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Α. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ/ΣΕΚ
Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) έχουν όσοι
περάτωσαν επιτυχώς την κατάρτιση τους στα Ι.Ε.Κ. και έλαβαν την προβλεπόμενη Βεβαίωση
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) από το Ι.Ε.Κ./τη Σ.Ε.Κ. φοίτησής τους. Συγκεκριμένα:

Α. Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ των ειδικοτήτων «παλαιού τύπου» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2009/1992
(βλ.σχετ: https://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/themata_exetaseon_old)
Β. Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. των ειδικοτήτων «νέου τύπου», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4186/2013, εφόσον
έχουν
αναπτυχθεί
και
δημοσιευθεί
οι
αντίστοιχοι
Οδηγοί
Σπουδών
(βλ.
σχετ.
http://www.gsae.edu.gr/en/epaggelmatiki-katartisi/i-e-k-institoyta-epaggelmatikis-katartisis/odigos-eidikotiton)
και οι συναφείς Κατάλογοι Ερωτήσεων (βλ. σχετ: https://www.eoppep.gr/index.php/el/certificationexams/themata_exetaseon-neou_typou)
Γ. Απόφοιτοι των τμημάτων «Στελεχών τουριστικών γραφείων» και «Στελεχών οργάνωσης ψυχαγωγίας»,
διετούς διάρκειας του Ο.Τ.Ε.Κ., που είχαν ιδρυθεί βάσει του Β.Δ. 151/1971.
Δ. Απόφοιτοι των «Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης» (Σ.Ε.Κ.) που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις
σπουδές τους και τους έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 3,
των ειδικοτήτων: «Τεχνίτης Ωρολογοποιίας», «Τεχνίτης Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ», «Τεχνίτης
Γαλακτοκομίας- Τυροκομίας», «Τεχνίτης Κομμωτικής Τέχνης» καθώς και οι απόφοιτοι, αντίστοιχα, των
Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) των ειδικοτήτων: «Τεχνίτης τουριστικών
μονάδων και επιχειρήσεων φιλοξενίας», «Τεχνίτης Εστιατορίου- Επισιτισμού» και «Τεχνίτης Μαγειρικής
Τέχνης».

Επισημαίνεται ότι, οι απόφοιτοι Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., οι οποίοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς την κατάρτισή τους
και κατέστησαν δικαιούχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), η οποία δεν έχει ακόμη
θεωρηθεί αρμοδίως από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και
Διά Μάθησης, αποστέλλουν ταχυδρομικά:


Φωτοαντίγραφο της υπογεγραμμένης Β.Ε.Κ. που έχει χορηγηθεί από το Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ.
αποφοίτησής τους, και



Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι: «Αντίγραφο της θεωρημένης Β.Ε.Κ. θα
προσκομιστεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με επιμέλειά μου πριν τη χορήγηση της «Βεβαίωσης Πιστοποίησης
Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» και του τίτλου επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να παραλάβω την ως άνω Βεβαίωση Πιστοποίησης και
τον τίτλο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης».

(βλ. σχετικά και: «4ο Βήμα Αποστολή Φακέλου Δικαιολογητικών», στον παρόντα Οδηγό, σελ. 18 )
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Β. Για ποιες ειδικότητες μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις
πιστοποίησης
Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
αποφοίτων ΙΕΚ/ΣΕΚ 1ης περιόδου 2020 μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, εφόσον διαθέτουν
την αντίστοιχη ΒΕΚ: (Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης)

α) Για όλες τις ειδικότητες του ν. 2009/1992 για τις οποίες έχουν αναπτυχθεί και είναι διαθέσιμοι οι
αντίστοιχοι Οδηγοί Σπουδών και Κατάλογοι Ερωτήσεων (βλ. αναλυτικά:
https://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/themata_exetaseon_old)
Η αίτηση υποβάλλεται για την ειδικότητα του ν. 2009/1992, οποτεδήποτε την έχει ολοκληρώσει ο
υποψήφιος (π.χ. μπορεί να έχει τελειώσει την ειδικότητα το 2000 ή το 1995, σε κάθε περίπτωση μπορεί να
συμμετάσχει στις εξετάσεις)

β) Για τις ειδικότητες του ν. 4186/2013 για τις οποίες έχουν αναπτυχθεί και είναι διαθέσιμοι οι
αντίστοιχοι Οδηγοί Σπουδών και Κατάλογοι Ερωτήσεων (βλ. αναλυτικά:
https://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/themata_exetaseon-neou_typou)
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«ΝΕΕΣ» ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. (Ν. 4186/2013)
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ (Ν. 4186/2013)
ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ) (Ν. 4186/2013)
ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (Ν. 4186/2013)
ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Ν. 4186/2013)
ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (Ν. 4186/2013)
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (Ν.4186/2013)
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ν. 4186/2013)
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (Ν.4186/2013)
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Ν.4186/2013)
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (Ν.4186/2013)
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ν. 4186/2013)
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (Ν. 4186/2013)
ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ν. 4186/2013)
ΒΟΗΘΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ν. 4186/2013)
ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (Ν. 4186/2013)
ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Ν. 4186/2013)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (Ν.4186/2013)
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (Ν. 4186/2013)
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡ (Ν. 4186/2013)
ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ (Ν.4186/2013)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ (Ν. 4186/2013)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ν.4186/2013)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (Ν. 4186/2013)
ΗΧΟΛΗΨΙΑ (Ν.4186/2013)
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜ0Υ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ (Ν.4186/2013)
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (Ν.4186/2013)
ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ν. 4186/2013)
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (Ν.4186/2013)
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ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Ν. 4186/2013)
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ν. 4186/2013)
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Ν. 4186/2013)
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Ν. 4186/2013)
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ν.4186/2013)
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ν. 4186/2013)
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (MARKETING) (Ν. 4186/2013)
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (Ν. 4186/2013)
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (Ν.4186/2013)
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - LOGISTICS (Ν.4186/2013)
ΤΕΧΝΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ (Ν.4186/2013)
ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (Ν.4186/2013)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ (Ν. 4186/2013)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ & ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (Ν. 4186/2013)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ν.4186/2013)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (Ν.4186/2013)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (Ν. 4186/2013)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ (Ν. 4186/2013)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ν.4186/2013)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Ν. 4186/2013)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ν.4186/2013)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (Ν. 4186/2013)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Ν.4186/2013)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/ WEB DESIGNER - DEVELOPER /VIDEOGAMES) (Ν.
4186/2013)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ (Ν. 4186/2013)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (Ν.4186/2013)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4186/2013)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (Ν. 4186/2013)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ (Ν. 4186/2013)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) (Ν. 4186/2013)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ (Ν. 4186/2013)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ (Ν. 4186/2013)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ (Ν.4186/2013)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (Ν. 4186/2013)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΔΑΣ (Ν. 4186/2013)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ν.4186/2013)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ
- ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ) (Ν. 4186/2013)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ν. 4186/2013)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ (Ν. 4186/2013)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4186/2013)
ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (Ν.4186/2013)
ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (Ν. 4186/2013)

γ) