΩΝ » . Επιτυχών στο Π ρακτικό Μέρος θεωρείται ο εξετασθείς που χαρακτηρίστηκε από δύο (2)
τουλάχιστον Εξεταστές ως « Ε Π ΙτvΧΩ Ν » .
5. Όταν ολοκληρωθεί η εξέταση, οι Εξεταστές παραδίδουν τ α αποτελέσματα στον Σ υντονιστή Εξέτασης
Π ρακτικού Μέρους του Εξεταστικού Κέντρου ή του Παραρτή ματος, τα οποία μεταφέρονται από τον
Συντονιστή, ενώπιον των εξεταστών, στα Δελτία Π ρακτικής Εξέτασης που περιλαμβάνουν τα ατομικά στο ιχεία
των εξεταζομένων. Κατόπιν κάθε ένας Εξεταστής αναγράφει το ονοματεπώνυμό του και υπογράφει στο
αντίστοιχο πεδίο του Δελτίο υ Π ρακτικής Εξέτασης.
6. Ο Σ υντονιστής Εξέτασης Π ρακτικού Μέρο υ ς το υ Εξεταστικού Κέντρο υ ή του Παραρτή ματος συντάσσει
ονομαστική, κατ' αλφαβητική σειρά, κατάσταση των εξεταζομένων, την οποία συμπληρώνει, μετά το πέρας των
εξετάσεων, με το χαρακτηρισμό « Ε Π ΙτvΧΩ Ν » ή «ΑΠΟτvΧΩΝ » ή «ΑΠΩΝ», που αναγράφεται παραπλεύ ρως του
ονόματος.
Η εν λόγω κατάσταση παραδίδεται από το Σ υντονιστή Εξέτασης Π ρακτικού Μέρους του Εξεταστικού Κέντρου ή
το υ Π αραρτή ματος στον Υπεύθυνο το υ Εξεταστικού Κέντρο υ Π ρακτικο ύ Μέρους, ο οποίοι; την αποστέλλει με
τηλεομοιοτυπία ( FAX) στο Τμήμα Π ιστοποίησης Προσόντων ή στο εκάστοτε αρμόδιο τμήμα του Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π .
τ η ν επόμενη εργάσιμη η μέρα μετά τις εξετάσεις.
Μετά την ολοκλή ρωση το υ Π ρακτικού Μέρους της οικείας ειδικότητας ο Υπεύθυνοι; το υ Εξεταστικού Κέντρου
Π ρακτικού Μέρους αποστέλλει στον Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . συνολική κατάσταση επιτυχόντων, αποτυχόντων και απόντων
με τα ο ικεία Δελτία Π ρακτικής Εξέτασης των εξετάσεων του Π ρακτικού Μέρους κάθε ειδικότητας.
7. Τα Δελτία Π ρακτικής Εξέτασης φυλάσσονται στην έδρα του Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . για έξι (6) διαδοχικές εξεταστικές
περιόδους, που αρχίζουν από την επόμενη η μέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και μέχρι την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της έκτης εξεταστικής περιόδου, οπότε και καταστρέφονται από τριμελή
επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π ., αφού συνταχθεί σχετικό πρακτικό.
8. Το πρόγραμμα των εξετάσεων το υ Π ρακτικού μέρους κάθε ειδικότητας εξαρτάται από τον αριθμό των
υπο ψ η φίων που εξετάζονται σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο Π ρακτικού Μέρους και τον διαθέσιμο ε ργαστηριακό
εξοπλισμό και συντάσσεται από τον Υπε ύ θ υνο Εξεταστικού Κέντρου Π ρακτικού Μέρους και εγκρίνεται από το
Δ.Σ. του Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε. Π . Ε. Κ.
Άρθρο 22
Διακίνηση γραπτών δοκιμίων - Δελτίων πρακτικής εξέτασης - Αποτελεσμάτων.
1. Τα γραπτά δοκίμια των εξεταζομένων διακινο ύνται ως εξής:
1.1. Τα γραπτά δοκίμια του Θεωρητικού Μέρο υ ς κάθε Εξεταστικού Κέντρο υ χωρίζονται ανά ειδικότητα,
καταμετρώνται, αλλά δεν αριθμούνται, συσκευάζονται και σφραγίζονται. Στη συνέχεια συνοδεύονται από
Π ρακτικό, που υπογράφεται από τον Υπεύθυνο το υ Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους και
αποστέλλονται αυθημερόν ή το αργότερο την επομένη των εξετάσεων εργάσιμη η μέρα με τον ταχύτερο
δυνατό και ασφαλέστερο τρόπο, από το Εξεταστικό Κέντρο Θεωρητικού Μέρους στο αντίστο ιχο Βαθμολογικό,
που έχει ορισθεί από την Κ . Ε . Ε. Π . Ε. Κ. και το Δ.Σ. το υ Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π . για το σκοπό αυτό.
1.2. Ο Υπεύθυνοι; του Βαθμολογικού Κέντρο υ , αφού παραλάβει τα γραπτά δοκίμια, συντάσσει και υπογράφει
Πρακτικό παραλαβής, το οποίο αποστέλλε ι στο Εξεταστικό Κέντρο Θεωρητικού Μέρους με τηλεομοιοτυπία
( FAX) .
1.3. Ο Υπε ύ θ υνοι; του Βαθμολογικού Κέντρου , αφού διορθωθούν τ α γραπτά δοκίμια και συνταχθεί η
συγκεντρωτική κατάσταση αποτελεσμάτων Θεωρητικού Μέρους αποστέλλε ι στο Τμήμα Π ιστοπο ίη σης
Προσόντων ή στο εκάστοτε αρμόδιο τμήμα του Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . τα γραπτά δοκίμια με πρωτόκολλο παράδοσης 
παραλαβής.
1.4. Η συγκεντρωτική κατάσταση αποτελεσμάτων Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Π ιστοποίη ση ς Αρχική ς
Επαγγελματικής Κατάρτισης Θεωρητικού Μέρους υπογεγραμμένη από τον Υπε ύθυνο το υ Βαθμολογικού
Κέντρου και τα γραπτά δοκίμια αποστέλλονται από το Βαθμολογικό Κέντρο στο Τμήμα Π ιστοποίησης
Προσόντων ή στο ε κάστοτε αρμόδιο τμήμα του Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . μετά την ολοκλή ρωση της βαθμολόγησης,
ταξινο μημένα ανά ειδικότητα, I . E. K. αποφοίτησης και αλφαβητικά, με βάση το επώνυμο του εξεταζόμενου .
