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Αρ. Φύλλου 1354
13 Μαΐου 2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3694
Τροποποίηση της αριθμ. 2944/2014 κοινής υπουργικής
απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγ−
γελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστι−
τούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των
Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 5, 8, 9 και 10 του άρθρου 25 του
Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης 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 Διά Βίου Μάθησης
και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 24/30−1−2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
και ιδίως των άρθρων 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 και 27.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου
Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163/21−9−2010),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. 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΄ 194/23−8−2002), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
113 παρ. 3 του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 82/10−4−2012) και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Π.δ. 51/2012 «Προσαρμογή της
ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού 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΄ 101/27−4−2012).
7. 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.
8. Την αριθμ. 2944/2014 κοινή υπουργική απόφαση «Σύ−
στημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτι−
σης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1098/2014), όπως τροπο−
ποιήθηκε με την αριθμ. 6529/2015 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1422/2015)
όμοια απόφαση και ισχύει.
9. Την αριθμ. 87928/Γ1/2015 απόφαση του Υπουργού
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Λήξη
της θητείας του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστο−
ποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατο−
λισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και ορισμός νέου» (Φ.Ε.Κ. τ. Υ.Ο.Δ.Δ.
407/8−6−2015).
10. Την αριθμ. 34535/Γ1/2016 απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Διορι−
σμός Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα−
νατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)» (Φ.Ε.Κ. τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 106/1−3−2016).
11. Την αριθμ. 6672/9−7−2014 απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση της Κεντρικής
Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.)», όπως τροποποιήθηκε με τις
αριθμ. 6076/2015 και 1804/Υ1/2−3−2016 όμοιες αποφάσεις.
12. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 112/13−7−2010), όπως ισχύει.
13. Την αριθμ. Υ29/2015 (ΦΕΚ Β΄ 2168/9−10−2015) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλια−
ράκη».
14. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρε−
ώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 194/22−11−2010).
15. Την αριθμ. ΔΠ/18756/17−3−2016 απόφαση της 203ης
συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 19Αο «Έγκρι−
ση δέσμευσης της πίστωσης που αφορά στο Σύστημα
Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των
αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ.».
16. Την αριθμ. ΔΠ/18757/17−3−2016 απόφαση της 203
Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 19Βο «Τροπο−
ποίηση της αριθμ. 2944/2014 κοινή υπουργική απόφαση
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«Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κα−
τάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματι−
κής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)».
17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και
του κρατικού προϋπολογισμού.
18. Το με αριθμ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΓΠ/18758/17−3−2016
έγγραφο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. υπογραφή σχεδίου κοινής
υπουργικής απόφασης με τίτλο: Τροποποίηση της αριθμ.
2944/2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα Πι−
στοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των
αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτι−
σης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Σ.Ε.Κ.)».
19. Την με αριθμ. ΔΠΠΔΑΕΦΑ/254/59837/Β2/8−4−2016
εισήγηση του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ.
Α΄ 143/2014) της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών κ.α.α. Γιαννακούρη Βασιλείου
και της με αριθμ. ΔΠΠΔΑΕΦΑ/304/70230/Β2/26−4−2016
συμπληρωματικής εισήγησης της Προϊσταμένης Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 2944/2014 κοινή υπουργική
απόφαση «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματι−
κής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγ−
γελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγ−
γελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1098/2014),
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 6529/2015 (Φ.Ε.Κ.
Β΄ 1422/2015) όμοια απόφαση και ισχύει, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2
αντικαθίσταται, ως εξής:
«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
Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους και των Βαθμολο−
γικών Κέντρων κάθε εξεταστικής περιόδου, τον ορι−
σμό του Υπευθύνου, των Γραμματέων, των Επιτηρητών,
των Συντονιστών εξέτασης Πρακτικού Μέρους και του
βοηθητικού προσωπικού των Εξεταστικών Κέντρων
Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, του Υπευθύνου,
των Γραμματέων και του βοηθητικού προσωπικού των
Βαθμολογικών Κέντρων, των Εξεταστών Πρακτικού Μέ−
ρους, των Εξεταστών προφορικής εξέτασης «Φυσικώς
αδυνάτων», των Βαθμολογητών, των Αναβαθμολογητών
και των Ελεγκτών, των μελών της τριμελούς Επιτροπής
Ειδικών Επιστημόνων, των μελών της επιτροπής τεχνι−
κής και βοηθητικής υποστήριξης.».
2. Μετά την περίπτωση ix της παραγράφου Α1 του
άρθρου 5 προστίθεται περίπτωση x, ως εξής:
«x. Τη χορήγηση βεβαίωσης συμμετοχής στους απα−
σχολούμενους στο Εξεταστικό Κέντρο, εφόσον τη ζη−
τήσουν, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 19 του Παραρτή−
ματος I».
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου Α3 του άρθρου 5
αντικαθίσταται, ως εξής:
«3. Επιτηρητές: Έργο των Επιτηρητών είναι η υπό−
δειξη της θέσης που καταλαμβάνουν οι εξεταζόμενοι
και ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας τους με βάση την
αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριό τους σε ισχύ
ή την στρατιωτική ταυτότητα, η καταγραφή των από−
ντων, η παροχή οδηγιών στους υποψηφίους, η διανομή

των γραπτών δοκιμίων, η ανακοίνωση των υπό εξέταση
θεμάτων και η παραλαβή των γραπτών δοκιμίων από
τους εξεταζόμενους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα
άρθρα 17, 18 και 19 της παρούσας απόφασης, καθώς και
η επιτήρηση των εξεταζομένων κατά τη διάρκεια των
εξετάσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπεύθυνου
Εξεταστικού Κέντρου και η επιβολή εν γένει της τάξης
στην αίθουσα».
4. Στην παράγραφο Β1 του άρθρου 5 μετά την περί−
πτωση vii προστίθεται περίπτωση viii, ως εξής:
«viii. Τη χορήγηση βεβαίωσης συμμετοχής στους συμ−
μετέχοντες στις εξετάσεις στο οικείο Εξεταστικό Κέ−
ντρο, εφόσον τη ζητήσουν, σύμφωνα με το Υπόδειγμα
19α του Παραρτήματος I».
5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου Β4 του άρθρου 5
αντικαθίσταται, ως εξής:
«4. Συντονιστής εξέτασης Πρακτικού Μέρους: Σε κάθε
χώρο εξέτασης Πρακτικού Μέρους, με την επιφύλαξη
της παρ. 3 του άρθρου 4 της παρούσας, ορίζεται ένας
Συντονιστής Εξέτασης Πρακτικού Μέρους, ο οποίος εί−
ναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας των
εξεταζομένων με βάση την αστυνομική ταυτότητα ή το
διαβατήριό τους σε ισχύ ή τη στρατιωτική ταυτότητα,
την καταγραφή των απόντων και την παράδοση των
Δελτίων Εξέτασης Πρακτικού Μέρους στον Υπεύθυνο
Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους».
6. Η περίπτωση ii της υποπαραγράφου 1.1. της παρα−
γράφου Γ1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται, ως εξής:
«ii. Τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας των εξεταζομέ−
νων με βάση την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατή−
ριό τους σε ισχύ ή τη στρατιωτική ταυτότητα και την
καταγραφή των απόντων».
7. Μετά την περίπτωση viii της υποπαραγράφου 1.1.
της παραγράφου Γ1 του άρθρου 5 προστίθεται περί−
πτωση ix, ως εξής:
«ix. Τη χορήγηση βεβαίωσης συμμετοχής στους συμμε−
τέχοντες στις εξετάσεις στο οικείο Εξεταστικό Κέντρο,
εφόσον τη ζητήσουν, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 19α του
Παραρτήματος I».
8. Η περίπτωση 2.1. της παραγράφου 2 του άρθρου 6
αντικαθίσταται, ως εξής:
«2.1. Υπεύθυνος Βαθμολογικού Κέντρου: Σε κάθε Βαθ−
μολογικό Κέντρο ορίζεται Υπεύθυνος Βαθμολογικού
Κέντρου ο οποίος μεριμνά για τη σύνταξη όλων των εγ−
γράφων, ενημερώνει για κάθε σχετικό με τη λειτουργία
του Κέντρου θέμα τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., συντάσσει πίνακες
επιτυχόντων και αποτυχόντων του Θεωρητικού Μέρους
των εξετάσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες 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 γένει λειτουργία του Βαθμολογικού Κέντρου και
το συντονισμό των εργασιών των συμμετεχόντων στη
διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων. Ο
Υπεύθυνος Βαθμολογικού Κέντρου χορηγεί βεβαιώσεις
συμμετοχής στους συμμετέχοντες στις εξετάσεις στο
οικείο Βαθμολογικό Κέντρο, εφόσον τη ζητήσουν, σύμ−
φωνα με το Υπόδειγμα 19β του Παραρτήματος I.
Ως Υπεύθυνος Βαθμολογικού Κέντρου ορίζεται Δι−
ευθυντής ή Υποδιευθυντής Ι.Ε.Κ. ή εκπαιδευτικός δευ−
τεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επαγγελματική/διδακτι−
κή εμπειρία άνω των πέντε (5) ετών και πολύ καλή
γνώση χειρισμού Η/Υ ή υπάλληλος που υπηρετεί στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».
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9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται,
ως εξής:
«3. Στον Υπεύθυνο του Βαθμολογικού Κέντρου απαγο−
ρεύεται να ασκεί καθήκοντα με παραπάνω από μία (1)
ιδιότητες ταυτόχρονα σε κάθε εξεταστική περίοδο (λ.χ.
Υπεύθυνος Βαθμολογικού Κέντρου και επιτηρητής) και
υπογράφει σχετική υπεύθυνη δήλωση κατά την έναρξη
των εξετάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση αποζημιώνεται
μόνο για τη μία (1) ιδιότητα με την οποία συμμετείχε
για την οποία προβλέπεται η υψηλότερη αποζημίωση».
10. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 8 αντικα−
θίστανται, ως εξής:
«1. Κατά τη διαδικασία των Εξετάσεων Πιστοποίησης
Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.
και Σ.Ε.Κ., προκειμένου να διασφαλιστεί η πιστή εφαρ−
μογή του θεσμικού πλαισίου και της ποιότητας των εξε−
τάσεων, διενεργούνται δειγματοληπτικά και σε ποσοστό
τουλάχιστον 30% επί του συνόλου των Εξεταστικών
και Βαθμολογικών Κέντρων επιτόπιοι έλεγχοι. Οι επι−
τόπιοι έλεγχοι δύναται να διενεργούνται οποιαδήποτε
εργάσιμη ημέρα και ώρα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής
των εξετάσεων πιστοποίησης και τη διάρκεια της δια−
δικασίας βαθμολόγησης από δύο (2) Ελεγκτές, εκ των
οποίων ο ένας (1) είναι υπάλληλος που υπηρετεί στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ο άλλος είναι ενταγμένος στο μητρώο
Αξιολογητών – Επιτηρητών − Ελεγκτών – Επιθεωρητών −
Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οι Ελεγκτές ορίζο−
νται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από
εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ..
2. Οι Ελεγκτές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο
αρμόδιο Τμήμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., πριν τη διενέργεια του
ελέγχου, στην οποία δηλώνουν ότι θα εξαιρεθούν του
ελέγχου εάν διαπιστώσουν ότι συνδέονται με συγγε−
νική (εξ αίματος ή αγχιστείας) σχέση μέχρι και τρίτου
βαθμού με τους διενεργούντες τις εξετάσεις στο Εξε−
ταστικό ή Βαθμολογικό Κέντρο, στο οποίο διενεργούν
τον έλεγχο.
3. Οι Ελεγκτές έχουν ως αρμοδιότητα τον έλεγχο της
τήρησης της διαδικασίας των Εξετάσεων Πιστοποίησης,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Οι
Ελεγκτές ανάλογα με το Εξεταστικό ή Βαθμολογικό
Κέντρο που ελέγχουν συμπληρώνουν και αντίστοιχο
Έντυπο Ελέγχου, όπως επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι
της παρούσας απόφασης (βλ. Υποδείγματα 18,18α,18β
του Παραρτήματος I).
4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παρέκ−
κλιση από τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, οι Ελεγκτές υποχρεούνται να ενημερώσουν
άμεσα την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., συμπληρώνοντας και το σχετικό
Πρακτικό του Εντύπου Ελέγχου, το οποίο υπογράφουν
και αποστέλλουν μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX) στην
Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.».
11. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 9
Ορισμός συμμετεχόντων στις εξετάσεις
και μελών των επιτροπών.
Οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχι−
κής επαγγελματικής Κατάρτισης της παρούσας απόφα−
σης, ήτοι ο Υπεύθυνος, οι Γραμματείς, οι Επιτηρητές, οι
Εξεταστές Πρακτικού Μέρους, οι Εξεταστές προφορικής
εξέτασης «Φυσικώς αδυνάτων», οι Συντονιστές εξέτα−
σης Πρακτικού Μέρους και το βοηθητικό προσωπικό
των Εξεταστικών Κέντρων Θεωρητικού και Πρακτικού
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Μέρους, ο Υπεύθυνος, οι Γραμματείς, και το βοηθητικό
προσωπικό των Βαθμολογικών Κέντρων, οι Βαθμολο−
γητές, οι Αναβαθμολογητές, οι Ελεγκτές, καθώς και τα
μέλη της τριμελούς Επιτροπής Ειδικών Επιστημόνων, τα
μέλη της επιτροπής τεχνικής και βοηθητικής υποστή−
ριξης της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. ορίζονται και συγκροτούνται με
αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση
της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.».
12. Η περίπτωση 1.3. της παραγράφου 1 του άρθρου 11
αντικαθίσταται, ως εξής:
«1.3. Έκδοση αντιγράφου Διπλώματος Επαγγελματικής
Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 ή
αντιγράφου Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκ−
παίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3 ή αντιγράφου
Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Με−
ταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης Ε.Ο.Π.Π.
ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή αντιγράφου Πιστοποιητικού Επιπέδου Ι
Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.: 10,00 ευρώ».
13. Μετά την περίπτωση 1.4. της παραγράφου 1 του
άρθρου 11 προστίθεται περίπτωση 1.5., ως εξής:
«1.5. Έκδοση Βεβαίωσης Πιστοποίησης αρχικής επαγ−
γελματικής κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. ή Βεβαίωσης
Πιστοποίησης Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εκτός
της κατηγορίας των υποψηφίων του άρθρου 27 της
παρούσας απόφασης: 10,00 ευρώ.».
14. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 13
«Φυσικώς Αδύνατοι» υποψήφιοι.
1. Στην κατηγορία των «Φυσικώς Αδυνάτων» (υποψή−
φιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες) ανήκουν μόνο οι υπο−
ψήφιοι που:
α. είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/1979 (Φ.Ε.Κ.
191 Α΄/1979), όπως εκάστοτε ισχύει ή έχουν ποσοστό
αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι
αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους
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 τους
για γραφή.
ε. Η επίδοσή τους δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με
γραπτές εξετάσεις λόγω ειδικών μαθησιακών δυσκολιών
(δυσλεξίας, δυσγραφίας, δυσαριθμησίας, δυσαναγνωσί−
ας δυσορθογραφίας).
στ. Έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κω−
φοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω και όσοι πα−
ρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία,
τραυλισμός), καθώς και προβλήματα επιληψίας.
ζ. Πάσχουν από διαταραχές του φάσματος του αυ−
τισμού.
2. Όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις α, β
και γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επισυ−
νάπτουν στην αίτησή τους γνωμάτευση, σύμφωνα με
το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας
της οικείας υγειονομικής επιτροπής από την οποία προ−
κύπτει ότι η επίδοσή τους δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί
με γραπτές εξετάσεις. Σε περίπτωση που δεν έχει εκ−
δοθεί σχετική γνωμάτευση οι ως άνω αναπηρίες πιστο−
ποιούνται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α.
(Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
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Στην περίπτωση δ της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου οι υποψήφιοι εξεταζόμενοι επισυνάπτουν γνω−
μάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου, η οποία φέρει σφρα−
γίδα από: i) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού
Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη
Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος
Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινι−
κής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του
υποψηφίου, η οποία φέρει σφραγίδα του Διευθυντή του
Κέντρου, από την οποία προκύπτει η αδυναμία του υπο−
ψηφίου να συμμετάσχει σε γραπτή εξέταση. Στη γνωμά−
τευση, εκτός από το κάταγμα ή την προσωρινή βλάβη,
πρέπει να πιστοποιείται ρητώς η αδυναμία χρήσης του
άνω άκρου για γραφή και να αναγράφεται το χρονικό
διάστημα ισχύος της γνωμάτευσης, το οποίο πρέπει να
συμπίπτει με την περίοδο των εξετάσεων.
Στις περιπτώσεις ε και ζ της παραγράφου 1 του παρό−
ντος άρθρου απαιτείται προσκόμιση γνωμάτευσης από
Κέντρο Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και
Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.)
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο (Ι.Π.Δ.) άλλων υπουργείων, με
την οποία να πιστοποιείται ότι είναι αδύνατος ο έλεγ−
χος των γνώσεων με γραπτή εξέταση, λόγω ειδικών μα−
θησιακών δυσκολιών. Οι γνωματεύσεις των Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. και
των Ι.Π.Δ. έχουν μόνιμη, ισχύ εφόσον βρίσκονταν σε ισχύ
την 17−9−2013 ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4186/2013.
Γνωματεύσεις από τις οποίες δεν προκύπτει η αδυνα−
μία της γραπτής εξέτασης λόγω των πιστοποιούμενων
ειδικών μαθησιακών δυσκολιών δεν γίνονται δεκτές. Οι
ως άνω γνωματεύσεις κατατίθενται σε έντυπη μορφή
μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
3. Όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις α,
β, γ και δ, της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
εξετάζονται στο Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος των
εξετάσεων προφορικά.
4. Όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στην περίπτωση ε της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εξετάζονται στο
Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων προφορικά.
5. Όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στην περίπτωση ζ της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εξετάζονται στο
Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων προφορικά, μόνο εφό−
σον το εισηγείται η σχετική γνωμάτευση.
6. Όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στην περίπτωση στ της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, όταν υποβάλλουν
την αίτηση συμμετοχής τους στις Εξετάσεις Πιστοποίη−
σης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης δηλώνουν τον
τρόπο που επιθυμούν να εξεταστούν [προφορικά (διερ−
μηνέας νοηματικής) ή γραπτά] στο Θεωρητικό ή και στο
Πρακτικό Μέρος, προσκομίζοντας σχετική γνωμάτευση.
Συγκεκριμένα για τα προβλήματα ακοής και επιληψίας
απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής και σε
περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί τα σχετικά προβλήμα−
τα πιστοποιούνται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και τα προβλήματα λόγου από τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ..
7. Με απόφαση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. μετά από σχετικό
αίτημα των Εξεταστών των «Φυσικώς Αδυνάτων», το
οποίο διαβιβάζεται αρμοδίως μέσω του Υπευθύνου
Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους, μπορεί να
παρατείνεται κατά περίπτωση και μόνο γι’ αυτήν την
κατηγορία υποψηφίων η διάρκεια εξέτασής τους, πέραν
της καθορισμένης από το πρόγραμμα των Εξετάσεων

Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, για
κάθε εξεταζόμενη ειδικότητα.
8. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ύστερα από ει−
σήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. ορίζονται τα Εξεταστικά Κέντρα
Θεωρητικού Μέρους στα οποία εξετάζονται «Φυσικώς
Αδύνατοι».
9. Για κάθε ομάδα τριών (3) εξεταζομένων «Φυσικώς
Αδυνάτων» ορίζονται τρεις (3) Εξεταστές, οι οποίοι
καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα της κάθε ειδικό−
τητας. Οι εξεταστές κατά τη διάρκεια της εξέτασης
συμπληρώνουν σχετικό έντυπο βαθμολόγησης με τις
σημειώσεις τους ανά θέμα εξέτασης (βλ. Υπόδειγμα
14 Παραρτήματος Ι). Το έντυπο του τρίτου εξεταστή,
ο οποίος παρίσταται κατά την προφορική εξέταση ως
αναβαθμολογητής, παραδίδεται στον Υπεύθυνο Εξε−
ταστικού Κέντρου και λαμβάνεται υπόψη μόνο σε πε−
ρίπτωση διαφοράς βαθμολογίας μεταξύ των δύο (2)
βαθμολογητών.
10. Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζόμενου σημειώ−
νεται ο τρόπος εξέτασής του, επισυνάπτονται τα ως
άνω έντυπα βαθμολόγησης και υπογράφεται από τους
Εξεταστές και τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου.».
15. Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 αντικαθίσταται,
ως εξής:
«4. Μαζί με τις αιτήσεις συνυποβάλλονται από τους
υποψηφίους και:
i. Φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).
ii. Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου
αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φω−
τοαντίγραφο του διαβατηρίου τους σε ισχύ ή φωτο−
αντίγραφο της στρατιωτικής ταυτότητας. Εάν από τα
παραπάνω δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως ή
και το όνομα πατρός προσκομίζεται και φωτοαντίγραφο
πιστοποιητικού γεννήσεως.
iii. Απόδειξη καταβολής των εξέταστρων που κατατί−
θενται σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που
τηρείται για το λόγο αυτό, προκειμένου οι υποψήφιοι
να συμμετάσχουν σε κάθε μέρος της εξέτασης.».
16. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 15 αντικαθί−
στανται, ως εξής:
«3. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευ−
σης και Κατάρτισης επιπέδου 5 ή Πτυχίο Επαγγελματι−
κής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου
3 δικαιούνται όσοι επιτύχουν και στις δύο (2) δοκιμασίες.
Ο κάτοχος Διπλώματος ή Πτυχίου δεν επιτρέπεται να
συμμετέχει εκ νέου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχι−
κής Επαγγελματικής Κατάρτισης της ίδιας ειδικότητας.
4. Οι εξεταζόμενοι που απέτυχαν, μπορούν να συμμε−
τέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης χωρίς περιορισμό, οποτε−
δήποτε αυτές διεξάγονται.
Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Θεωρητικό ή Πρα−
κτικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει την επιτυχία
του στο μέρος αυτό για τις έξι (6) επόμενες διαδοχικές
εξεταστικές περιόδους, κατά τη διάρκεια των οποίων
συμμετέχει μόνο στις εξετάσεις του μέρους στο οποίο
απέτυχε. Αν μέσα στο χρονικό διάστημα των έξι (6)
επόμενων διαδοχικών εξεταστικών περιόδων δεν πετύ−
χει και στη δεύτερη δοκιμασία, υποχρεούται, εφ’ όσον
επιθυμεί να καταστεί κάτοχος Διπλώματος ή Πτυχίου,
να επαναλάβει εκ νέου και τα δύο (2) μέρη των Εξετάσε−
ων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
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(Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος) με νέα αίτηση και νέα
δικαιολογητικά, με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν
κατά το χρόνο υποβολής της νέας αυτής αίτησης.».
17. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 αντικαθίσταται,
ως εξής:
«1. Κατά την είσοδό τους στην αίθουσα εξέτασης οι
εξεταζόμενοι αφήνουν όλα τα προσωπικά τους αντικεί−
μενα σε χώρο εντός της αίθουσας που υποδεικνύουν οι
επιτηρητές. Οι εξεταζόμενοι καταλαμβάνουν τις θέσεις
που ορίζουν οι επιτηρητές όπως προκύπτουν από τις
ονομαστικές καταστάσεις που καταρτίζει ο Υπεύθυνος
του Εξεταστικού Κέντρου και γίνεται έλεγχος ταυτο−
προσωπίας με βάση την αστυνομική ταυτότητα ή το
διαβατήριό τους σε ισχύ ή την στρατιωτική ταυτότητα.
Παρόντες θεωρούνται μόνο οι εξεταζόμενοι, που βρίσκο−
νται μέσα στις αίθουσες διεξαγωγής του Θεωρητικού
Μέρους των εξετάσεων, κατά τη λήξη του χρόνου προ−
σέλευσης των εξεταζομένων στα Εξεταστικά Κέντρα
Θεωρητικού Μέρους.».
18. Το άρθρο 19 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 19
Πειθαρχία εξεταζομένων.
1. Οι εξεταζόμενοι, κατά το Θεωρητικό Μέρος των
Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κα−
τάρτισης, έχουν υποχρέωση κόσμιας συμπεριφοράς,
συμμόρφωσης προς τους κανόνες ευταξίας και πειθαρ−
χίας, καθώς και πιστής τήρησης των υποδείξεων και των
συστάσεων του Υπεύθυνου του Εξεταστικού Κέντρου
Θεωρητικού Μέρους και των Επιτηρητών.
2. Ο εξεταζόμενος που δολιεύεται με οποιονδήποτε
τρόπο τις εξετάσεις ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία
την ομαλή διεξαγωγή τους, είναι δυνατό να αποκλείεται
από την περαιτέρω εξέταση του Θεωρητικού Μέρους
των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και να βαθμολογείται με
βαθμό μηδέν (0), με ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση
του Υπευθύνου Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέ−
ρους, που λαμβάνεται μετά από προηγούμενη απολογία
του εξεταζόμενου.
3. Ο εξεταζόμενος που αποκλείεται, σύμφωνα με τις
διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, από τις
εξετάσεις του Θεωρητικού Μέρους, υποχρεώνεται να
παραδώσει αμέσως το γραπτό δοκίμιό του με τη ση−
μείωση στο τέλος της αναπτυσσόμενης ερώτησης και
με κόκκινο στυλό από τους Επιτηρητές και τον Υπεύθυ−
νο του Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους του
πειθαρχικού παραπτώματος, στο οποίο υπέπεσε και να
απομακρυνθεί χωρίς καθυστέρηση από την αίθουσα
των εξετάσεων.
4. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχε−
τικές με το εξεταζόμενο Θεωρητικό Μέρος των εξετά−
σεων ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή κάνει
χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων
ή συνεργεί στην τέλεση ανάλογων πράξεων, αποκλείε−
ται από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μέρους, αφού
κληθεί από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου
Θεωρητικού Μέρους σε απολογία και βαθμολογείται με
βαθμό μηδέν (0). Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία,
όταν είναι δυνατό, επισυνάπτονται στο γραπτό δοκίμιο.
5. Πειθαρχικά παραπτώματα που βαθμολογούνται,
επίσης, με βαθμό μηδέν (0) αποτελούν ενδεικτικά η
ανάπτυξη των υπό εξέταση θεμάτων με Κεφαλαία γράμ−
ματα, η χρήση άλλου χρώματος στυλό εκτός του προ−
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βλεπόμενου μπλε, η αναγραφή του ονοματεπώνυμου ή
οποιουδήποτε άλλου στοιχείου μαρτυρά την ταυτότητα
του εξεταζόμενου εκτός του προβλεπόμενου χώρου του
γραπτού δοκιμίου, καθώς και η αναγραφή οποιουδήποτε
κειμένου ή σχολίου ή σχεδίου δεν αφορά στην ανάπτυξη
των υπό εξέταση θεμάτων.
6. Σε κάθε περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος ο
Υπεύθυνος του οικείου Εξεταστικού Κέντρου Θεωρη−
τικού Μέρους συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο
επισυνάπτεται στο γραπτό δοκίμιο και σημειώνει τον
βαθμό μηδέν (0) στο στέλεχος και στο απόκομμα του
εξώφυλλου του τετραδίου του γραπτού δοκιμίου στο
ειδικό πλαίσιο του βαθμολογητή με την ένδειξη «ΠΕΙ−
ΘΑΡΧΙΚΟ». Κάτω από το βαθμό υπογράφει ο Υπεύθυνος
του Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους και οι
Επιτηρητές της οικείας αίθουσας.
7. Τα, ως άνω, γραπτά δοκίμια των εξετασθέντων με
το χαρακτηρισμό «ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ» αποστέλλονται από τον
Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους
στο οικείο Βαθμολογικό Κέντρο ξεχωριστά, προκειμένου
να καταχωρηθεί η σχετική βαθμολογία.
8. Σε περίπτωση που η τέλεση του πειθαρχικού παρα−
πτώματος διαπιστωθεί στο Βαθμολογικό Κέντρο πριν
ή κατά το στάδιο της βαθμολόγησης ο Υπεύθυνος του
οικείου Βαθμολογικού Κέντρου συντάσσει σχετικό πρα−
κτικό, το οποίο επισυνάπτεται στο γραπτό δοκίμιο και
σημειώνει το βαθμό μηδέν (0) στο στέλεχος και στο
απόκομμα του εξώφυλλου του τετραδίου του γραπτού
δοκιμίου στο ειδικό πλαίσιο του βαθμολογητή με την
ένδειξη «ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ». Κάτω από το βαθμό υπογράφει
ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέ−
ρους και σε περίπτωση που Βαθμολογητής διεπίστωσε
το παράπτωμα συνυπογράφει.».
19. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
21 αντικαθίσταται, ως εξής:
«3. Ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας των υποψηφίων
γίνεται με επιμέλεια του Συντονιστή Εξέτασης Πρακτι−
κού Μέρους, πριν εισέλθουν στους χώρους των εξετά−
σεων με βάση την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβα−
τήριό τους σε ισχύ ή τη στρατιωτική ταυτότητα και τις
ονομαστικές καταστάσεις που καταρτίζει ο Υπεύθυνος
του Εξεταστικού Κέντρου.».
20. Το άρθρο 22 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 22
Διακίνηση γραπτών δοκιμίων −
Δελτίων πρακτικής εξέτασης – Αποτελεσμάτων.
1. Τα γραπτά δοκίμια των εξεταζομένων διακινούνται
ως εξής:
1.1. Τα γραπτά δοκίμια του Θεωρητικού Μέρους κάθε
Εξεταστικού Κέντρου χωρίζονται ανά ειδικότητα, κα−
ταμετρώνται, αλλά δεν αριθμούνται, συσκευάζονται και
σφραγίζονται. Στη συνέχεια συνοδεύονται από Πρακτι−
κό, που υπογράφεται από τον Υπεύθυνο του Εξεταστι−
κού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους και αποστέλλονται
αυθημερόν ή το αργότερο την επομένη των εξετάσεων
εργάσιμη ημέρα με τον ταχύτερο δυνατό και ασφαλέ−
στερο τρόπο, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
από το Εξεταστικό Κέντρο Θεωρητικού Μέρους στο
αντίστοιχο Βαθμολογικό, που έχει ορισθεί από την
Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το σκοπό αυτό.
1.2. Ο Υπεύθυνος του Βαθμολογικού Κέντρου, αφού
παραλάβει τα γραπτά δοκίμια, συντάσσει και υπογράφει
Πρακτικό παραλαβής, το οποίο αποστέλλει στο Εξετα−
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στικό Κέντρο Θεωρητικού Μέρους με τηλεομοιοτυπία
(FAX).
1.3. Ο Υπεύθυνος του Βαθμολογικού Κέντρου, με την
επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, αφού δι−
ορθωθούν τα γραπτά δοκίμια όλων των ειδικοτήτων και
συνταχθεί η συγκεντρωτική κατάσταση αποτελεσμάτων
Θεωρητικού Μέρους την αποστέλλει στο Τμήμα Πιστο−
ποίησης Προσόντων ή στο εκάστοτε αρμόδιο τμήμα
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με τα γραπτά δοκίμια με πρωτόκολλο
παράδοσης – παραλαβής.
1.4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του πα−
ρόντος, η συγκεντρωτική κατάσταση αποτελεσμάτων
Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρ−
χικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Θεωρητικού Μέρους
υπογεγραμμένη από τον Υπεύθυνο του Βαθμολογικού
Κέντρου και τα γραπτά δοκίμια αποστέλλονται από το
Βαθμολογικό Κέντρο στο Τμήμα Πιστοποίησης Προσό−
ντων ή στο εκάστοτε αρμόδιο τμήμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης, ταξινομημένα
ανά ειδικότητα και αλφαβητικά, με βάση το επώνυμο
του εξεταζόμενου.
2. Η συνολική κατάσταση των αποτελεσμάτων των
Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κα−
τάρτισης Πρακτικού Μέρους και τα Δελτία Πρακτικού
Μέρους αποστέλλονται από τον Υπεύθυνο του Εξετα−
στικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους στο Τμήμα Πιστο−
ποίησης Προσόντων ή στο εκάστοτε αρμόδιο τμήμα
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
21 της παρούσας απόφασης.
3. Ειδικά για την ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψηφίων
Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών», δεδομένου
ότι η επιτυχία των εξεταζομένων στο Θεωρητικό Μέ−
ρος (Γραπτή και Προφορική Εξέταση) των Εξετάσεων
αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στο Πρα−
κτικό Μέρος (Οχήματα), ο Υπεύθυνος του Βαθμολογικού
Κέντρου, αφού διορθωθούν τα γραπτά δοκίμια της εν
λόγω ειδικότητας συντάσσει και υπογράφει κατάσταση
αποτελεσμάτων Γραπτής Εξέτασης μόνο της εν λόγω
ειδικότητας και την αποστέλλει στο Τμήμα Πιστοποί−
ησης Προσόντων ή στο εκάστοτε αρμόδιο τμήμα του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής με
τα γραπτά δοκίμια ταξινομημένα αλφαβητικά, με βάση
το επώνυμο του εξεταζόμενου».
21. Το άρθρο 23 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 23
Έκδοση αποτελεσμάτων − Δίπλωμα
Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης Επιπέδου 5 και Πτυχίο
Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης επιπέδου 3.
1. Μετά τον έλεγχο από το Τμήμα Πιστοποίησης Προ−
σόντων ή το εκάστοτε αρμόδιο τμήμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
της ορθής συμπλήρωσης της κατάστασης αποτελε−
σμάτων Θεωρητικού Μέρους (Γραπτή και Προφορική
Εξέταση) της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων
Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 της παρούσας
απόφασης και των συγκεντρωτικών καταστάσεων απο−
τελεσμάτων Θεωρητικού και Πρακτικού 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 Εξε−
ταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους και στον ιστό−
τοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στον οποίο έχει πρόσβαση ο

κάθε εξεταζόμενος. Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από
εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. εγκρίνει και τις καταστάσεις
δικαιούχων Διπλώματος ή Πτυχίου. Δικαιούνται Δίπλωμα
Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτι−
σης επιπέδου 5 ή Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3, όσοι εξεταζό−
μενοι επέτυχαν και στα δύο (2) Μέρη των εξετάσεων, το
Θεωρητικό και το Πρακτικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
2. Το Δίπλωμα και το Πτυχίο εκδίδεται από τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των
εξετάσεων.
3. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαί−
δευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 και το Πτυχίο Επαγ−
γελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
επιπέδου 3 (βλ. Υπόδειγμα 1 και 3 του Παραρτήματος Ι)
τυπώνεται σε ειδικό χαρτί, όπως εγκρίνεται από το Δ.Σ.
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και υπογράφεται από το Διευθύνοντα
Σύμβουλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
4. Το Δίπλωμα και το Πτυχίο εκδίδεται άπαξ και δεν
αντικαθίσταται παρά μόνο σε περίπτωση απώλειας.
Στην περίπτωση αυτή χορηγείται στο δικαιούχο από
τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «αντίγραφο» το οποίο έχει την ισχύ
πρωτοτύπου (βλ. Υπόδειγμα 2 και 4 του Παραρτήματος
Ι), ύστερα από αίτησή του, η οποία συνοδεύεται από
δήλωση απώλειας στην αστυνομία και απόδειξη κα−
ταβολής του ορισθέντος, στο άρθρο 11 της παρούσας
απόφασης, ανταποδοτικού τέλους.
5. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δύναται να χορηγεί στους δικαιούχους κα−
τόπιν αιτήσεώς τους «Βεβαίωση Πιστοποίησης Αρχι−
κής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.», η
οποία επέχει θέση Διπλώματος ή Πτυχίου, στην οποία
αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας του Θε−
ωρητικού Μέρους των εξετάσεων (βλ. Υπόδειγμα 5 και
6 του Παραρτήματος Ι). Η εν λόγω Βεβαίωση Πιστοποί−
ησης χορηγείται και μετά την έκδοση και χορήγηση του
Διπλώματος ή Πτυχίου, με την υποβολή αίτησης του
ενδιαφερόμενου στην οποία αναγράφεται η ακριβής
χρήση της Βεβαίωσης και η οποία συνοδεύεται από
απόδειξη καταβολής του ορισθέντος στο άρθρο 11 της
παρούσας απόφασης ανταποδοτικού τέλους.
6. Στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τηρείται σε ψηφιακή και έντυπη
μορφή αρχείο όλων των τίτλων επαγγελματικής εκπαί−
δευσης και κατάρτισης που χορηγούνται».
22. Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 αντικαθίσταται,
ως εξής:
«2. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις οι υποψήφιοι υπο−
βάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στον ιστότοπο
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και 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. μαζί με τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
i. Φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) για αποφοίτους Ι.Ε.Κ. ή φωτοαντί−
γραφο πτυχίου Ε.Μ.Π. ή άλλης ισότιμης σχολής για δι−
πλωματούχους μηχανικούς ή φωτοαντίγραφο πτυχίου
Α.Τ.Ε.Ι. Τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας και
Οχημάτων για πτυχιούχους Α.Τ.Ε.Ι.
ii. Φωτοαντίγραφο της Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγ−
γελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) ή φωτοαντίγραφο του
Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης του πρώην
Ο.Ε.Ε.Κ. για τους υποψήφιους οι οποίοι είναι κάτοχοι
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Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης του πρώην
Ο.Ε.Ε.Κ., που αποκτήθηκε έως την έναρξη της εφαρμο−
γής του Π.δ. 208/2002, οι οποίοι δεν έχουν αρχίσει ή δεν
έχουν ολοκληρώσει το Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων
για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος από
το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
iii. Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του ατομικού
δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντί−
γραφο του διαβατηρίου σε ισχύ ή φωτοαντίγραφο της
στρατιωτικής ταυτότητας. Αν από αυτά δεν προκύπτει η
ημερομηνία γεννήσεως ή και το όνομα πατρός προσκο−
μίζεται και φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως.
iv. Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης των κατη−
γοριών Α, Β, C, D και CΕ. Η προσκόμιση των ανωτέρω
φωτοαντιγράφων των αδειών οδήγησης γίνεται δέκα
(10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τις εξετάσεις του
Θεωρητικού Μέρους. Υποψήφιος ο οποίος δεν κατέχει
την άδεια οδήγησης των ανωτέρω κατηγοριών κατά την
περίοδο υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή στις
εξετάσεις πιστοποίησης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση
ότι θα την προσκομίσει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες
πριν από τις εξετάσεις του Θεωρητικού Μέρους, άλλως
δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του στις εξετάσεις και
δεν έχει δικαίωμα αναζήτησης του ποσού των εξέτα−
στρων που έχει καταθέσει. v. Απόδειξη καταβολής των
εξετάστρων που κατατέθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που τηρείται για το λόγο αυτό, προκει−
μένου οι υποψήφιοι να συμμετάσχουν σε κάθε μέρος
της εξέτασης.
Οι υποψήφιοι 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 εκ νέου εξέ−
ταστρα υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εφόσον προσκομίσουν απο−
δεικτικό έγγραφο της σχετικής καταβολής.».
23. Η υποπαράγραφος 4.5. της παραγράφου 4 του
άρθρου 25 αντικαθίσταται, ως εξής:
«4.5. Κατά το Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων ο εξε−
ταζόμενος εξετάζεται στα οχήματα των κατηγοριών Α,
Β, C, D, CΕ, με την ίδια διαδικασία που ισχύει για τους
υποψήφιους οδηγούς. Οι εξεταζόμενοι προσέρχονται
στις εξετάσεις με την αστυνομική τους ταυτότητα ή το
διαβατήριό τους σε ισχύ ή τη στρατιωτική τους ταυ−
τότητα καθώς και την άδεια οδήγησης του οχήματος
στο οποίο θα εξεταστούν, προκειμένου να γίνει από
τον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου επικουρούμενο από
τον Γραμματέα του Εξεταστικού Κέντρου ο έλεγχος
ταυτοπροσωπίας τους. Η προσέλευση των υποψηφίων
στην Εξεταστική Επιτροπή γίνεται βάσει ενός αριθμού,
μοναδικού για κάθε υποψήφιο, που τον ορίζει ο Υπεύ−
θυνος Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους την
ημέρα της εξέτασης. Σε καμία περίπτωση δεν γίνονται
γνωστά στους εξεταστές τα ατομικά στοιχεία (ονομα−
τεπώνυμο, Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης κ.λπ.) των εξεταζομένων
από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου ή από τους
ίδιους τους εξεταζόμενους. Ο εξεταζόμενος οδηγεί το
αντίστοιχο, κατά σειρά, εκπαιδευτικό όχημα − παρου−
σία εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και
μοτοσικλετών − ο οποίος οφείλει να μην παρεμβαίνει
με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εξέτασης − και
συγχρόνως γνωστοποιεί, αναλύει και αιτιολογεί προ−
φορικά στους Εξεταστές την κάθε του ενέργεια. Ει−
δικά για τις κατηγορίες των οχημάτων C και CΕ κατά
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την εξέταση πορείας, εντός του οχήματος (εκτός του
εξεταζόμενου και του εκπαιδευτή), επιβαίνει μόνο ένας
Εξεταστής και οι άλλοι δύο ακολουθούν με άλλο όχημα».
24. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 25 αντικαθί−
στανται, ως εξής:
«7. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευ−
σης και Κατάρτισης επιπέδου 5 δικαιούνται όσοι επιτύ−
χουν και στα δύο (2) Μέρη των εξετάσεων, το Θεωρητικό
και το Πρακτικό.
8. Εξετασθείς στην ειδικότητα «Εκπαιδευτής υποψηφί−
ων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών» ο οποίος πέ−
τυχε στο Θεωρητικό ή Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων
κατοχυρώνει την επιτυχία του στο μέρος αυτό για τις
έξι (6) επόμενες διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, κατά
τη διάρκεια των οποίων συμμετέχει μόνο στις εξετάσεις
του μέρους στο οποίο απέτυχε. Αν μέσα στο χρονικό
διάστημα των έξι (6) επόμενων διαδοχικών εξεταστικών
περιόδων δεν πετύχει και στο δεύτερο μέρος των εξε−
τάσεων, υποχρεούται, εφ’ όσον επιθυμεί να καταστεί
κάτοχος Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκ−
παίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, να επαναλάβει εκ
νέου, όλη τη διαδικασία των Εξετάσεων Πιστοποίησης
Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και
Πρακτικό Μέρος) με νέα αίτηση και νέα δικαιολογητικά,
με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά το χρόνο
υποβολής της νέας αυτής αίτησης.».
25. Το άρθρο 26 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 26
Διαδικασία έκδοσης Διπλώματος
Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης επιπέδου 5
1. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων κατά τη δια−
δικασία της παρ. 1 του άρθρου 23 της παρούσας απόφα−
σης εκδίδεται το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (βλ. Υπόδειγμα
1 του Παραρτήματος Ι) άπαξ και δεν αντικαθίσταται
παρά μόνο σε περίπτωση απώλειας. Στην περίπτωση
αυτή χορηγείται στο δικαιούχο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
«αντίγραφο» το οποίο έχει την ισχύ πρωτοτύπου (βλ.
Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ι), ύστερα από αίτησή
του, η οποία συνοδεύεται από δήλωση απώλειας στην
αστυνομία και απόδειξη καταβολής του ορισθέντος,
στο άρθρο 11 της παρούσας απόφασης, ανταποδοτικού
τέλους.
2. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δύναται να χορηγεί στους δικαιούχους κα−
τόπιν αιτήσεώς τους «Βεβαίωση Πιστοποίησης Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.», η οποία
επέχει θέση Διπλώματος και στην οποία αναγράφεται ο
μέσος όρος της βαθμολογίας του Θεωρητικού και του
Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων (βλ. Υπόδειγμα 7 του
Παραρτήματος Ι). Η εν λόγω Βεβαίωση Πιστοποίησης
ι δύναται να χορηγείται και μετά την έκδοση και χο−
ρήγηση του Διπλώματος, με την υποβολή αίτησης του
ενδιαφερόμενου στην οποία αναγράφεται η ακριβής
χρήση της Βεβαίωσης και η οποία συνοδεύεται από
απόδειξη καταβολής του ορισθέντος στο άρθρο 11 της
παρούσας απόφασης ανταποδοτικού τέλους.
3. Στους κατόχους Διπλώματος Επαγγελματικής
Κατάρτισης του πρώην Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου μεταδευτε−
ροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης του άρθρου
6 Ν. 2009/1992, που αποκτήθηκε έως την έναρξη της
εφαρμογής των διατάξεων του Π.δ. 208/2002, οι οποίοι
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έχουν ολοκληρώσει το Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων,
σύμφωνα με τις διατάξεις Κεφαλαίου Γ και ειδικότερα
του άρθρου 27 της παρούσας απόφασης χορηγείται
«Βεβαίωση Πιστοποίησης» με το μέσο όρο της βαθμο−
λογίας του Θεωρητικού και του Πρακτικού Μέρους (βλ.
Υπόδειγμα 8 του Παραρτήματος Ι).
4. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαί−
δευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 τυπώνεται σε ειδι−
κό χαρτί, όπως εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
και υπογράφεται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
5. Στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τηρείται σε ψηφιακή και έντυπη
μορφή αρχείο όλων των Διπλωμάτων που χορηγούνται.».
26. Στο τέλος του άρθρου 27 προστίθεται παράγρα−
φος 4, ως εξής:
«4. Σε περίπτωση υποψηφίων αυτής της κατηγορίας,
οι οποίοι δεν προσκομίζουν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έγγραφο
της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων, από το οποίο να αποδεικνύεται
ο βαθμός τους στα οχήματα στα οποία ολοκλήρωσαν
επιτυχώς την εξέτασή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες
τότε διατάξεις του Π.δ. 404/1996, ως βαθμός στα οχή−
ματα αυτά υπολογίζεται ο βαθμός πέντε (5), προκειμέ−
νου να υπολογιστεί η τελική βαθμολογία της εξέτασης
του Πρακτικού Μέρους στη χορηγούμενη «Βεβαίωση
Πιστοποίησης».
27. Το άρθρο 28 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 28
1. Οι δικαιούχοι ή κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματι−
κής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγ−
γελματικής κατάρτισης ή Πιστοποιητικού Επαγγελματι−
κής Κατάρτισης επιπέδου Ι του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ.
με την επωνυμία «Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαί−
δευσης και Κατάρτισης» (Ο.Ε.Ε.Κ.) σε περίπτωση που
ουδέποτε τους χορηγήθηκε ή απώλεσαν το Δίπλωμα ή
Πιστοποιητικό, με βάση τα τηρούμενα στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
αρχεία του Ο.Ε.Ε.Κ., λαμβάνουν από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μετά
την υποβολή αίτησης, η οποία συνοδεύεται από σχετική
υπεύθυνη δήλωση μη χορήγησης ή δήλωση απώλειας
στην αστυνομία και απόδειξη καταβολής του ορισθέ−
ντος στο άρθρο 11 της παρούσας ανταποδοτικού τέλους,
«Βεβαίωση Χορήγησης Διπλώματος Επαγγελματικής
Κατάρτισης» ή «Βεβαίωση Χορήγησης Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής Κατάρτισης», η οποία υπογράφεται από
το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η, ως άνω,
Βεβαίωση επέχει θέση Διπλώματος ή Πιστοποιητικού
και περιλαμβάνει το μέσο όρο της βαθμολογίας του
Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων (βλ. υποδείγμα−
τα 9−9α έως 10−10α και του Παραρτήματος Ι). Ειδικά η
«Βεβαίωση Χορήγησης Διπλώματος Επαγγελματικής
Κατάρτισης» της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων
Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» περιλαμβάνει
το μέσο όρο της βαθμολογίας του Θεωρητικού και του
Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων (βλ. Υποδείγματα 11
και 11α του Παραρτήματος Ι).
2. Στους δικαιούχους Διπλώματος Επαγγελματικής
Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελ−
ματικής κατάρτισης ή Πιστοποιητικού Επαγγελματικής
Κατάρτισης επιπέδου Ι του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. με
την επωνυμία «Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευ−
σης και Κατάρτισης» (Ο.Ε.Ε.Κ.) δύναται να χορηγείται
κατόπιν αιτήσεώς τους «Βεβαίωση Πιστοποίησης» (βλ.

υποδείγματα 10β και 11β του Παραρτήματος Ι) στην
οποία αναγράφεται η ακριβής χρήση της Βεβαίωσης
και η οποία συνοδεύεται από απόδειξη καταβολής του
ορισθέντος στο άρθρο 11 της παρούσας απόφασης
ανταποδοτικού τέλους.
3. Στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τηρείται σε ψηφιακή και έντυπη
μορφή αρχείο όλων των Βεβαιώσεων που χορηγούνται.».
28. Το άρθρο 29 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 29
Υποδείγματα τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης και βεβαιώσεων πιστοποίησης.
1. Υποδείγματα του Διπλώματος Επαγγελματικής
Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5,
του Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης επιπέδου 3, των «αντιγράφων» και των
σχετικών Βεβαιώσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελ−
ματικής Κατάρτισης με το μέσο όρο της βαθμολογίας
του Θεωρητικού Μέρους επισυνάπτονται στο Παράρ−
τημα Ι της παρούσας απόφασης υπό αριθμό 1 έως 6 και
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
2. Υπόδειγμα της Βεβαίωσης Πιστοποίησης Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης με το μέσο όρο της βαθ−
μολογίας του Θεωρητικού και του Πρακτικού Μέρους,
της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυ−
τοκινήτων και Μοτοσικλετών», επισυνάπτεται στο Πα−
ράρτημα Ι της παρούσας απόφασης υπό αριθμό 7 και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
3. Υπόδειγμα της «Βεβαίωσης Πιστοποίησης» με το
μέσο όρο της βαθμολογίας του Θεωρητικού και του
Πρακτικού Μέρους της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υπο−
ψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών», η
οποία χορηγείται στους κατόχους Διπλώματος Επαγ−
γελματικής Κατάρτισης του πρώην Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου
μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης του
άρθρου 6 Ν. 2009/1992, που αποκτήθηκε έως την έναρξη
της εφαρμογής του Π.δ. 208/2002, επισυνάπτεται στο
Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης υπό αριθμό 8
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
4. Υποδείγματα της «Βεβαίωσης Χορήγησης Διπλώμα−
τος Επαγγελματικής Κατάρτισης» και της «Βεβαίωσης
Χορήγησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτι−
σης» με το μέσο όρο της βαθμολογίας του Θεωρητι−
κού Μέρους των εξετάσεων που χορηγούνται στους
δικαιούχους Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης
Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κα−
τάρτισης ή Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης
Επιπέδου 1 που συμμετείχαν στις Εξετάσεις Πιστοποί−
ησης Επαγγελματικής Κατάρτισης όλων των ειδικο−
τήτων που διενήργησε το καταργηθέν Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία «Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης» (Ο.Ε.Ε.Κ.), σε περίπτωση μη χορήγησης
ή απώλειας του Διπλώματος ή του Πιστοποιητικού, με
βάση τα τηρούμενα στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αρχεία του πρώην
Ο.Ε.Ε.Κ., καθώς και των σχετικών Βεβαιώσεων Πιστοποί−
ησης, επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας
απόφασης υπό αριθμό 9 και 9α έως 10, 10α και 10β και
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
5. Υπόδειγμα της «Βεβαίωσης Χορήγησης Διπλώμα−
τος Επαγγελματικής Κατάρτισης» με το μέσο όρο της
βαθμολογίας του Θεωρητικού και του Πρακτικού Μέ−
ρους της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών
Αυτοκινήτων και μοτοσικλετών» που χορηγείται στους
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δικαιούχους Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης
Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρ−
τισης που συμμετείχαν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης
Επαγγελματικής Κατάρτισης που διενήργησε το κα−
ταργηθέν Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Επαγ−
γελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (Ο.Ε.Ε.Κ.), σε
περίπτωση μη χορήγησης ή απώλειας του Διπλώματος,
καθώς και της σχετικής Βεβαίωσης Πιστοποίησης με
βάση τα τηρούμενα στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αρχεία του πρώην
Ο.Ε.Ε.Κ., επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας
απόφασης υπό αριθμό 11−11α και 11β και αποτελούν ανα−
πόσπαστο μέρος της.
6. Υποδείγματα του δελτίου εξέτασης Θεωρητικού
Μέρους (θεωρητικής εξέτασης), του δελτίου εξέτα−
σης Πρακτικού Μέρους, του Εντύπου Βαθμολόγησης
«Φυσικώς Αδυνάτων», του δελτίου γραπτής εξέτασης
Θεωρητικού Μέρους (θεωρητικής εξέτασης), του δελ−
τίου προφορικής εξέτασης Θεωρητικού Μέρους και του
δελτίου εξέτασης Πρακτικού Μέρους των οχημάτων
Α, Β, C, D και CΕ της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υπο−
ψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών», των
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Εντύπων Ελέγχου Εξεταστικών Κέντρων Θεωρητικού και
Πρακτικού Μέρους και Βαθμολογικών Κέντρων, καθώς
και Βεβαιώσεων συμμετοχής στα Εξεταστικά Κέντρα
Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους και τα Βαθμολογικά
Κέντρα επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ι της παρού−
σας απόφασης υπό αριθμό 12 έως 19β και αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της».
7. Υποδείγματα του Διπλώματος Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτερο−
βάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, του Πιστοποι−
ητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου Ι, των
αντιγράφων τους, των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης με
το μέσο όρο της βαθμολογίας του Θεωρητικού Μέρους
που αφορά σε εξετάσεις που διενήργησε ο Ε.Ο.Π.Π. και
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έως την εφαρμογή του Ν. 4186/2013, και της
αντίστοιχης «Βεβαίωσης Πιστοποίησης» με το μέσο όρο
της βαθμολογίας του Θεωρητικού και του Πρακτικού
Μέρους της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδη−
γών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» επισυνάπτονται
στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης υπό αριθμό
από 20 έως 23β και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
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29. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι αντικαθίσταται στο σύνολό του, ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΔΙΠΛΩΜΑ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

