
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 26760/Y1 
Tροποποίηση διατάξεων της απόφασης των 

Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οι-

κονομικών, αριθμ. 2944/2014 κοινής υπουργι-

κής απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης των Αποφοίτων των 

Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 

και των σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(Σ.Ε.Κ.)», ως ισχύει. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 5, 8, 9 και 10 του άρθρου 25 

του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193/Α’/2013), 
όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.  4354/2015 
(ΦΕΚ 176/Α’/2015).

3. 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» 
(ΦΕΚ 24/Α’/2013), όπως ισχύει και ιδίως των άρθρων 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 20 και 27.

4. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά 
Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 163/Α’/2010), 
όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α’/2011), 
όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξε-
ων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α’/2010), όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του π.δ. 208/
2002 «Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, 

Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 194/Α’/2002), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 113 παρ. 3 του 
ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 
Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 82/Α’/2012) και ισχύει.

8. 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 Ιουνί-
ου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγού-
στου 2009 και 2011/94/ΕΚ της 28ης Νοεμβρίου 2011» 
(ΦΕΚ 101/Α’/2012) και ισχύει.

9. Τις διατάξεις της αριθμ. Α3/οικ. 50984/7947/2013 
απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υπο-
ψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυ-
τοκινήτων» (ΦΕΚ 3056/Β’/2013), όπως ισχύει.

10. Την αριθμ. 11790/2014 υπουργική απόφαση «Κα-
νονισμός Λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης (Σ.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά 
Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (ΦΕΚ 2780/Β’/2014).

11. Την αριθμ. 1320/Δ51/2014 κοινή υπουργική από-
φαση «Ίδρυση και λειτουργία Πειραματικών Σχολών 
Επαγγελματικής Κατάρτισης Καλαμακίου και Ηρακλείου 
Κρήτης» (ΦΕΚ 134/Β’/2014).

12. Την αριθμ. 2944/2014 κοινή υπουργική απόφαση 
«Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)» (ΦΕΚ 1098/Β’/2014), όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις αριθμ. 6529/2015 (ΦΕΚ 1422/Β’/2015), 
3694/2016 (ΦΕΚ 1354/Β’/2016), 28960/2016 (ΦΕΚ 1601/
Β’/2016), Κ1/65286/2017 (ΦΕΚ 1508/Β’/2017), Κ1/162387/
2017 (ΦΕΚ 3475/Β’/2017) και K1/57072/2018 (ΦΕΚ 1365/
Β’/2018) όμοιες αποφάσεις και ισχύει.

13. Την αριθμ. 48077/Y2/2018 υπουργική απόφαση 
«Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πι-
στοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανα-
τολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)» (ΦΕΚ 1133/Β’/2018).
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14. Την αριθμ. 132837/Γ4/2019 απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αποδοχή παραίτησης 
του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού 
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελ-
ματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και ορισμός 
νέου - Αποδοχή παραιτήσεων και λήξη θητείας μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ορισμός 
νέων.» (ΦΕΚ 634/Υ.Ο.Δ.Δ./2019).

15. Την αριθμ. 175054/Γ4 (ΦΕΚ 949/τ.ΥΟΔΔ/08-11-2019) 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Οργα-
νισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)».

16. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Yπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α’/2019).

17. Την αριθμ. 340/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακά-
κη» (ΦΕΚ 3051/Β’/2019).

18. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρε-
ώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 83/Α’/2019).

19. Την αριθμ. ΔΠ/59849/02-12-2019 απόφαση της 
385ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 2ο 
«Τροποποίηση της αριθμ. ΔΠ/52738 απόφασης της 
377/13-09-2019 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
θέμα 130: Έγκριση δέσμευσης της πίστωσης που αφορά 
στο Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ.».

20. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα-
λούνται οι ακόλουθες δαπάνες σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» 
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.): Για το οικονομικό έτος 2020:

i) για τους αποφοίτους Ι.Ε.Κ., δαπάνη ύψους έως του 
ποσού των επτακοσίων τριάντα ενός χιλιάδων επτα-
κοσίων είκοσι ευρώ (731.720,00 €), σε περίπτωση που 
πραγματοποιηθούν εξετάσεις δύο φορές το ίδιο έτος,

ii) για τους αποφοίτους Σ.Ε.Κ. δαπάνη ύψους έως του 
ποσού των πενήντα ενός χιλιάδων διακοσίων είκοσι 
ευρώ (51.220€) σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν 
εξετάσεις δύο φορές το ίδιο έτος.