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2. Η συνολική κατάσταση των αποτελεσμάτων των Εξετάσεων Π ιστοποίη ση<; Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτιση<; Π ρακτικού Μέρους και τα Δελτία Π ρακτικού Μέρους αποστέλλονται από τον Υπεύθυνο του
Εξεταστικού Κέντρου Π ρακτικού Μέρους στο Τμήμα Π ιστοποίηση<; Π ροσόντων ή στο εκάστοτε αρμόδιο τμήμα
του Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π . σύ μφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 1 τη<; παρούσα<; απόφασης.
Άρθρο 2 3
Έκδοση αποτελεσμάτων - Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4 και Πτυχίο Επαγγελματικής
Ειδικότητας επιπέδου 3 .
1. Μετά τον έλεγχο από το Τμήμα Π ιστοποίη ση<; Π ροσόντων ή το ε κάστοτε αρμόδιο τμή μα του Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π . τη<;
ορθής συ μπλή ρωση<; των συγκεντρωτικών καταστάσεων αποτελεσμάτων Θεωρητικού και Π ρακτικού Μέρους,
οι εν λόγω καταστάσεις εγκρίνονται από την Κ . Ε . Ε . Π . Ε . Κ. και το Δ.Σ. του Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π . και αναρτώνται στα οικεία
Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους και στον ιστότοπο του Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π ., στον οποίο έχει πρόσβαση ο κάθε
εξεταζόμενος. Δικαιούνται Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητα<; επιπέδου 4 ή Πτυχίο Επαγγελματικής
Ειδικότητα<; επιπέδου 3, όσοι εξεταζόμενοι επέτυχαν και στα δ ύ ο (2) Μέρη των εξετάσεων, το Θεωρητικό και
το Π ρακτικό.
2. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητα<; επιπέδου 4 και το Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητα<; επιπέδου 3
( βλ. υπόδειγμα 1 και 3 του Π αραρτή ματος Ι ) τυπώνεται σε ειδικό χαρτί, όπως εγκρίνεται από το Δ.Σ. του
Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . και υπογράφεται από τον Διευθύνοντα Σύ μβουλο του Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π .
3 . Τ ο Δίπλωμα και τ ο Πτυχίο χορηγείται στου<; δικαιούχου<; κατόπιν αιτήσεώς τους, η οποία υποβάλλεται στον
Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π .
4. Το Δίπλωμα και τ ο Πτυχίο εκδίδεται άπαξ και δεν αντικαθίσταται παρά μόνο σε περίπτωση απώλειας, η
οποία δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο στον Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π . με συμπλήρωση σχετική ς υπεύθυνη<; δήλωσης.
5 . Σε περίπτωση απώλεια<; του Διπλώματος ή του Πτυχίου χορηγείται στο δικαιούχο από τον Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π .
« αντίγραφο» το οποίο έχει τ η ν ισχύ πρωτοτύπου ( βλ. υπόδειγμα 2 και 4 τ ο υ Παραρτή ματος I ), ύστερα από
αίτησή του, η οποία συνοδεύεται από απόδειξη καταβολή <; του ορισθέντος, στο άρθρο 11 τη<; παρούσα<;
απόφαση<; ανταποδοτικού τέλους.
6. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π . χορηγεί στου<; δικαιούχου<; κατόπιν αιτήσεώς του<;
τη « Βεβαίωση Π ιστοποίηση<; Αρχική ς Επαγγελματικής Κατάρτιση<; αποφοίτων I . E . K. », η οποία επέχε ι θέση
Διπλώματος ή Πτυχίου και στην οποία αναγράφεται ο μέσο<; ό ρο<; τη<; βαθμολογία<; του Θεωρητικού Μέρους
των εξετάσεων ( βλ. υπόδειγμα 5 και 6 του Παραρτή ματος 1). Η εν λόγω Βεβαίωση Π ιστοποίη ση<; εκδίδεται για
όσου<; εξεταζόμενου<; έχουν επιτύχει και στα δ ύ ο (2) μέρη των Εξετάσεων Π ιστοποίη ση<; Αρχική ς
Επαγγελματικής Κατάρτιση<; και δικαιούνται Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητα<; επιπέδου 4 ή Πτυχίου
Επαγγελματικής Ειδικότητα<; επιπέδου 3 και δύναται να χορηγείται και μετά την έκδοση και χορήγηση του
Διπλώματος ή Πτυχίου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφε ρόμενου .
7. Στον Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π . τηρείται σ ε ψ η φιακή και έντυπη μορφή αρχείο όλων των τίτλων επαγγελματικής
εκπαίδευση<; και κατάρτιση<; και των βεβαιώσεων που χορηγούνται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών » των Ι .Ε.Κ.
Άρθρο 2 4
Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης - Δικαιολογητικά
συμμετοχής.
1. Δικαίωμα συ μμετοχής στις Εξετάσει<; Π ιστοποίη ση<; Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτιση<; για την απόκτηση
του Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητα<; επιπέδου 4 τη<; ειδικότητα<; « Ε κπαιδευτής Υπο ψ η φίων Οδηγών
αυτοκινήτων και μοτοσικλετών» έχουν οι απόφοιτοι των I . E.K., οι οποίοι κατέχουν τι<; άδειε<; όλων των
κατηγοριών οδήγηση<; {Α, Β, C, D και CE}.
Δικαίωμα συ μμετοχής στις, ω<; άνω, Εξετάσει<; Π ιστοποίη ση<; Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτιση<; έχουν,
επίσης, οι διπλωματούχοι μηχανικοί Ε . Μ . Π . ή άλλη<; ισότιμη<; σχολή ς, καθώς και οι πτυχιούχοι Ανωτάτων
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (A.T. E . I .), Τμη μάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογία<; και Οχημάτων,
χωρίς να ε ίναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης,
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προσκομίζονται; επικυρω μένο αντίγραφο του πτυχίου τους, καθώς και ισχύουσα άδεια οδήγησης των
οχη μάτων κατηγοριών Α, Β, C, D και CE.