του

και της

…………………….…………

Περιόδου 20…….

…………………………………..

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Αθήνα, ………………………………………………………………………………

….…

……………………………………………

στ……
και την επιτυχή συμμετοχή τ….… στις

, που γεννήθηκε την

Κωδικός αριθμός:

…………………………….………………………………………………………

……………………….…………

μετά την αποφοίτησή τ….… από το Δ……………/Ι…………… Ι.Ε.Κ.

………………………….……………………………………………………………………

Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.,

…………………………………………………

Το παρόν απονέμεται στ……

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

(Άρθρο 25 Ν. 4186/2013 – Άρθρο 11 παρ. γ Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ επιπέδου 5

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Υπόδειγμα 1

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16385

ΔΙΠΛΩΜΑ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙAΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

του

και της

…………………….…………

Περιόδου 20…….

…………………………………..

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Αθήνα, ………………………………………………………………………………

Εκδίδεται λόγω απώλειας του αρχικού Διπλώματος, το οποίο είχε εκδοθεί την ………………………………………. .

….…

……………………………………………

στ

…

και την επιτυχή συμμετοχή τ….… στις

, που γεννήθηκε την

Κωδικός αριθμός:

…………………………….……………………………………………………

……………………….…………

μετά την αποφοίτησή τ….… από το Δ……………………/Ι…………………… Ι.Ε.Κ.

………………………….……………………………………………………………………

Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.,

……………………………………………

Το παρόν απονέμεται στ……

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

«Αντίγραφο»

(Άρθρο 25 Ν. 4186/2013 – Άρθρο 11 παρ. γ Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ επιπέδου 5

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Υπόδειγμα 2

16386
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΠΤΥΧΙΟ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

του
……………………….…………

μετά την αποφοίτησή τ….… από το Δ………………./Ι………………. Ι.Ε.Κ.

………………………….……………………………………………

…………………….…………

Περιόδου 20…….

……………………………….

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Αθήνα, ………………………………………………………………………………

….…

……………………………………………

στ……
και την επιτυχή συμμετοχή τ….… στις

, που γεννήθηκε την

Κωδικός αριθμός:

…………………………….………………………………………………………

και της

Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.,

……………………………………………

Το παρόν απονέμεται στ……

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

(Άρθρο 25 Ν. 4186/2013 - Άρθρο 11 παρ. β Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ επιπέδου 3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Υπόδειγμα 3

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16387

ΠΤΥΧΙΟ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

………………………….……………………………………………………………………

του

….…

…………………….…………

Περιόδου 20…….

……………………………….

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Αθήνα, ………………………………………………………………

Εκδίδεται λόγω απώλειας του αρχικού Πτυχίου, το οποίο είχε εκδοθεί την ………………………………………. .

Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.,

και της

……………………………………………

και την επιτυχή συμμετοχή τ….… στις

, που γεννήθηκε την

Κωδικός αριθμός:

…………………………….………………………………………………………

……………………….…………

στ………………………………………………… μετά την αποφοίτησή τ….… από το Δ………………/Ι……………… Ι.Ε.Κ.

Το παρόν απονέμεται στ……

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

«Αντίγραφο»

(Άρθρο 25 Ν. 4186/2013 - Άρθρο 11 παρ. β Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ επιπέδου 3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Υπόδειγμα 4

16388
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αθήνα,
Αριθμ. Πρωτ.:

……………………………………………

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Χορηγείται στ… …….........................................................………………. του ................ και της ………….., που γεννήθηκε στ... ………………. την …………..,
απόφοιτ…. του Δ./Ι.Ι.Ε.Κ. ..............., μετά την επιτυχή συμμετοχή τ…. στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Θεωρητικού
και Πρακτικού Μέρους), της ειδικότητας «…………………………………………..…………...».
Στις εξετάσεις του Θεωρητικού Μέρους, που πραγματοποιήθηκαν την …………………, ο μέσος όρος βαθμολογίας τ….. είναι ………….(ΧΧ,00).
Στις εξετάσεις του Πρακτικού Μέρους, που πραγματοποιήθηκαν την ……………………., χαρακτηρίστηκε ως «Επιτυχ……».
Κατέστη διπλωματούχος την ………………………
Η παρούσα βεβαίωση επέχει θέση Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, με αριθμό
……….………………..… και εκδίδεται για χρήση ………………..

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ.

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Υπόδειγμα 5

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16389

Αθήνα,
Αριθμ. Πρωτ.:

……………………………………………

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Χορηγείται στ… …….........................................................………………. του ................ και της …………, που γεννήθηκε στ... ………………. την …………..,
απόφοιτ…. του Δ./Ι.Ι.Ε.Κ. επιπέδου 1 .........................., μετά την επιτυχή συμμετοχή τ…. στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους), της ειδικότητας «…………………………………………..…………...».
Στις εξετάσεις του Θεωρητικού Μέρους, που πραγματοποιήθηκαν την …………………, ο μέσος όρος βαθμολογίας τ….. είναι ………….(ΧΧ,00).
Στις εξετάσεις του Πρακτικού Μέρους, που πραγματοποιήθηκαν την ……………………., χαρακτηρίστηκε ως «Επιτυχ……».
Κατέστη πτυχιούχος την ………………………
Η παρούσα βεβαίωση επέχει θέση Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3, με αριθμό
……….………………..… και εκδίδεται για χρήση ………………..

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ.

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Υπόδειγμα 6

16390
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αθήνα,
Αριθμ. Πρωτ.:

……………………………………………

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Χορηγείται στ… …….........................................................………………. του ................ και της ………. , που γεννήθηκε στ... ………………. την …………..,
απόφοιτ… .................……………………, μετά την επιτυχή συμμετοχή τ….. στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους), της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Yποψηφίων Oδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών».
Στις εξετάσεις του Θεωρητικού Μέρους, ο μέσος όρος βαθμολογίας τ….. είναι ………….(ΧΧ,00).
Στις εξετάσεις του Πρακτικού Μέρους, ο μέσος όρος βαθμολογίας τ….. είναι ………….( ΧΧ,00).
Κατέστη διπλωματούχος την …………………….
Η παρούσα βεβαίωση επέχει θέση Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, με αριθμό
……….………………..… και εκδίδεται για χρήση ………………..

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ.