Οι ανωτέρω δαπάνες καλύπτονται από τα εξέταστρα 
που θα καταβάλλουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. α) οι υποψή-
φιοι για τη διεξαγωγή εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχι-
κής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. [εκτι-
μώμενα έσοδα ένα εκατομμύριο (1.000.000,00€) κατά 
προσέγγιση ανά εξεταστική περίοδο]. Ο υπολογισμός 
αναφέρεται σε 10.000 υποψηφίους Ι.Ε.Κ. ανά εξεταστική 
περίοδο, κατά μέσο όρο σε 175 ειδικότητες και 13 Εξε-
ταστικά Κέντρα Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους και 
αφορά μόνο σε αποζημιώσεις των συμμετεχόντων στις 
εξετάσεις με βάση τις αποζημιώσεις, όπως καθορίζονται 
με την παρούσα τροποποίηση της αριθμ. 6529/2015 κοι-
νής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1422/Β’/09.06.2015) και 
της αριθμ. 28960/2016 κοινής υπουργικής απόφασης 
(ΦΕΚ 1601/Β’/07.06.2016),

β) οι υποψήφιοι για τη διεξαγωγή εξετάσεων Πιστο-
ποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοί-

των Σ.Ε.Κ. [εκτιμώμενα έσοδα τριάντα χιλιάδες ευρώ 
(30.000,00€) ανά εξεταστική περίοδο]. Ο υπολογισμός 
αναφέρεται σε 300 υποψηφίους Σ.Ε.Κ. ανά εξεταστική 
περίοδο.

21. Το γεγονός ότι οι Πανελλήνιες εξετάσεις Πιστοποίη-
σης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων 
Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. (δημόσιων και ιδιωτικών) διεξάγονται μία 
ή δύο φορές κατ’ έτος, κυρίως, Σάββατο και Κυριακή, 
προκειμένου οι επιτυχόντες σε αυτές να λάβουν τίτλο 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ως ορίζεται 
στο άρθρο 25 παρ. 1 περ. α και στ του ν. 4186/2013 αντί-
στοιχα, γεγονότα από τα οποία συνάγεται ότι οι πρόκειται 
για εξετάσεις εξαιρετικής και ειδικής περίπτωσης που 
αποσκοπούν, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας τους, στην 
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και εν, γένει, στην 
αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκη-
σης, καθόσον ο Ε.ΟΠ.Π.Ε.Π. ενεργεί στο πλαίσιο των εξε-
τάσεων αυτών ως φορέας άσκησης δημόσιας εξουσίας.

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

23. Το αριθμ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 3282/19.02.2020 έγγρα-
φο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με το οποίο διαβιβάζεται η αριθμ. 
ΔΠ/3280/19.02.2020 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., 
η οποία λήφθηκε κατά την αριθμ. 394 συνεδρίασή του 
στις 19/2/2020, θέμα 2ο, με τίτλο: «Εισήγηση Τροποποίη-
σης της αριθμ. 2944/2014 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)», ως ισχύει, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 2944/2014 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμά-
των «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)» (ΦΕΚ 1098/Β’/2014), όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις αριθμ. 6529/2015 (ΦΕΚ 1422/B’/2015), 
3694/2016 (ΦΕΚ 1354/Β’/2016), 28960/2016 (ΦΕΚ 1601/
Β’/2016), ΚΙ/65286/2017 (ΦΕΚ 1508/Β’/2017), ΚΙ/162387/
2017 (ΦΕΚ 3475/Β’/2017), και ΚΙ/57072/2018 (ΦΕΚ 1365/
Β’/2018) όμοιες αποφάσεις και ισχύει, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
1. Οι περιπτώσεις α’, β’, γ’ και δ’ της παρ. 2 του άρθρου 