2. Για τη συ μμετοχή στις εξετάσεις οι υπο ψ ή φιοι υπο βάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του
Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . και την καταθέτουν σε έντυπη μορφή μαζί με τα κατωτέ ρω δ ικαιολογητικά με διαδικασία, που
καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . μαζί με τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
i. Επικυρω μένο αντίγραφο της Βε βαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) για αποφοίτους I . E.K. ή
επικυ ρωμένο αντίγραφο πτυχίου Ε . Μ . Π . ή άλλης ισότιμης σχολής για δ ιπλωματούχους μηχανικούς ή
επικυ ρωμένο αντίγραφο πτυχίου A.T. E. I . Τμη μάτων Μ ηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας και Οχη μάτων για
πτυχιούχους A.T. E. I .
ii. Βεβαίωση Π ιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης ( Β . Ε . Κ.) ή επικυρω μένο αντίγραφο του Διπλώματος
Επαγγελματικής Κατάρτισης του πρώην Ο . Ε. Ε. Κ. για τους υποψ ήφιους οι οποίοι είναι κάτοχοι Διπλώματος
Επαγγελματικής Κατάρτισης του πρώην Ο . Ε . Ε . Κ., που αποκτ ή θ η κε έως την έναρξη της εφαρμογής του Π .Δ.
208/2002, οι οποίοι δεν έχουν αρχίσει ή δεν έχουν ολοκλη ρώσει το Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων για την
απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος από το ΥΠ.Υ. Μ Ε.ΔΙ.
iii. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
ίν. Επικυρω μένο φωτοαντίγραφο των δ ύ ο (2) όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας
φωτοαντίγραφο του διαβατη ρίου ή επικυ ρωμένο αντίγραφο της σχετικής βε βαίωσης κατάθεσης αίτησης για
έκδοση άδειας διαμονής της αρ μόδιας αρχής. Αν από αυτά δεν προκύπτει η η μερομηνία γεννήσεως ή και το
όνομα πατρός προσκομίζεται και πιστοποιητικό γεννήσεως.
ν. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οδήγησης των κατηγοριών Α, Β, C, D και CE. Η προσκόμιση των ανωτέρω
αντιγράφων των αδειών οδήγησης γίνεται δέκα (10) τουλάχιστον η μέρες πριν από τις εξετάσεις του
Θεωρητικού Μέρους. Υποψ ή φιος ο οποίοι; δεν κατέχει την άδεια οδήγησης των ανωτέρω κατηγοριών κατά την
περίοδο υποβολής των αιτήσεων για συ μμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, υποβάλλει υπε ύθυνη δήλωση
ότι θα την προσκομίσει τουλάχιστον δέκα (10) η μέρες πριν από τις εξετάσεις του Θεωρητικού Μέρους, άλλως
δεν είναι δυνατή η συ μμετοχή του στις εξετάσεις και δεν έχει δικαίωμα αναζήτησης του ποσού των εξέταστρων
που έχει καταθέσει.
νί. Απόδειξη καταβολής των εξετάστρων που κατατέθ η καν σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π . που
τηρείται για το λόγο αυτό, προκειμένου οι υποψ ήφιοι να συμμετάσχουν σε κάθε μέρος της εξέτασης.
Οι υποψ ήφιοι οι οποίοι είχαν καταβάλει στον Ο.Ε.Ε.Κ. ή στον Ε.Ο. Π . Π . τα ισχύοντα τότε εξέταστρα,
προκειμένου να συμμετάσχουν σε μέρος των εξετάσεων στο οποίο δεν έχουν συμμετάσχει, δεν καταβάλουν ε κ
νέου εξέταστρα υπέ ρ Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π . , εφόσον προσκομίσουν αποδεικτικό έγγραφο τ η ς σχετική ς καταβολής.
Άρθρο 2 5
Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης.
1. Οι Εξετάσεις Π ιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης πε ριλαμβάνουν δ ύ ο (2) Μέρη: το Θεωρητικό
και το Π ρακτικό Μέρος και διενεργούνται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης από
εξεταστικές επιτροπές που συγκροτούνται από τον Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . μετά από ε ισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π. Ε.Κ., με την
επιφύλαξη της διάταξης της παρ . 6 του άρθρου 5 του Π.Δ. 208/2002, όπως τροποποιή θ η κε και ισχύε ι.
2 Το Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων περιλαμβάνει δ ύ ο (2) εξετάσεις :
α. τη γραπτή εξέταση και
β. την προφορική εξέταση.
Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους προηγείται, καθώς η επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος αποτελε ί
προϋπόθεση για τη συμμετοχή του υπο ψ η φίου στην εξέταση του Π ρακτικού Μέρους.
Στο Θεωρητικό Μέρος προηγείται η γραπτή εξέταση των υποψ ηφίων.
2.1. Γραπτή εξέταση : Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει ερωτή σεις που αναφέρονται στο Θεωρ ητικό Μέρος του
γνωστικού αντικειμένου της ειδ ικότητας και αποτελούν μέρος του συνόλου των ερωτήσεων που περιέχονται
στα οικε ία και ισχύοντα κάθε φορά Θέ ματα Εξετάσεων Π ιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της
ειδικότητας.
Για τη γραπτή εξέταση εφαρ μόζεται κατ' αναλογία, κατά το μέρος που δεν ρυθμίζεται στο παρόν κεφάλαιο, η
διαδικασία του Θεωρ ητικού Μέρους των εξετάσεων των υπολοίπων ειδικοτήτων I . E . K. όπως καθορίζεται στα
άρθρα 16 έως και 20 του κεφαλαίου Β' της παρούσας απόφασης.
« Επιτυχών» στη γραπτή εξέταση χαρακτηρίζεται ο εξεταζόμενοι; που έλαβε τελικό βαθμό δέκα (10) έως είκοσι
(20).