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Υπόδειγμα 7

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16391

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αθήνα,
Αριθμ. Πρωτ.:

……………………………………………

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

O/H ……..................... ……………………………………………… του ………………………… και της …….. που γεννήθηκε στ.. ………………………………… την
………………….., μετά την αποφοίτησή τ…. από ………………………….. και την επιτυχή συμμετοχή τ….. στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής
Κατάρτισης ….. περιόδου ........., της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» που διενεργήθηκαν από τον
πρώην Ο.Ε.Ε.Κ. κατέστη κάτοχος Διπλώματος του πρώην Ο.Ε.Ε.Κ. την …………………….
Στις εξετάσεις του Θεωρητικού Μέρους, ο μέσος όρος βαθμολογίας τ….. είναι ………….(ΧΧ,00).
Στις εξετάσεις του Πρακτικού Μέρους, ο μέσος όρος βαθμολογίας τ….. είναι ………….(ΧΧ,00).
Η παρούσα βεβαίωση συνοδεύει και συμπληρώνει το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής
Κατάρτισης του πρώην Ο.Ε.Ε.Κ. με αριθμό ……….………………..… και εκδίδεται για κάθε νόμιμη χρήση.

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Υπόδειγμα 8

16392
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αθήνα,
Αριθμ. Πρωτ.:

……………………………………………

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

O/H ……..................... ……………………………………………… του …………………………και της ………… που γεννήθηκε στ.. ………………………………… την
………………….., μετά την αποφοίτησή τ…. από το Δ./Ι.Ι.Ε.Κ. ………………………… και την επιτυχή συμμετοχή τ….. στις Εξετάσεις Πιστοποίησης
Επαγγελματικής Κατάρτισης ….. περιόδου ........., της ειδικότητας «…………………………………………..……..» που διενεργήθηκαν από τον πρώην «Ο.Ε.Ε.Κ.»
κατέστη διπλωματούχος την ……. και τ… χορηγήθηκε Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής
Κατάρτισης με κωδικό αριθμό……….…………………………
Στις εξετάσεις του Θεωρητικού Μέρους ο μέσος όρος βαθμολογίας τ….. είναι ………….(ΧΧ,00).
Στις εξετάσεις του Πρακτικού Μέρους χαρακτηρίστηκε ως «Επιτυχ……».
Η παρούσα εκδίδεται λόγω απώλειας του πρωτότυπου τίτλου, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με βάση το αρχείο του καταργηθέντος
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» Ο.Ε.Ε.Κ., το οποίο τηρείται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

(Άρθρο 25 Ν. 4186/2013 - Άρθρο 6 Ν. 2009/1992 – Άρθρα 11 και 24 παρ. 13 Ν. 3879/2010 – Άρθρο 45 παρ. 17 Ν. 4115/2013 - Άρθρο 11 παρ. γ Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ό
θ ή Αντιστάσεως
ά
έ Ιωνία
Λεωφόρος
Εθνικής
41, 142 34 Νέα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Υπόδειγμα 9

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16393

Αθήνα,
Αριθμ. Πρωτ.:

……………………………………………

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

O/H ……..................... ……………………………………………… του …………………………και της ………… που γεννήθηκε στ.. ………………………………… την
………………….., μετά την αποφοίτησή τ…. από το Δ./Ι.Ι.Ε.Κ. ………………………… και την επιτυχή συμμετοχή τ….. στις Εξετάσεις Πιστοποίησης
Επαγγελματικής Κατάρτισης ….. περιόδου ........., της ειδικότητας «…………………………………………..……..» που διενεργήθηκαν από τον πρώην «Ο.Ε.Ε.Κ.»
κατέστη διπλωματούχος την ……. και τ… χορηγήθηκε Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής
Κατάρτισης με κωδικό αριθμό……….…………………………
Στις εξετάσεις του Θεωρητικού Μέρους ο μέσος όρος βαθμολογίας τ….. είναι ………….(ΧΧ,00).
Στις εξετάσεις του Πρακτικού Μέρους χαρακτηρίστηκε ως «Επιτυχ……».
Η παρούσα εκδίδεται λόγω μη χορήγησης του πρωτότυπου τίτλου από τον Ο.Ε.Ε.Κ., μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με βάση το αρχείο
του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» Ο.Ε.Ε.Κ., το οποίο τηρείται στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

(Άρθρο 25 Ν. 4186/2013 - Άρθρο 6 Ν. 2009/1992 – Άρθρα 11 και 24 παρ. 13 Ν. 3879/2010 – Άρθρο 45 παρ. 17 Ν. 4115/2013 - Άρθρο 11 παρ. γ Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Υπόδειγμα 9α

16394
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Υπόδειγμα 10

Αθήνα,
Αριθμ. Πρωτ.:

……………………………………………

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

O/H ……..................... ……………………………………………… του ………………………… και της …….. που γεννήθηκε στ.. ………………………………… την
………………….., μετά την αποφοίτησή τ…. από το Δ./Ι.Ι.Ε.Κ. ………………………….. και την επιτυχή συμμετοχή τ….. στις Εξετάσεις Πιστοποίησης
Επαγγελματικής Κατάρτισης ….. περιόδου ........., της ειδικότητας «…………………………………………..……..» που διενεργήθηκαν από τον πρώην Ο.Ε.Ε.Κ.
κατέστη κάτοχος Πιστοποιητικού την ……………………… και του χορηγήθηκε Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Ι με κωδικό αριθμό
…………………………………
Στις εξετάσεις του Θεωρητικού Μέρους ο μέσος όρος βαθμολογίας τ….. είναι ………….(ΧΧ,00).
Στις εξετάσεις του Πρακτικού Μέρους χαρακτηρίστηκε ως «Επιτυχ……».
Η παρούσα εκδίδεται λόγω απώλειας του πρωτότυπου τίτλου, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με βάση το αρχείο του καταργηθέντος
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» Ο.Ε.Ε.Κ., το οποίο τηρείται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ΕΠΙΠΕΔΟ: Ι

(Άρθρο 25 Ν. 4186/2013 - Άρθρο 6 Ν. 2009/1992 – Άρθρα 11 και 24 παρ. 13 Ν. 3879/2010 – Άρθρο 45 παρ. 17 Ν. 4115/2013 - Άρθρο 11 παρ. β Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16395

Αθήνα,
Αριθμ. Πρωτ.:

……………………………………………

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

O/H ……..................... ……………………………………………… του ………………………… και της …….. που γεννήθηκε στ.. ………………………………… την
………………….., μετά την αποφοίτησή τ…. από το Δ./Ι.Ι.Ε.Κ. ………………………….. και την επιτυχή συμμετοχή τ….. στις Εξετάσεις Πιστοποίησης
Επαγγελματικής Κατάρτισης ….. περιόδου ........., της ειδικότητας «…………………………………………..……..» που διενεργήθηκαν από τον πρώην Ο.Ε.Ε.Κ.
κατέστη κάτοχος Πιστοποιητικού την ……………………… και του χορηγήθηκε Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Ι με κωδικό αριθμό
…………………………………
Στις εξετάσεις του Θεωρητικού Μέρους ο μέσος όρος βαθμολογίας τ….. είναι ………….(ΧΧ,00).
Στις εξετάσεις του Πρακτικού Μέρους χαρακτηρίστηκε ως «Επιτυχ……».
Η παρούσα εκδίδεται λόγω μη χορήγησης του πρωτότυπου τίτλου από τον Ο.Ε.Ε.Κ., μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με βάση το αρχείο
του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» Ο.Ε.Ε.Κ., το οποίο τηρείται στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ΕΠΙΠΕΔΟ: Ι

(Άρθρο 25 Ν. 4186/2013 - Άρθρο 6 Ν. 2009/1992 – Άρθρα 11 και 24 παρ. 13 Ν. 3879/2010 – Άρθρο 45 παρ. 17 Ν. 4115/2013 - Άρθρο 11 παρ. β Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Υπόδειγμα 10α

16396
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αθήνα,
Αριθμ. Πρωτ.:

……………………………………………

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Χορηγείται στ… …….........................................................………………. του ................ και της ………….., που γεννήθηκε στ... ………………. την …………..,
απόφοιτ…. του Δ./Ι.Ι.Ε.Κ. ..............., μετά την επιτυχή συμμετοχή τ…. στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Θεωρητικού και
Πρακτικού Μέρους), της ειδικότητας «…………………………………………..…………...», που διενεργήθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ.
Στις εξετάσεις του Θεωρητικού Μέρους, που πραγματοποιήθηκαν την …………………, ο μέσος όρος βαθμολογίας τ….. είναι ………….(ΧΧ,00).
Στις εξετάσεις του Πρακτικού Μέρους, που πραγματοποιήθηκαν την ……………………., χαρακτηρίστηκε ως «Επιτυχ……».
Κατέστη διπλωματούχος (ή δικαιούχος Πιστοποιητικού) την ………………………
Η παρούσα βεβαίωση επέχει θέση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (ή
Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου Ι), με αριθμό ……….………………..… και εκδίδεται για χρήση ………………..

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Υπόδειγμα 10β

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16397

Αθήνα,
Αριθμ. Πρωτ.:

……………………………………………

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

O/H ……..................... ……………………………………………… του …………………………και της ………… που γεννήθηκε στ.. ………………………………… την
………………….., μετά την αποφοίτησή τ…. από ………………………… και την επιτυχή συμμετοχή τ….. στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής
Κατάρτισης ….. περιόδου ........., της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» που διενεργήθηκαν από τον
πρώην «Ο.Ε.Ε.Κ.» κατέστη διπλωματούχος την ……. και τ… χορηγήθηκε Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας
Επαγγελματικής Κατάρτισης με κωδικό αριθμό……….…………………………
Στις εξετάσεις του Θεωρητικού Μέρους, ο μέσος όρος βαθμολογίας τ….. είναι ………….(ΧΧ,00).
Στις εξετάσεις του Πρακτικού Μέρους, ο μέσος όρος βαθμολογίας τ….. είναι ………….(ΧΧ,00).
Η παρούσα εκδίδεται λόγω απώλειας του πρωτότυπου τίτλου, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με βάση το αρχείο του καταργηθέντος
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» Ο.Ε.Ε.Κ., το οποίο τηρείται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

(Άρθρο 25 Ν. 4186/2013 - Άρθρο 6 Ν. 2009/1992 – Άρθρα 11 και 24 παρ. 13 Ν. 3879/2010 – Άρθρο 45 παρ. 17 Ν. 4115/2013 - Άρθρο 11 παρ. γ Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Υπόδειγμα 11

16398
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αθήνα,
Αριθμ. Πρωτ.:

……………………………………………

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

O/H ……..................... ……………………………………………… του …………………………και της ………… που γεννήθηκε στ.. ………………………………… την
………………….., μετά την αποφοίτησή τ…. από ………………………… και την επιτυχή συμμετοχή τ….. στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής
Κατάρτισης ….. περιόδου ........., της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» που διενεργήθηκαν από τον
πρώην «Ο.Ε.Ε.Κ.» κατέστη διπλωματούχος την ……. και τ… χορηγήθηκε Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας
Επαγγελματικής Κατάρτισης με κωδικό αριθμό……….…………………………
Στις εξετάσεις του Θεωρητικού Μέρους, ο μέσος όρος βαθμολογίας τ….. είναι ………….(ΧΧ,00).
Στις εξετάσεις του Πρακτικού Μέρους, ο μέσος όρος βαθμολογίας τ….. είναι ………….(ΧΧ,00).
Η παρούσα εκδίδεται λόγω μη χορήγησης του πρωτότυπου τίτλου από τον Ο.Ε.Ε.Κ., μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με βάση το αρχείο
του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» Ο.Ε.Ε.Κ., το οποίο τηρείται στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

(Άρθρο 25 Ν. 4186/2013 - Άρθρο 6 Ν. 2009/1992 – Άρθρα 11 και 24 παρ. 13 Ν. 3879/2010 – Άρθρο 45 παρ. 17 Ν. 4115/2013 - Άρθρο 11 παρ. γ Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Υπόδειγμα 11α

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16399

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αθήνα,
Αριθμ. Πρωτ.:

……………………………………………

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Χορηγείται στ… …….........................................................………………. του ................ και της ………….., που γεννήθηκε στ... ………………. την …………..,
απόφοιτ…. του ................., μετά την επιτυχή συμμετοχή τ…. στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Θεωρητικού και Πρακτικού
Μέρους), της ειδικότητας της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών», που διενεργήθηκαν από τον
Ο.Ε.Ε.Κ.
Στις εξετάσεις του Θεωρητικού Μέρους, ο μέσος όρος βαθμολογίας τ….. είναι ………….(ΧΧ,00).
Στις εξετάσεις του Πρακτικού Μέρους, ο μέσος όρος βαθμολογίας τ….. είναι ………….(ΧΧ,00).
Κατέστη διπλωματούχος την ………………………
Η παρούσα βεβαίωση επέχει θέση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, με
αριθμό ……….………………..… και εκδίδεται για χρήση ………………..