1 του Κεφαλαίου Α’ αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως 

Πρόεδρος, με αναπληρωτή ένα (1) μέλος του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που ορίζεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

β) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πιστοποίησης 
Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με αναπληρωτή έναν Προ-
ϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που 
ορίζεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,

γ) Ένας (1) δικηγόρος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με έμμισθη εντο-
λή με εξειδίκευση σε θέματα εξετάσεων Πιστοποίησης 
Προσόντων ή ο Νομικός Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., 
με αναπληρωτή δικηγόρο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με έμμισθη 
εντολή ή τον Νομικό Σύμβουλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., που 
ορίζονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
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δ) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πιστοποίησης 
Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με αναπληρωτή έναν 
υπάλληλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που ορίζεται από το Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».

2. Το άρθρο 3 του Κεφαλαίου Α’ αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3
Επιτροπές - ομάδες και όργανα για την υποστήριξη 

του έργου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.
Προκειμένου να υποστηριχθεί το έργο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

και της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. κατά την προετοιμασία και διενέργεια 
των εξετάσεων πιστοποίησης, με απόφαση του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., ορίζο-
νται όργανα και συγκροτούνται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. οι πα-
ρακάτω επιτροπές - ομάδες:

1. Τριμελής Επιτροπή Ειδικών Επιστημόνων ανά εξε-
ταζόμενη ειδικότητα: έργο της επιτροπής είναι η υπο-
βοήθηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. κατά την επιλογή των, υπό 
εξέταση, θεμάτων και η παροχή τυχόν διευκρινίσεων 
στους υποψηφίους, καθώς και η παροχή τυχόν οδηγιών 
προς τα Βαθμολογικά Κέντρα για τη βαθμολόγηση των 
γραπτών δοκιμίων.

Ως μέλη της επιτροπής ορίζονται εκπαιδευτές Ι.Ε.Κ. 
ή Σ.Ε.Κ. ή ειδικοί επιστήμονες ενταγμένοι στο Μητρώο 
Αξιολογητών - Επιτηρητών - Ελεγκτών - Επιθεωρητών - 
Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

2. Επιτροπή Τεχνικής και Βοηθητικής Υποστήριξης: 
έργο της επιτροπής είναι η προετοιμασία του απαραί-
τητου για τη διεξαγωγή των εξετάσεων τεχνικού εξο-
πλισμού στο χώρο συνεδρίασης της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., ο χει-
ρισμός των Η/Υ, η εξασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ 
της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και των Εξεταστικών Κέντρων και η εν 
γένει υποβοήθηση του έργου της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

Η επιτροπή απαρτίζεται από πέντε (5) έως δεκαπέ-
ντε (15) μέλη ανάλογα με τις ανάγκες της εξεταστικής 
περιόδου, όπως εκάστοτε εισηγείται στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 
η αρμόδια Διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ως μέλη της 
ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

3. Βοηθητική Επιτροπή Διοργάνωσης των εξετάσεων: 
έργο της επιτροπής είναι η υποβοήθηση της αρμόδιας 
υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην παραλαβή και στον 
έλεγχο των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και στην εν 
γένει διαδικασία διοργάνωσης των εξετάσεων.

Η επιτροπή απαρτίζεται από πέντε (5) έως δεκαπέ-
ντε (15) μέλη ανάλογα με τις ανάγκες της εξεταστικής 
περιόδου, όπως εκάστοτε εισηγείται στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 
η αρμόδια Διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ως μέλη της 
ορίζονται απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή 
απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. ή απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

4. Ομάδα Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού μέρους: 
έργο της ομάδας είναι η άρτια προετοιμασία, διεξαγωγή, 
έλεγχος, υποστήριξη και ολοκλήρωση του Θεωρητικού 
Μέρους των εξετάσεων στο οικείο Εξεταστικό κέντρο.