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2.2. Π ροφορική εξέταση : Η προφορική εξέταση γίνεται υπό μορφή μικροδιδασκαλίας για τη διαπίστωση των
γνώσεων το υ υπο ψ η φ ίου και της δυνατότητας μεταδοτικότητάς του, δηλαδή της ικανότητάς του να μεταδίδει
σε μελλοντικούς υποψήφιου ς οδηγούς - εκπαιδευόμενούς του τις γνώσεις του στο αντικείμενο της
Μ ηχανολογίας των Μ ηχανοκίνητων Οχη μάτων, της Τεχνικής Οδήγησης, της Τεχνικής Διδασκαλίας, της
Προστασίας Περιβάλλοντος και της Εξοικονόμηση Ενέργειας, τις Α' Βοήθειες των Οδικών ατυχη μάτων και τα
Συστή ματα και τις Μεθόδους Ενεργητικής και Παθητικής Ασφάλειας.
Για την προφορική εξέταση εφαρμόζεται κατ' αναλογία, κατά το μέρος που δεν ρ υ θμίζεται στο παρόν
κεφάλαιο, η διαδικασία του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων των υπολοίπων ε ιδικοτήτων I . E . K., όπως
καθορ ίζεται στο άρθρο 21 του κεφαλαίου Β' της παρούσας απόφασης.
3. Τελικά αποτελέσματα εξέτασης Θεωρ ητικού Μέρους: « Επιτυχών» στο Θεωρ ητικό Μέρος των Εξετάσεων
Π ιστοποίη σης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της εν λόγω ε ιδικότητας θεωρείται ο υπο ψ ή φιος που
επέτυχε στη γραπτή και στην προφορική εξέταση .
Ο τελικός βαθμός του εξεταζόμενου στο Θεωρητικό Μέρος προκύπτει ως ακολούθως: Η γραπτή εξέταση
προσμετράται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) στην τελική βαθμολογία του Θεωρητικού Μέρους και η
προφορική σε ποσοστό σαράντα τοις ε κατό (40%).
4. Πρακτικό Μέρος: Κατά την εξέταση του Πρακτικού Μέρους ο υπο ψ ή φιος εξετάζεται στα οχή ματα των
κατηγοριών Α, Β, C, D και CE κατ' αναλογία με τα προβλεπόμενα στη διαδικασία που προβλέπεται για τους
υπο ψ η φίους οδηγούς. Ο υπο ψ ή φιος οδηγεί το αντίστοιχο όχημα και συγχρόνως γνωστοποιεί, αναλύε ι και
αιτιολογεί προφορικά στην επιτροπή την κάθε το υ ενέργεια. Η εξέταση γίνεται σε εκπαιδευτικά οχή ματα,
παρουσία εκπαιδευτή με την παραπάνω σειρά (Α, Β, C, D και CE). Ο εκπαιδευτής οφείλει να μην παρεμβαίνει
με οποιοδήποτε τρόπο στην εξεταστική διαδικασία. Η επιτροπή βαθ μολογεί την εμπειρία του υπο ψ η φ ίου σε
κάθε κατηγορία οχήματος και τον βαθμό μεταδοτικότητας του, που προκύπτει από την γνωστοπο ίη ση,
ανάλυση και αξιολόγηση των ενεργειών του.
Με τη διαδικασία εξέτασης του Πρακτικού Μέρους επιδιώκεται να δ ιαπιστωθεί, εάν ο υπο ψ ήφιος έχει τις
απαιτού μενες ικανότητες και δεξιότητες σε όλα τα οχή ματα, καθώς και την απαιτού μενη μεταδοτικότητα των
πληροφοριών στον μελλοντικό υπο ψ ή φιο οδηγό.
4.1 Η εξέταση πραγματοποιείται σε κατάλληλους χώρους, όπως καθορ ίστη καν από τον Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π., σύ μφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Υπεύθ υνο του
Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους στου ς Εξεταστές.
4.2. Ειδικά για την εξέταση του Πρακτικού Μέρους της εν λόγω ειδικότητας οι Εξεταστικές Επιτροπές, οι οποίες
συγκροτούνται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . μετά από εισήγηση της Κ. Ε.Ε. Π . Ε. Κ., αποτελούνται από
τρία (3) μέλη των κλάδων Π. Ε. ή Τ. Ε. Μ ηχανικών, κατόχου ς αδειών οδήγησης τουλάχιστον κατηγορίας Β. Το ένα
(1) τουλάχιστον των μελών είναι υπάλληλος και εξεταστής υπο ψ η φίων οδηγών, των κλάδων Π.Ε. ή Τ. Ε.
Μ ηχανικών του ΥΠ.Υ. Μ Ε.ΔΙ. ή αντίστοιχου κλάδου των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των
Περιφερειών Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Κρ ήτης αντίστοιχα, που ορ ίζεται από τον Υπο υργό Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, μετά από πρόταση των οικείων Περιφερειαρχών για διπλάσιο αριθμό υπαλλήλων. Τα
δύο (2) άλλα μέλη των Επιτροπών προέρχονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ μάτων ή το μητρώο
Αξιολογητών Επιτηρητών - Ελεγκτών Επιθεωρητών - Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π .
4.3. Στο Πρακτικό Μέρος των Εξετάσεων Π ιστοποίη σης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης δικαιούνται να
συ μμετάσχουν, όσοι κατέχουν, ήδη, όλες τις άδειες οδήγησης οχη μάτων κατηγορ ιών Α, Β, C, D, CE και έχουν
περατώσει με επιτυχία το Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων.
4.4. Το πρόγραμμα των εξετάσεων του Πρακτικού Μέρους καταρτίζεται από τον Υπεύθυνο το υ Εξεταστικού
Κέντρου Πρακτικού Μέρους και εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . μετά από ε ισήγηση της Κ.Ε. Ε. Π . Ε. Κ.
4.5. Κατά το Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων ο εξεταζόμενος εξετάζεται στα οχή ματα των κατηγοριών Α, Β, C,
D, CE, με την ίδια διαδικασία που ισχύ ει για του ς υπο ψ ή φιο υς οδηγούς. Η προσέλευση των υπο ψ ηφίων γίνεται
βάσει ενός αριθμού, μοναδικού για κάθε υπο ψ ή φιο, που τον ορίζει ο Υπε ύθ υνος Εξεταστικού Κέντρο υ
Πρακτικού Μέρους τ η ν η μέρα τ η ς εξέτασης. Σε καμία περίπτωση δεν γίνονται γνωστά στου ς εξεταστές τα
ατομικά στοιχεία ( ονοματεπώνυ μο, I . E . K. αποφοίτησης κ.λπ.) των εξεταζομένων από τον Υπεύθυνο του
Εξεταστικού Κέντρου ή από τους ίδιους τους εξεταζόμενο υς. Ο εξεταζό μενος οδηγεί το αντίστοιχο, κατά σειρά,
εκπαιδευτικό όχημα - παρουσία εκπαιδευτή υπο ψ η φίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών - ο οποίος
οφείλει να μην παρεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εξέτασης - και συγχρόνως γνωστοποιεί,
αναλύ ει και αιτιολογεί προφορικά στους Εξεταστές την κάθε το υ ενέργεια. Ειδικά για τις κατηγορίες των
οχη μάτων C και CE κατά την εξέταση πορείας, εντός του οχήματος (εκτός του εξεταζόμενου και το υ
εκπαιδευτή), επιβαίνει μόνο ένας Εξεταστής και οι άλλοι δύο ακολουθούν με άλλο όχημα.