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Υπόδειγμα 11β

16400
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Υπόδειγμα 12
ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

16401

16402

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Υπόδειγμα 13
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
Επώνυμο:
Όνομα:
΄Όνομα Πατέρα:

΄Ονομα Μητέρας:

Τόπος Γέννησης:
Ημ/νία Γέννησης:
Φύλο:

Ι.Ε.Κ. ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ:
Α.Μ.Κ.:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΗ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Β’ ΕΞΕΤΑΣΤΗ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Β’ ΕΞΕΤΑΣΤΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γ’ ΕΞΕΤΑΣΤΗ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Γ’ ΕΞΕΤΑΣΤΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ :
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Υπόδειγμα 14

ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΣ ΑΔΥΝΑΤΟΥ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Εξεταστική Περίοδος:

……………………………….
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
Α.Μ.Κ.

ΕΡΩΤΗΣΗ
1

η

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (1-20)

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

2η
3η
4η
5η
6η
……

Τόπος, Ημερομηνία

Ο ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ

……………... …………

)

( Ονοματεπώνυμο
(Υπογραφή)
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Υπόδειγμα 15

ΔΕΛΤΙΟ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών»

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Υπόδειγμα 16
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
Επώνυμο:
Όνομα:
΄Ονομα Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Τόπος Γέννησης:
Ημ/νία Γέννησης:
Φύλο:

ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ:
Α.Μ.Κ.:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΗ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β’ ΕΞΕΤΑΣΤΗ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Β’ ΕΞΕΤΑΣΤΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΕΞΕΤΑΣΤΗ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Γ’ ΕΞΕΤΑΣΤΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Υπόδειγμα 17
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Επώνυμο:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ………..*

Όνομα:
Ον. Πατέρα:

Μητέρας:

Τόπος Γέννησης:
Ημ/νία Γέννησης:
Φύλο:

ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ:
Α.Μ.Κ.:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

Α’ ΒΑΘΜΟΣ
Β’ ΒΑΘΜΟΣ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Α΄ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΗ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Α’ ΒΑΘΜΟΣ
Β’ ΒΑΘΜΟΣ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β’ ΕΞΕΤΑΣΤΗ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Α’ ΒΑΘΜΟΣ
Β’ ΒΑΘΜΟΣ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Γ΄ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΕΞΕΤΑΣΤΗ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

*Συμπληρώνεται κατά περίπτωση η Κατηγορία Οχήματος (A, B,
C, D, CE).
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Υπόδειγμα 18

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία

………….., ………./…./…………
ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ.

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1.

ΛΗΞΗ:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

2.
ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ.

ΣΤΑΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Κατάρτιση ονομαστικού κατ' αλφαβητική σειρά, καταλόγου των υποψηφίων για
κάθε ειδικότητα.
Ανάρτηση του καταλόγου των υποψηφίων στην είσοδο του Εξεταστικού
Κέντρου.
Ανάρτηση του καταλόγου των υποψηφίων ανά αίθουσα.
Κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες, με επιμέλεια των Επιτηρητών της
αίθουσας, με βάση την αλφαβητική σειρά με την οποία φέρονται εγγεγραμμένοι
στις καταστάσεις.
Έλεγχος της ταυτοπροσωπίας των υποψηφίων με βάση την Αστυνομική
ταυτότητα ή τη Στρατιωτική ταυτότητα ή το Διαβατήριο σε ισχύ.
Καταγραφή των απόντων.
Διανομή των γραπτών δοκιμίων.
Ανακοίνωση των υπό εξέταση θεμάτων.
Παροχή οδηγιών στους εξεταζόμενους για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων
τους και τους κανόνες της εξέτασης Θεωρητικού Μέρους (πχ. απαγόρευση
χρήσης διορθωτικού, αναγραφής των απαντήσεων με Κεφαλαία γράμματα
κλπ.).

ΤΗΡΗΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

x

Επιτήρηση των εξεταζομένων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και η επιβολή εν
γένει της τάξης στην αίθουσα.

x

Επιμέλεια για λήψη και αναπαραγωγή των θεμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης
ανά ειδικότητα.
Γνωστοποίηση του χρόνου έναρξης και λήξης του Θεωρητικού Μέρους των
εξετάσεων και αποστολή στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων
των εξεταζομένων, από τον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου.
Παραλαβή των γραπτών δοκιμίων από τους Επιτηρητές και έλεγχος για τυχόν
πειθαρχικό παράπτωμα (π.χ. χρήση στυλό άλλου χρώματος, Κεφαλαία
γράμματα, αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου
μαρτυρά την ταυτότητα του εξεταζόμενου εκτός του προβλεπόμενου χώρου του
Γραπτού Δοκιμίου).
Οι Επιτηρητές, μετά την ολοκλήρωση των απαντήσεων των θεμάτων από τον
εξεταζόμενο, καλύπτουν τα προσωπικά στοιχεία του με αδιαφανές
αυτοκόλλητο, διαγράφουν τα κενά σημεία του γραπτού δοκιμίου και
υπογράφουν στο τέλος των απαντήσεων του εξεταζόμενου.
Παράδοση από τους Επιτηρητές (μετά το πέρας της εξέτασης) των Γραπτών
Δοκιμίων των παρόντων εξεταζομένων και του καταλόγου με τα ονόματα των
απόντων υποψηφίων, στον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου.
Διαπίστωση της Οργάνωσης και επιμέλειας της Εξέτασης, από τον Υπεύθυνο
Εξεταστικού Κέντρου, εφόσον στο Εξεταστικό Κέντρο λειτουργεί και Κέντρο
Εξέτασης Φυσικώς Αδυνάτων.
Τήρηση παρουσιολογίων από Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου επικουρούμενο
από Γραμματέα.
Έλεγχος των παρουσιών του ανθρώπινου δυναμικού του Εξεταστικού Κέντρου
- Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου,
- Γραμματέας/είς Εξεταστικού Κέντρου,
- Επιτηρητές (δύο για κάθε είκοσι (20) εξεταζόμενους),
- Βοηθητικό προσωπικό,
- Εξεταστές προφορικής εξέτασης Θεωρητικού Μέρους «Φυσικώς Αδυνάτων»,
(τρεις (3) εξεταστές προφορικής εξέτασης Θεωρητικού Μέρους «Φυσικώς
Αδυνάτων» για κάθε ειδικότητα).
Συγκέντρωση, ταξινόμηση και άμεση αποστολή με ασφαλή τρόπο στα
Βαθμολογικά Κέντρα των γραπτών δοκιμίων, από τον Υπεύθυνο Εξεταστικού
Κέντρου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ξεχωριστά τα Γραπτά
Δοκίμια με την ένδειξη «ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ»).
Σύνταξη και υπογραφή όλων των εγγράφων από τον Υπεύθυνο Εξεταστικού
Κέντρου.
Χορήγηση Βεβαιώσεων Συμμετοχής από Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου
επικουρούμενο από Γραμματέα.
Τήρηση από τον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους των
διαδικασιών Οργάνωσης και διεξαγωγής του Θεωρητικού Μέρους των
Εξετάσεων Πιστοποίησης, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και του Δ.Σ.
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

x
x

x

x
x
x
x

x

x
x
x

ΣΧΟΛΙΑ:































































ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣ Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.*

Στην ………………, σήμερα ……/………/….…. οι ελεγκτές διαπίστωσαν τα ακόλουθα:

*Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης της προβλεπόμενης διαδικασίας.
ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
1.

2.

(Ονοματεπώνυμο)

(Ονοματεπώνυμο)

(Υπογραφή)

(Υπογραφή)
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Υπόδειγμα 18α

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία

………….., ./…./…………
ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ.
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1.

ΛΗΞΗ:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

2.

ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ.
ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΣΤΑΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
x

Έλεγχος της ταυτοπροσωπίας των υποψηφίων από το Συντονιστή με βάση
την Αστυνομική ταυτότητα ή τη Στρατιωτική ταυτότητα ή το Διαβατήριο σε
ισχύ.
x Καταγραφή των απόντων.
x Συμπλήρωση και Παράδοση των Δελτίων Εξέτασης Πρακτικού Μέρους στον
Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους, από το Συντονιστή
Εξέτασης Πρακτικού Μέρους.
Εξέταση υποψηφίων Πρακτικού Μέρους:
x Κατανομή των υποψηφίων σε ομάδες των οκτώ (8) ατόμων (μέγιστος
αριθμός ομάδας).
x Έλεγχος προσέλευσης υποψηφίων βάσει ενός αριθμού, μοναδικού για κάθε
υποψήφιο, που τον ορίζει ο Συντονιστής Εξέτασης Πρακτικού Μέρους του
Εξεταστικού Κέντρου κατά την ημέρα της εξέτασης. (Σε καμία περίπτωση δεν

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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x
x

x
x
x

x
x

x

x
x
x

γίνονται γνωστά στους εξεταστές τα ατομικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, Ι.Ε.Κ.
αποφοίτησης κ.λπ.) των εξεταζομένων από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού
Κέντρου ή τον Συντονιστή Εξέτασης Πρακτικού Μέρους ή από τους ίδιους
τους εξεταζόμενους).
Διενέργεια εξέτασης κάθε ομάδας η οποία διαρκεί από δύο (2) έως πέντε (5)
ώρες, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εξεταζόμενης ειδικότητας
Ι.Ε.Κ.
Έλεγχος παράδοσης των αποτελεσμάτων από τους Εξεταστές Πρακτικού
Μέρους, στον Συντονιστή Εξέτασης Πρακτικού Μέρους του Εξεταστικού
Κέντρου ή του Παραρτήματος, τα οποία μεταφέρονται από τον Συντονιστή,
ενώπιον των εξεταστών, στα Δελτία Πρακτικής Εξέτασης που περιλαμβάνουν
τα ατομικά στοιχεία των εξεταζομένων.
Έλεγχος συμπλήρωσης και υπογραφής κάθε Εξεταστή Π.Μ. (και ολογράφως)
στο αντίστοιχο πεδίο του Δελτίου Πρακτικής Εξέτασης.
Έλεγχος Δελτίου Πρακτικής Εξέτασης για τοποθέτηση σφραγίδας στη μέση
του κάτω μέρους του Δελτίου Πρακτικής Εξέτασης .
Έλεγχος σύνταξης, ονομαστικής κατ’ αλφαβητική σειρά, κατάστασης των
εξεταζομένων, η οποία συμπληρώνεται, μετά το πέρας των εξετάσεων, με το
χαρακτηρισμό «ΕΠΙΤΥΧΩΝ» ή «ΑΠΟΤΥΧΩΝ» ή «ΑΠΩΝ», ο οποίος
αναγράφεται παραπλεύρως του ονόματος, από τον Συντονιστή Εξέτασης
Πρακτικού Μέρους του Εξεταστικού Κέντρου ή του Παραρτήματος.
Τήρηση παρουσιολογίων από τον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου
επικουρούμενο από Γραμματέα.
Έλεγχος των παρουσιών του ανθρώπινου δυναμικού του Εξεταστικού
Κέντρου:
- Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου,
- Γραμματέας/είς Εξεταστικού Κέντρου,
- Βοηθητικό προσωπικό,
- Εξεταστές Πρακτικού Μέρους, τρεις (3) ανά εξεταζόμενη ειδικότητα και
ομάδα υποψηφίων,
- Συντονιστής Εξέτασης Πρακτικού Μέρους.
Συγκέντρωση, ταξινόμηση και αποστολή στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. της συνολικής
κατάστασης επιτυχόντων, αποτυχόντων και απόντων με τα οικεία Δελτία
Πρακτικής Εξέτασης των εξετάσεων του Πρακτικού Μέρους κάθε
ειδικότητας, μετά την ολοκλήρωση του Πρακτικού Μέρους από τον
Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους.
Σύνταξη και υπογραφή όλων των εγγράφων από τον Υπεύθυνο Εξεταστικού
Κέντρου.
Χορήγηση Βεβαιώσεων Συμμετοχής από Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου
επικουρούμενο από Γραμματέα.
Τήρηση από τον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους των
διαδικασιών Οργάνωσης και διεξαγωγής του Πρακτικού Μέρους των
Εξετάσεων Πιστοποίησης, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και του
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ΣΧΟΛΙΑ:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣ Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.*
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Στην ………………, σήμερα ……/………/….…. οι ελεγκτές διαπίστωσαν τα ακόλουθα:

*Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης της προβλεπόμενης διαδικασίας.
ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
1.