Η ομάδα απαρτίζεται από τον Υπεύθυνο του οικείου 
Εξεταστικού Κέντρου ως ορίζεται στο άρθρο 5.Α.1. τε-
λευταίο εδάφιο της παρούσας, τον Γραμματέα ή τους 
Γραμματείς αυτού ως ορίζεται στο άρθρο 5.Α.2. εδάφιο 
τελευταίο της παρούσας, και αναλόγως του αριθμού, 
κατά τις διακρίσεις του άρθρου 5.Α.2. εδάφιο πρώτο, 

της παρούσας, τους Επιτηρητές αυτού ως ορίζεται και 
αναλόγως του αριθμού κατά τις διακρίσεις του άρθρου 
5.Α.3 της παρούσας, το βοηθητικό προσωπικό αυτού ως 
ορίζεται και, αναλόγως τους αριθμού, κατά τις διακρί-
σεις του άρθρου 5.Α.4. της παρούσας, τους εξεταστές 
προφορικής εξέτασης Θεωρητικού Μέρους “Φυσικώς 
αδυνάτων”, όταν και εφόσον απαιτείται, ως ορίζεται στο 
άρθρο 5.Α.5. της παρούσας.

5. Ομάδα Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού μέρους: 
έργο της ομάδας είναι η άρτια προετοιμασία, διεξαγωγή, 
έλεγχος, υποστήριξη και ολοκλήρωση του Πρακτικού 
Μέρους των εξετάσεων στο οικείο Εξεταστικό Κέντρο.

Η ομάδα απαρτίζεται από τον Υπεύθυνο του οικείου 
Εξεταστικού Κέντρου ως ορίζεται στο άρθρο 5.Β.1 τε-
λευταίο εδάφιο της παρούσας, τον Γραμματέα ή τους 
Γραμματείς αυτού ως ορίζεται και αναλόγως του αριθ-
μού, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 5.Β.2. της παρού-
σας, το βοηθητικό προσωπικό αυτού ως ορίζεται και, 
αναλόγως του αριθμού, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 
5.Β.3 της παρούσας, τον Συντονιστή ή τους Συντονιστές 
εξέτασης Πρακτικού Μέρους ως ορίζεται και, αναλόγως 
του αριθμού, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 5.Β.4. της 
παρούσας, τους εξεταστές πρακτικού μέρους ως ορίζε-
ται στο άρθρο 5.Β.5 της παρούσας.

6. Ομάδα Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού μέρους ει-
δικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινή-
των και Μοτοσυκλετών» των Ι.Ε.Κ.: έργο της ομάδας είναι 
η άρτια προετοιμασία, διεξαγωγή, έλεγχος, υποστήριξη 
και ολοκλήρωση της διαδικασίας του Πρακτικού Μέρους 
των εξετάσεων της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφί-
ων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών» των Ι.Ε.Κ. 
στο οικείο Εξεταστικό Κέντρο.

Η ομάδα απαρτίζεται από τον Υπεύθυνο του οικείου 
Εξεταστικού Κέντρου ως ορίζεται στο άρθρο 5 Γ.1.1. 
τελευταίο εδάφιο της παρούσας, τον Γραμματέα ή 
τους Γραμματείς αυτού ως ορίζεται και αναλόγως του 
αριθμού, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 5.Γ.1.2. της πα-
ρούσας, τους εξεταστές ως ορίζεται και αναλόγως του 
αριθμού, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 5.Γ.1.3. της πα-
ρούσας, το βοηθητικό προσωπικό αυτού ως ορίζεται και, 
αναλόγως του αριθμού, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 
5.Γ.1.4. της παρούσας,

7. Ομάδα Βαθμολογικού Κέντρου Θεωρητικού Μέ-
ρους: έργο της ομάδας είναι η άρτια λειτουργία του οι-
κείου κέντρου, η βαθμολογία των γραπτών δοκιμίων, η 
προετοιμασία και σύνταξη των αναγκαίων για τη βαθ-
μολογία εγγράφων και πινάκων επιτυχόντων και αποτυ-
χόντων του Θεωρητικού Μέρους και η υποστήριξη κάθε 
είδους εργασίας του οικείου Βαθμολογικού Κέντρου.