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4.6. Οι Εξεταστές βαθμολογούν την ε μπειρία του υπο ψ η φίου στην οδήγηση κάθε κατηγορ ίας οχή ματος, καθώς
και το βαθμό μεταδοτικότητάς του , που προκύπτει από τη γνωστοποίηση, ανάλυση και αξιολόγηση των
ενεργειών του.
Ο καθένας από τους τρεις (3) Εξεταστές βαθμολογεί χωριστά τον υπο ψ ή φιο, για κάθε όχημα στο οικείο Δελτίο
Εξέταση ς Π ρακτικού Μέρους, θέτοντας δύο (2) βαθμολογίες σε ακέραιες μονάδες από μηδέν (Ο) έως δέκα ( 10),
μία βαθμολογία (1) για τον βαθμό της ε μπειρίας και μία (1) για το βαθμό της μεταδοτικότητας. Ο μέσος όρος
των δύο (2) βαθ μολογιών είναι το αποτέλεσμα της εξέταση ς το υ κάθε υποψ η φίο υ για τη συγκεκριμένη
κατηγορία οχή ματος από το συγκεκριμένο Εξεταστή.
Η βαθμολογία κάθε εξεταζόμενου για κάθε κατηγορία οχή ματος προκύπτει από το μέσο όρο της βαθ μολογίας
και των τριών (3) Εξεταστών.
Εάν μετά τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών των τριών (3) Εξεταστών προκύπτει δε καδικός αριθμός, ο
βαθμός αυτός στρογγυλοπο ιε ίται στον αμέσως επό μενο ( εάν το δε καδικό στοιχείο είναι 2: 0.5) ή προηγού μενο
( εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι < 0.5), ακέραιο βαθμό.
4.7. « Επιτυχών» θεωρείται ο υπο ψ ή φιος ο οποίος έχει λάβει βαθμό τουλάχιστον πέντε (5) σε κάθε μία από τις
κατηγορίες οχή ματος που εξετάζεται.
Εάν ο εξεταζόμενος αποτύχει σε κάποια από τις επιμέρους κατηγορ ίες της εξέταση ς του Πρακτικού Μ έρους, η
εξέταση διακόπτεται ε κεί, και κατοχυ ρώνεται η βαθμολογία των προηγού μενων κατηγοριών στις οποίες
πέτυχε. Αυτό αποδεικνύ εται από σχετικό πρακτικό που συντάσσεται από τον Υπε ύ θυνο Εξεταστικού Κέντρου
Πρακτικού Μ έρους, ανά όχη μα, βάσει των Δελτίων Εξέταση ς Πρακτικού Μ έρους, όπως έχο υν υπογραφεί από
όλους τους Εξεταστές και παραδοθεί στον Υπε ύθ υνο Εξεταστικού Κέντρο υ, τα οποία Δελτία επισυνάπτονται
στο σχετικό πρακτικό.
Προκειμένου να επαναλάβει την εξέταση της κατηγορίας του Πρακτικού Μέρους στο οποίο απέτυχε ο
εξεταζόμενος υπο βάλλε ι εκ νέου το αντίστο ιχο εξέταστρα, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της παρο ύσας
απόφασης.
Ο καθορισμός της τελικής βαθμολογίας της εξέτασης του Πρακτικού Μέρους προκύπτει ως ο μέσος όρος των
τελικών βαθμολογιών στις επιμέρους κατηγορίες οχη μάτων.
4.8. Επανεξέταση εξεταζόμενο υ σε οποιαδήποτε μέρος το υ Πρακτικο ύ Μ έ ρο υ ς δεν επιτρέπεται.
5 . Ο Υπε ύθυνος του Εξεταστικού Κέντρο υ Πρακτικού Μέρους αποστέλλει με τηλεομοιοτυπία ( FAX), το
αργότερο την επό μενη εργάσιμη η μέρα, στο Τμή μα Πιστοποίησης Προσόντων ή στο εκάστοτε αρ μόδιο τμή μα
το υ Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . τα αποτελέσματα της η μέρας όπως ε μπεριέχονται σε η μερήσιο συγ κεντρωτικό Π ρακτικό
Εξέταση ς Π ρακτικού Μέρους, βάσει των Δελτίων Εξέταση ς Π ρακτικού Μέρους, όπως έχουν υπογραφεί από
όλους τους Εξεταστές και παραδοθεί στον Υπεύθ υνο Εξεταστικο ύ Κέντρου.
5 . 1 . Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα κάθε κατηγορίας οχή ματος ανακοινώνονται από τον Υπε ύ θυνο το υ
Εξεταστικο ύ Κέντρου Πρακτικού Μέρους μετά την ολο κλή ρωση των εξετάσεων του Πρακτικού Μέρους της
ειδικότητας. Όταν ολοκληρωθούν οι εξετάσεις σε όλες τις κατηγορίες οχη μάτων ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού
Κέντρου αποστέλλει τις καταστάσεις των αποτελεσμάτων όλων των κατηγοριών οχη μάτων για έλεγχο ορθής
συ μπλήρωσης από το Τμή μα Π ιστοπο ίησης Προσόντων ή το εκάστοτε αρμόδιο τμή μα του Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . και
έγκρ ισή τους από την Κ . Ε . Ε. Π . Ε . Κ. και το Δ.Σ. του Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . Στη συνέχεια τα αποτελέσματα αναρτώνται στα
οικεία Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μ έρους και στον ιστότοπο το υ Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . στον οποίο έχει πρόσβαση ο
κάθε εξεταζόμενος.