2.

(Ονοματεπώνυμο)

(Ονοματεπώνυμο)

(Υπογραφή)

(Υπογραφή)
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Υπόδειγμα 18β
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία

………….., …./…./…………
ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1.

ΛΗΞΗ:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

2.
ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ.

ΣΤΑΔΙΑ
x
x
x
x

x
x

ΤΗΡΗΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Παραλαβή των Γραπτών Δοκιμίων από τον Υπεύθυνο του Βαθμολογικού Κέντρου
καθώς και των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής.
Καταγραφή – αρχειοθέτηση Γραπτών Δοκιμίων.
Ελεγχος για πιθανή διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος που δεν έχει
διαπιστωθεί στο Εξεταστικό Κέντρο (πχ. αναγραφή ονοματεπώνυμου ή
συμβόλου κλπ)
Σύνταξη όλων των εγγράφων και καταστάσεων επιτυχόντων και αποτυχόντων
του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.
και του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., από τον Υπεύθυνο Βαθμολογικού Κέντρου.















Τήρηση παρουσιολογίων από Υπεύθυνο Βαθμολογικού Κέντρου επικουρούμενο
από το Γραμματέα.
Έλεγχος των παρουσιών του ανθρώπινου δυναμικού του Βαθμολογικού Κέντρου
- Υπεύθυνος Βαθμολογικού Κέντρου:
- Γραμματέας Βαθμολογικού Κέντρου,
- Βοηθητικό προσωπικό,
- Βαθμολογητές, Αναβαθμολογητές.





















ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
x Κάθε βαθμολογητής ή αναβαθμολογητής βαθμολογεί μέχρι εκατό (100) γραπτά
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x
x

κάθε εξεταστική περίοδο.
(Οι βαθμολογητές καλύπτουν τα, υπό εξέταση, γνωστικά αντικείμενα της κάθε
ειδικότητας).
Παροχή οδηγιών στους Βαθμολογητές.
Τήρηση από τον Υπεύθυνο του Βαθμολογικού Κέντρου των διαδικασιών
Οργάνωσης και λειτουργίας καθώς και του συντονισμού των εργασιών των
συμμετεχόντων στη διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων.




ΣΧΟΛΙΑ:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣ Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.*

Στην ………………, σήμερα ……/………/….…. οι ελεγκτές διαπίστωσαν τα ακόλουθα:

*Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης της προβλεπόμενης διαδικασίας.
ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
1.

2.

(Ονοματεπώνυμο)

(Ονοματεπώνυμο)

(Υπογραφή)

(Υπογραφή)
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Υπόδειγμα 19
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
………………………………………………………………….
……………, …../…../……
α/α:………………………...

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Βεβαιώνεται ότι ο/η κ…

……………………………………………………

του ……………. συμμετείχε τ……

……………./201…. με την ιδιότητα του/της ως ………………………………………………………………………, στις Εξετάσεις
Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ….ης Περιόδου ………

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
(σφραγίδα)

………………………………………………
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)
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Υπόδειγμα 19α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
………………………………………………………………….

……………, …../…../……

α/α:………………………...

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Βεβαιώνεται ότι ο/η κ…

……………………………………………………

του ……………. συμμετείχε τ……

……………./201…. με την ιδιότητα του/της ως ………………………………………………………………………, στις Εξετάσεις
Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ….ης Περιόδου ……..

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
(σφραγίδα)

………………………………………………
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Υπόδειγμα 19β
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

……………, …../…../……
α/α:………………………...

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Βεβαιώνεται ότι ο/η κ…

……………………………………………………

του ……………. συμμετείχε τ……

……………./201…. με την ιδιότητα του/της ως ………………………………………………………………………, στις Εξετάσεις
Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ….ης Περιόδου ……..

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
(σφραγίδα)

………………………………………………
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)
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30. Μετά το Παράρτημα Ι προστίθεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

του

…………………….…………

Περιόδου 20……..

…………………………………..

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Αθήνα, ………………………………………………………………………………

….…

και της

…………………………….………………………………………………………

……………………….…………

μετά την αποφοίτησή τ….… από το Δ……………/Ι…………… Ι.Ε.Κ.

………………………….……………………………………………………………………

Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.,

…………………………………………………

Το παρόν απονέμεται στ……

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

……………………………………………

στ……
και την επιτυχή συμμετοχή τ….… στις Εξετάσεις

, που γεννήθηκε την

Κωδικός αριθμός:

(Άρθρο 6 Ν. 2009/1992 – Άρθρο 11 παρ. γ Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, Άρθρο 25 παρ. 10γ Ν. 4186/2013)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Υπόδειγμα 20
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του

…………………….…………

Περιόδου 20………

…………………………………..

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Αθήνα, ………………………………………………………………………………

….…

και της

…………………………….………………………………………………………

……………………….…………

«Αντίγραφο»

μετά την αποφοίτησή τ….… από το Δ……………/Ι…………… Ι.Ε.Κ.

………………………….……………………………………………………………………

Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.,

…………………………………………………

Το παρόν απονέμεται στ……

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

……………………………………………

στ……
και την επιτυχή συμμετοχή τ….… στις Εξετάσεις

, που γεννήθηκε την

Κωδικός αριθμός:

(Άρθρο 6 Ν. 2009/1992 – Άρθρο 11 παρ. γ Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, Άρθρο 25 παρ. 10γ Ν. 4186/2013)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Υπόδειγμα 20α

16420
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

μετά την αποφοίτησή
….…

τ….…

του
……………………….…………

…………………….…………

, που γεννήθηκε την

……………………………………………

Κωδικός αριθμός:
στ……

…………………………………..

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Αθήνα, ………………………………………………………………………………

και την επιτυχή συμμετοχή τ….… στις Εξετάσεις Πιστοποίησης

και της

…………………………….………………………………………………………

Περιόδου 20……

από

………………………….……………………………………………………………………

Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.,

…………………………………………………

Το παρόν απονέμεται στ……

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

(Άρθρο 6 Ν. 2009/1992 – Άρθρο 11 παρ. γ Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, Άρθρο 25 παρ. 10γ Ν. 4186/2013)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Υπόδειγμα 21

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

μετά την αποφοίτησή
….…

τ….…

του
……………………….…………

…………………….…………

, που γεννήθηκε την

……………………………………………

Κωδικός αριθμός:
στ……

…………………………………..

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Αθήνα, ………………………………………………………………………………

και την επιτυχή συμμετοχή τ….… στις Εξετάσεις Πιστοποίησης

και της

…………………………….………………………………………………………

Περιόδου 20……

από

………………………….……………………………………………………………………

Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.,

…………………………………………………

Το παρόν απονέμεται στ……

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

«Αντίγραφο»

(Άρθρο 6 Ν. 2009/1992 – Άρθρο 11 παρ. γ Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, Άρθρο 25 παρ. 10γ Ν. 4186/2013)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Υπόδειγμα 21α

16422
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

του

…………………….…………

Περιόδου 20……

…………………………………..

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Αθήνα, ………………………………………………………………………………

….…

και της

…………………………….………………………………………………………

……………………….…………

μετά την αποφοίτησή τ….… από το Δ……………/Ι…………… Ι.Ε.Κ.

………………………….……………………………………………………………………

Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.,

…………………………………………………

Το παρόν απονέμεται στ……

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

επιπέδου Ι

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

……………………………………………

στ……
και την επιτυχή συμμετοχή τ….… στις Εξετάσεις

, που γεννήθηκε την

Κωδικός αριθμός:

(Άρθρο 6 Ν. 2009/1992 – Άρθρο 11 παρ. γ Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, Άρθρο 25 παρ. 10γ Ν. 4186/2013)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Υπόδειγμα 22

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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του

…………………….…………

Περιόδου 20……

…………………………………..

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Αθήνα, ………………………………………………………………………………

….…

και της

…………………………….………………………………………………………

……………………….…………

«Αντίγραφο»

μετά την αποφοίτησή τ….… από το Δ……………/Ι…………… Ι.Ε.Κ.

………………………….……………………………………………………………………

Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.,

…………………………………………………

Το παρόν απονέμεται στ……

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

επιπέδου Ι

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

……………………………………………

στ……
και την επιτυχή συμμετοχή τ….… στις Εξετάσεις

, που γεννήθηκε την

Κωδικός αριθμός:

(Άρθρο 6 Ν. 2009/1992 – Άρθρο 11 παρ. γ Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, Άρθρο 25 παρ. 10γ Ν. 4186/2013)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Υπόδειγμα 22α

16424
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Υπόδειγμα 23

Αθήνα,
Αριθμ. Πρωτ.:

……………………………………………

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Χορηγείται στ… …….........................................................………………. του ................ και της ………….., που γεννήθηκε στ... ………………. την …………..,
απόφοιτ…. του Δ./Ι.Ι.Ε.Κ. ..............., μετά την επιτυχή συμμετοχή τ…. στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Θεωρητικού και
Πρακτικού Μέρους), της ειδικότητας «…………………………………………..…………...», που διενεργήθηκαν από τον Ε.Ο.Π.Π. (ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
Στις εξετάσεις του Θεωρητικού Μέρους, που πραγματοποιήθηκαν την …………………, ο μέσος όρος βαθμολογίας τ….. είναι ………….(ΧΧ,00).
Στις εξετάσεις του Πρακτικού Μέρους, που πραγματοποιήθηκαν την ……………………., χαρακτηρίστηκε ως «Επιτυχ……».
Κατέστη διπλωματούχος την ………………………
Η παρούσα βεβαίωση επέχει θέση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης με
κωδικό αριθμό ……….………………..… και εκδίδεται για χρήση ………………..

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16425

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Υπόδειγμα 23α

Αθήνα,
Αριθμ. Πρωτ.:

……………………………………………

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Χορηγείται στ… …….........................................................………………. του ................ και της ………….., που γεννήθηκε στ... ………………. την …………..,
απόφοιτ…. του ........................, μετά την επιτυχή συμμετοχή τ…. στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Θεωρητικού και
Πρακτικού Μέρους), της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών», που διενεργήθηκαν από τον Ε.Ο.Π.Π. (ή
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
Στις εξετάσεις του Θεωρητικού Μέρους, ο μέσος όρος βαθμολογίας τ….. είναι ………….(ΧΧ,00).
Στις εξετάσεις του Πρακτικού Μέρους, ο μέσος όρος βαθμολογίας τ….. είναι ………….(ΧΧ,00).
Κατέστη διπλωματούχος την …………………….
Η παρούσα βεβαίωση επέχει θέση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης με
κωδικό αριθμό ……….………………..… και εκδίδεται για χρήση ………………..

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

16426
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Υπόδειγμα 23β

Αθήνα,
Αριθμ. Πρωτ.:

……………………………………………

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Χορηγείται στ… …….........................................................………………. του ................ και της ………….., που γεννήθηκε στ... ………………. την …………..,
απόφοιτ…. του Δ./Ι.Ι.Ε.Κ. ..............., μετά την επιτυχή συμμετοχή τ…. στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Θεωρητικού και
Πρακτικού Μέρους), της ειδικότητας «…………………………………………..…………...»,που διενεργήθηκαν από τον Ε.Ο.Π.Π. (ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
Στις εξετάσεις του Θεωρητικού Μέρους, που πραγματοποιήθηκαν την …………………, ο μέσος όρος βαθμολογίας τ….. είναι ………….(ΧΧ,00).
Στις εξετάσεις του Πρακτικού Μέρους, που πραγματοποιήθηκαν την ……………………., χαρακτηρίστηκε ως «Επιτυχ……».
Κατέστη δικαιούχος Πιστοποιητικού την ………………………
Η παρούσα βεβαίωση επέχει θέση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Ι με κωδικό αριθμό ……….………………..… και εκδίδεται
για χρήση ………………..

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16427

16428

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Μαΐου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

16430

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση,
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.
Η έντυπη μορφή των τευχών ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το
τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ ενώ για
ετήσια κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα.
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

êõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα

Πωλήσεων:
Συνδρομητών:
Πληροφοριών:
A1 Παραλαβής

(Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
(Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
(Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000)
Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02013541305160056*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