Η ομάδα απαρτίζεται από τον Υπεύθυνο του οικείου 
Βαθμολογικού Κέντρου ως ορίζεται στο άρθρο 6.2. τε-
λευταίο εδάφιο της παρούσας, τον Γραμματέα ή τους 
Γραμματείς αυτού ως ορίζεται και αναλόγως του αριθ-
μού, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 6.2.2. της παρούσας, 
τους βαθμολογητές και αναβαθμολογητές ως ορίζεται 
και αναλόγως του αριθμού, κατά τις διακρίσεις του άρ-
θρου 6.2.3. της παρούσας, το βοηθητικό προσωπικό 
αυτού ως ορίζεται και, αναλόγως του αριθμού, κατά τις 
διακρίσεις του άρθρου 6.2.4. της παρούσας.
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8. Ομάδα Ελεγκτών διασφάλισης ποιότητας εξετάσεων 
πιστοποίησης: έργο της ομάδας είναι η διασφάλιση της 
εφαρμογής του οικείου θεσμικού πλαισίου κατά το χρό-
νο διεξαγωγής των εξετάσεων και της ποιότητας αυτών.

Η ομάδα απαρτίζεται από δύο (2) Ελεγκτές ανά έλεγχο, 
ως ορίζεται και, αναλόγως του αριθμού, κατά τις διακρί-
σεις του άρθρου 8.1. της παρούσας.».

3. Το άρθρο 9 του Κεφαλαίου Α’ αντικαθίσταται, ως 
εξής:

«Άρθρο 9
Ορισμός συμμετεχόντων στις Επιτροπές - ομάδες 
και όργανα των εξετάσεων πιστοποίησης

Τα μέλη των επιτροπών - ομάδων και οργάνων του άρ-
θρου 3 της παρούσας για την υποστήριξη των εξετάσε-
ων Πιστοποίησης Αρχικής επαγγελματικής Κατάρτισης 
της παρούσας απόφασης, ήτοι τα μέλη της Τριμελούς 
Επιτροπής Ειδικών Επιστημόνων ανά εξεταζόμενη ειδι-
κότητα, της Επιτροπής Τεχνικής και Βοηθητικής Υποστή-
ριξης, της Βοηθητικής Επιτροπής Διοργάνωσης των εξε-
τάσεων, της Ομάδας Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού 
Μέρους, της Ομάδας Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού 
Μέρους, της Ομάδα Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού 
Μέρους ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών 
Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών» των Ι.Ε.Κ., της Ομά-
δας Βαθμολογικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους και της 
Ομάδας Ελεγκτών διασφάλισης ποιότητας εξετάσεων 
πιστοποίησης ορίζονται και συγκροτούνται με αποφά-
σεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της 
Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.».

4. Το άρθρο 10 του Κεφαλαίου Α’ αντικαθίσταται, ως 
εξής:

«Άρθρο 10
Αποζημιώσεις των συμμετεχόντων στη 
διενέργεια των εξετάσεων

1. Η αποζημίωση του Προέδρου και των μελών της 
Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. ορίζεται [για κάθε μήνα διεξαγωγής των 
εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε 
τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα] ως 
ακολούθως:

1.1. Πρόεδρος: 250,00€.
1.2. Μέλος: 200,00€ έκαστος.
1.3. Γραμματέας: 150,00 €.
2. Οι αποζημιώσεις των επιτροπών και ομάδων στις 

εξετάσεις της παρούσας απόφασης ορίζονται ως εξής:
2.1. Μέλος Επιτροπής Ειδικών Επιστημόνων: 40,00€ 

έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι πέντε 
(5) ημέρες ανά μήνα].

2.2. Μέλος Επιτροπής Τεχνικής και Βοηθητικής Υπο-
στήριξης: 20,00€ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης 
και μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα].

2.3. Μέλος Βοηθητικής Επιτροπής Διοργάνωσης εξε-
τάσεων: 20,00€ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης 
μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα].

3. Οι αποζημιώσεις της Ομάδας Εξεταστικού Κέντρου 
Θεωρητικού Μέρους:

3.1. Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέ-
ρους: 200,00€ [Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων 

και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) 
τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

3.2. Γραμματέας: 150,00€ [Για κάθε μήνα διεξαγωγής 
των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής 
σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

3.3. Βοηθητικό προσωπικό: 20,00€ έκαστος [για κάθε 
ημέρα απασχόλησης μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα].