5 . 2 . Τα Δελτία Εξέταση ς Π ρακτικού Μ έρους όλων των κατηγοριών οχη μάτων φυλάσσονται στην έδρα το υ
Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . μέχρι να συ μπληρωθούν έξι (6) διαδοχικές εξεταστικές περίοδοι για κάθε εξεταζό μενο, οπότε και
καταστρέφονται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. το υ Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π., αΦο ύ
συνταχθεί σχετικό πρακτικό.
6. Π ρακτική Εξέταση οχή ματος της Κατηγορ ίας Α - χρονο μέτρηση της « κίνησης με μικρ ή ταχύτητα», « κίνησης
με αποφυγή ε μποδίο υ » και « πέδησης ε κτάκτου ανάγκης»: Ο χρόνος ελέγχεται με χρονό μετρο χειρός ή με
ηλεκτρονικό χρονό μετρο που λαμβάνει ενδείξεις από επαφές στο έδαφος. Πριν την έναρξη των εξετάσεων η
Κ.Ε. Ε . Π . Ε . Κ. εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . τον τρόπο ελέγχου το υ χρόνου και ενη μερώνει σχετικά τον
Υπεύ θ υνο το υ Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μ έρους.
6.1. Οι ελάχιστες λειτο υ ργίες τις οποίες διαθέτει το ηλεκτρονικό χρονό μετρο που λαμβάνει ενδείξεις από
επαφές στο έδαφος είναι οι ακόλουθες:
i) Εισαγωγή το υ κωδικού του εξεταζόμενου από τον Εξεταστή.
ii) Έναρξη της χρονομέτρησης και απεικόνιση των δευτερολέπτων και των ε κατοστών το υ δευτερολέπτο υ στην
οθόνη της κεντρικής μονάδας.
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iii) Στην περίπτωση αποτυχίας, εμφάνιση αντίστοιχου μηνύ ματος στην οθόνη τη<; κεντρικής μονάδα<; και
εκτύπωση του αποτελέσματος, με παράλληλη παραγωγή ηχητικού σή ματος.
ίν) Στην περίπτωση επιτυχίας, ε μφάνιση αντίστοιχου μηνύ ματος στην οθόνη τη<; κεντρικής μονάδα<; και
εκτύπωση του αποτελέσματος, με παράλληλη παραγωγή διαφορετικού τη<; περίπτωση<; (iii) ηχητικού σή ματος.
ν) Στο χαρτί του εκτυπωτή τυπώνονται η η μερομηνία και ώρα εξέταση ς, ο κωδικό<; του Εξεταστικού Κέντρου
Π ρακτικού Μέρους, ο κωδικό<; του χειριστή του συστή ματος, ο κωδικό<; του εξεταζομένου , το αποτέλεσμα τη<;
εξέταση<; και ο χρόνο<; τη<; διαδρομής.
νί) Το αποτέλεσμα τη<; εξέταση<; μαζί με την η μερομηνία και την ώρα εξέταση<; και τον κωδικό του
εξεταζόμενου εκτυπώνεται σε θερμικό χαρτί σε δύο (2) αντίγραφα.
Το ένα ( 1) αντίγραφο δίνεται στον εξεταζόμενο, ενώ το δεύτερο αντίγραφο υπογράφεται από τον εξεταζόμενο,
υπογράφεται από τον Υπε ύ θυνο του Εξεταστικού Κέντρου Π ρακτικού Μέρους σφραγίζεται και επισυνάπτεται
στο Δελτίο Π ρακτικής Εξέταση<; του εξεταζόμενου .
7. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητα<; επιπέδου 4 δικαιούνται όσοι επιτύχουν και στα δ ύ ο ( 2 ) Μέρη των
εξετάσεων, το Θεωρητικό και το Π ρακτικό.
8. Εξετασθεί<; στην ε ιδ ικότητα « Ε κπαιδευτής υπο ψ η φ ίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών» ο οποίο<;
πέτυχε στο Θεωρητικό ή Π ρακτικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει την επιτυχία του στο μέρος αυτό για τι<;
έξι (6) επόμενε<; διαδοχικέ<; εξεταστικέ<; περιόδο υς, κατά τη διάρκεια των οποίων συ μμετέχε ι μόνο στις
εξετάσει<; του μέ ρους στο οποίο απέτυχε . Αν μέσα στο χρονικό διάστημα των έξι (6) επόμενων διαδοχικών
εξεταστικών περιόδων δεν πετύχει και στο δεύτερο μέρος των εξετάσεων, υποχρεούται, εΦ' όσον επιθυμεί να
καταστεί κάτοχος Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητα<; Επιπέδου 4, να επαναλάβει εκ νέου , όλη τη
διαδικασία των Εξετάσεων Π ιστοποίηση<; Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτιση<; (Θεωρητικό και Π ρακτικό
Μέρος) με νέα αίτηση και νέα δικαιολογητικά, με βάση τι<; προϋποθέσει<; που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολή <;
τη<; νέα<; αυτής αίτησης.
9 . Οι εξεταζόμενοι που απέτυχαν, μπορούν να συ μμετέχουν εκ νέου στις Εξετάσει<; Π ιστοποίη ση<; Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτιση<; της, εν λόγω ειδικότητας, χωρίς περιορισμό, οποτεδήποτε αυτέ<; διεξάγονται.
10. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται κατ' αναλογία, κατά το μέρος που δεν ρυθμίζονται στο παρόν κεφάλαιο τα
οριζόμενα στο κεφάλαιο Β' τη<; παρούσα<; απόφασης.
Άρθρο 26
Διαδικασία έκδοσης Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4 .
1. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητα<; Επιπέδου 4 ( βλ. υπόδειγμα 1 του Παραρτή ματος Ι ) εκδίδεται άπαξ
και δεν αντικαθίσταται παρά μόνο σε πε ρίπτωση απώλειας, η οποία δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο με
συμπλή ρωση υπεύθυνη<; δήλωσης. Σε πε ρίπτωση απώλεια<; του Διπλώματος χορηγείται στο δικαιούχο από τον
Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . «αντίγραφο » το οποίο έχει την ισχύ πρωτοτύπου ( βλ. υπόδειγμα 2 του Παραρτή ματος I ) , ύστερα
από αίτησή του, η οποία συνοδεύεται από απόδειξη καταβολή <; του ορισθέντος, στο άρθρο 11 τη<; παρούσα<;
απόφασης, ανταποδοτικού τέλους.