3.4. Επιτηρητής: 20,00€ έκαστος [για κάθε ημέρα απα-
σχόλησης και μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα].

3.5. Εξεταστής προφορικής εξέτασης Θεωρητικού Μέ-
ρους “Φυσικώς Αδυνάτων”: 40,00€ έκαστος [για κάθε 
ημέρα απασχόλησης και μέχρι πέντε (5) ημέρες ανά 
μήνα].

4. Οι αποζημιώσεις της Ομάδας Εξεταστικού Κέντρου 
Πρακτικού Μέρους:

4.1. Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου: 200,00€ [Για 
κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προ-
ϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συ-
νεδριάσεις ανά μήνα].

4.2 Γραμματέας: 150,00€ [Για κάθε μήνα διεξαγωγής 
των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής 
σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

4.3. Βοηθητικό προσωπικό: 20,00€ έκαστος [για κάθε 
ημέρα απασχόλησης μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα].

4.4. Συντονιστής εξέτασης Πρακτικού Μέρους: 200,00€ 
[Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την 
προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον 
συνεδριάσεις ανά μήνα].

4.5. Εξεταστής Πρακτικού Μέρους: 50,00€ έκαστο μέ-
λος [για κάθε ημέρα απασχόλησης και υπό την προϋπό-
θεση εξέτασης τουλάχιστον δύο ομάδων εξεταζομένων 
και μέχρι τέσσερις (4) ημέρες ανά μήνα].

5. Οι αποζημιώσεις της Ομάδας Εξεταστικών Κέντρων 
Πρακτικού Μέρους της ειδικότητας “Εκπαιδευτής Υπο-
ψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών” των 
Ι.Ε.Κ.:

5.1. Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέ-
ρους: 200,00€ [Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων 
και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) 
τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

5.2. Γραμματέας Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέ-
ρους: 150,00€ [Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων 
και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) 
τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

5.3. Εξεταστής Πρακτικού Μέρους: 50,00€ [για κάθε 
ημέρα απασχόλησης και μέχρι τέσσερις (4) ημέρες ανά 
μήνα].

5.4. Βοηθητικό προσωπικό: 20,00€ έκαστος [για κάθε 
ημέρα απασχόλησης μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα].

6. Οι αποζημιώσεις της Ομάδας Βαθμολογικού Κέ-
ντρου:

6.1. Υπεύθυνος Βαθμολογικού Κέντρου: 200,00€ [Για 
κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προ-
ϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συ-
νεδριάσεις ανά μήνα].

6.2. Γραμματέας Βαθμολογικού Κέντρου: 150,00 € 
[Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την 
προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον 
συνεδριάσεις ανά μήνα].
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6.3. Βοηθητικό προσωπικό: 20,00 € έκαστος [για κάθε 
ημέρα απασχόλησης μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα].

6.4. Βαθμολογητές και αναβαθμολογητές: 2 ευρώ 
έκαστος [για κάθε γραπτό δοκίμιο και μέχρι εκατό (100) 
γραπτά δοκίμια.

7. Οι αποζημιώσεις της Ομάδας Ελεγκτών για τη δια-
σφάλιση ποιότητας των εξετάσεων: 40,00€ ανά μέλος 
[για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι πέντε (5) ημέρες 
ανά μήνα].

8. Σε περίπτωση συμμετοχής για μικρότερο αριθ-
μό ημερών, οι ανωτέρω αποζημιώσεις περικόπτονται 
ανάλογα.

9. Στις ανωτέρω αποζημιώσεις συμπεριλαμβάνεται 
ο Φ.Π.Α., όπου απαιτείται, καθώς και όλες οι νόμιμες 
κρατήσεις.

10. Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται έως την ολοκλήρωση 
του συνόλου των ενεργειών στο πλαίσιο των προβλέψε-
ων της παρούσας απόφασης για τις εξετάσεις Πιστοποί-

ησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των Εξεταστι-
κών Περιόδων έτους 2020.

11. Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται και για την καταβολή 
αποζημίωσης στους συμμετέχοντες στις εξετάσεις, ως 
προβλέπεται και ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 64 
παρ. 2 του ν. 4653/2020.».

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   
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*02005902402200008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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