2 . Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π . χορηγεί στου<; δικαιούχου<; κατόπιν αιτήσεώς του<;
τη « Βεβαίωση Π ιστοποίηση<; Αρχική ς Επαγγελματικής Κατάρτιση<; αποφοίτων I . E . K. », η οποία επέχε ι θέση
Διπλώματος και στην οποία αναγράφεται ο μέσο<; όρο<; τη<; βαθμολογία<; του Θεωρητικού και του Π ρακτικού
Μέρους των εξετάσεων ( βλ. υπόδειγμα 7 του Παραρτή ματος 1 ) . Η ω<; άνω βεβαίωση δύναται να χορηγείται και
μετά την έκδοση και χορήγηση του Διπλώματος, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου .
3. Στου<; κατόχου<; Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτιση<; του πρώην Ο . Ε . Ε . Κ. επιπέδου μεταδευτεροβάθμια<;
επαγγελματικής κατάρτιση<; του άρθρου 6 Ν. 2009/1992, που αποκτή θ η κε έως την έναρξη τη<; εφαρμογής των
διατάξεων του Π .Δ. 208/2002, οι οποίοι έχουν ολοκλη ρώσε ι το Π ρακτικό Μέρος των εξετάσεων, σύ μφωνα με
τι<; διατάξει<; κεφαλαίου Γ και ειδικότερα του άρθρου 27 τη<; παρούσα<; απόφαση<; χορηγείται « Βεβαίωση
Π ιστοποίη ση<;» με το μέσο ό ρο τη<; βαθμολογία<; του Θεωρητικού και του Π ρακτικού Μέρους ( βλ. υπόδειγμα 8
του Παραρτή ματος 1 ) .
4. Τ ο Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητα<; επιπέδου 4 τυπώνεται σ ε ειδικό χαρτί, όπως εγκρίνεται από το Δ.Σ.
του Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π . και υπογράφεται από τον Διευθ ύνοντα Σύ μβουλο του Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π .
5 . Στον Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π . τηρείται σ ε ψ η φιακή κ α ι έντυπη μορφή αρχείο όλων των Διπλωμάτων και των
Βεβαιώσεων που χορηγούνται.
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Άρθρο 27
Συμμετοχή στις εξετάσεις κατόχων Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης του πρώην Ο.Ε.Ε.Κ.
1. Ειδικά ο ι υπο ψ ή φ ιο ι οι οποίοι είναι κάτοχο ι Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτιση ς του πρώην Ο . Ε . Ε. Κ.
επιπέδου μεταδευτεροβάθ μιας επαγγελματικής κατάρτιση ς του άρθρου 6 το υ Ν . 2009/1992, που αποκτήθ η κε
έως την έναρξη της εφαρμογή ς του Π .Δ. 208/2002, οι οποίοι δεν έχο υν ή δεν έχουν ολοκληρώσει το Π ρακτικό
Μ έρος των εξετάσεων για την από κτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος από το ΥΠ.Υ. Μ Ε.ΔΙ. συμμετέχουν στο
Π ρακτικό Μέρος των εξετάσεων, σύ μφωνα με τις διατάξεις της παρο ύσας απόφασης. Οι ως άνω υπο ψ ή φ ιο ι
εάν ξεκίνησαν, αλλά δεν ολοκλήρωσαν τ η διαδ ικασία απόκτησης άδε ιας ασκήσεως επαγγέλματος από το
ΥΠ.Υ. Μ Ε.ΔΙ. συνεχίζουν τη διαδικασία, σύ μφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, από το ση μείο που
αυτή διεκόπη. Μ ετά την επιτυχή περάτωση του Π ρακτικού Μέρους των εξετάσεων το υ ς χορ ηγείται
« Βεβαίωση Π ιστοποίησης» της ειδικότητας. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρώσουν με επιτυχία το σύνολο το υ
Π ρακτικού Μέρους σε έξι (6) διαδοχικές εξεταστικές περιόδους των εξετάσεων υποχρεούνται να εξεταστο ύν εκ
νέου στο Π ρακτικό Μέρος υποβάλλοντας νέα αίτηση και νέα δικαιολογητικά, με βάση τις προϋποθέσεις που
ε κάστοτε ισχύ ουν κατά το χρόνο υποβολής της νέας αυτής αίτησης.
2 . Στους υποψ ηφίους αυτής της κατηγορίας ισχύει το Δίπλω μα Επαγγελματικής Κατάρτιση ς που έχουν λάβει
από τον πρώην Ο . Ε . Ε. Κ. και το υς χορηγείται επιπλέον μόνο « Βεβαίωση Π ιστοποίησης» ( βλ. υπόδειγμα 8 το υ
Π αραρτή ματος 1), η οποία συνοδεύει και συ μπληρώνει το Δίπλω μα.
3. Στην ως άνω « Βεβαίωση Π ιστοποίησης» ως βαθμός Θεωρητικού Μέρους, λαμβάνεται υπό ψ η μόνο ο βαθμός
του γραπτού δοκιμίο υ .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Τελικές διατάξεις.
"Αρθρο 28
1. Οι κάτοχοι Διπλώματος επαγγελματικής κατάρτιση ς επιπέδου μεταδ ευτερο βάθ μιας επαγγελματικής
κατάρτιση ς ή Π ιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτιση ς επιπέδου 1 του καταργη θέντος Ν . Π .Δ.Δ. με την
επωνυμία « Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» ( Ο . Ε. Ε.Κ.) σε περ ίπτωση απώλειας το υ
Διπλώματος ή Π ιστοποιητικο ύ, με βάση τα τηρού μενα στον Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π . αρχεία το υ Ο.Ε.Ε. Κ., λαμβάνουν από
τον Ε.Ο. Π . Π . Ε. Π . , μετά την υποβολή αίτησης, η οποία συνοδεύεται από σχετική υπε ύ θυνη δήλωση και
απόδειξη καταβολής του ορισθέντος στο άρθρο 11 της παρούσας ανταποδοτικού τέλο υ ς, « Βεβαίωση
Χορήγησης Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης»
ή « Βεβαίωση Χορήγησης Π ιστοποιητικο ύ
Επαγγελματικής Κατάρτισης», η οποία υπογράφεται από τον Διευθ ύνοντα Σύ μβουλο του Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . Η, ως
άνω, Βεβαίωση επέχει θέση Διπλώματος ή Π ιστοπο ιητικο ύ και περιλαμβάνει το μέσο όρο της βαθ μολογίας του
Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων ( βλ. υποδείγματα 9 έως 10 το υ Π αραρτή ματος I). Ε ιδικά η « Βεβαίωση
Χορήγησης Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισ η ς » της ε ιδ ικότητας « Εκπαιδευτής Υπο ψ η φ ίων Οδηγών
Αυτο κινήτων και Μ οτοσικλετών» περιλαμβάνει το μέσο όρο της βαθμολογίας το υ Θεωρ ητικού και το υ
Π ρακτικού Μ έρους των εξετάσεων ( βλ. υπόδειγμα 11 του Π αραρτήματος I).
2. Στον Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . τηρείται σε ψ ηφιακή και έντυπη μορφή αρχείο όλων των Βεβαιώσεων που χορηγούνται.
Άρθρο 29
Υποδείγματα τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και βεβαιώσεων πιστοποίησης.
1. Υποδείγματα του Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4, του Πτυχίου Επαγγελματικής
Ε ιδικότητας επιπέδου 3 των « αντιγράφων» και των σχετικών Βεβαιώσεων Π ιστοποίησης Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης με το μέσο όρο της βαθ μολογίας του Θεωρ ητικού και του Π ρακτικού Μέρους
επισυνάπτονται στο Π αράρτημα Ι της παρούσας απόφασης υπό αριθμό 1 έως 6 και αποτελο ύν αναπόσπαστο
μέρος της.
2 . Υπόδειγμα της Βεβαίωσης Π ιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης με το μέσο όρο της
βαθμολογίας του Θεωρ ητικού και του Π ρακτικού Μέρους, της ε ιδικότητας « Ε κπαιδευτής υποψηφίων οδηγών
αυτοκινήτων και μοτοσικλετών», επισυνάπτεται στο Π αράρτ η μα Ι της παρο ύσας απόφασης υπό αριθμό 7 και
αποτελε ί αναπόσπαστο μέρος της.
3. Υπόδειγμα της « Βεβαίωσης Π ιστοποίησης» με το μέσο όρο της βαθ μολογίας του Θεωρ ητικού και του
Π ρακτικού Μέρους της ειδικότητας « Εκπαιδευτής υπο ψ ηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών», η
οποία χορ ηγείται στους κατόχο υς Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτιση ς του πρώην Ο . Ε. Ε.Κ. επιπέδου
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μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης του άρθρου 6 Ν . 2009/1992, που αποκτήθηκε έως την
έναρξη της εφαρμογής του Π .Δ. 208/2002, επισυνάπτεται στο Παράρτημα I της παρού σας απόφαση ς υπό
αριθμό 8 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
4. Υποδείγματα της «Βεβαίωσης Χορήγησης Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης » και της «Βεβαίωσης
Χορήγησης Π ιστοποιητικού Επαγγελματική ς Κατάρτισης» με το μέσο όρο της βαθμολογίας του Θεωρητικού
Μ έρους των εξετάσεων που χορηγούνται στους κατόχου ς Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου
Μ εταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Π ιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1
που συ μμετείχαν στις Εξετάσεις Π ιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης όλων των ειδικοτήτων που
διενήργησε το καταργηθέν Ν . Π .Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Επαγγελματική ς Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης» (Ο. Ε . Ε . Κ.), σε περίπτωση απώλειας του Διπλώματος ή του Πιστοποιητικού, με βάση τα τηρούμενα
στον Ε.Ο. Π . Π . Ε . Π . αρχεία του πρώην Ο . Ε . Ε.Κ., επισυνάπτονται στο Παράρτημα I της παρούσας απόφασης υπό
αριθμό 9 έως 10 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
5 . Υπόδειγμα της «Βεβαίωσης Χορήγησης Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης» με το μέσο όρο της
βαθμολογίας του Θεωρητικού και του Πρακτικού Μ έρους της ειδικότητας « Ε κπαιδευτής υποψηφίων οδηγών
αυτοκινήτων και μοτοσικλετών » που χορηγείται στου ς κατόχου ς Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης
Επιπέδου Μ εταδευτεροβάθμιας Επαγγελματική ς Κατάρτισης που συ μμετείχαν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης
Επαγγελματική ς Κατάρτισης που διενήργησε το καταργηθέν Ν . Π .Δ.Δ. με την επωνυμία « Οργανισμός
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» ( Ο . Ε . Ε . Κ. ), σε περίπτωση απώλειας του Διπλώματος, με βάση τα
τηρούμενα στον Ε.Ο . Π . Π . Ε . Π . αρχεία του πρώην Ο . Ε . Ε . Κ., επισυνάπτεται στο Παράρτημα I της παρούσας
απόφασης υπό αριθμό 11 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
6 . Υποδείγματα του δελτίου εξεταζομένου, του δελτίου εξέταση ς Θεωρ ητικού Μέρους (θεωρητικής εξέτασης),
του δελτίου εξέτασης Πρακτικού Μ έρους, καθώς και των δελτίων εξεταζομένου, του δελτίου γραπτής εξέτασης
Θεωρητικού Μέρους (θεωρητικής εξέτασης), του δελτίου προφορικής εξέτασης Θεωρητικού Μέρους, τα δελτία
εξέτασης Π ρακτικού Μ έρους των οχημάτων Α, Β, C, D και CE της ειδικότητας « Ε κπαιδευτής υποψ ηφίων οδηγών
αυτοκινήτων και μοτοσικλετών » επισυνάπτονται στο Παράρτημα I της παρού σας απόφασης υπό αριθμό 12
έως 27 και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
Άρθρο 3 0
Καταργούμενες δ ιατάξε ις .
Από την δη μοσίευση της παρού σας απόφασης καταργείται κάθε άλλη, γενική ή ειδική, διάταξη που ρυθμίζει
θέματα της παρού σας απόφασης ή είναι αντίθετη προς τις διατάξεις αυτής.

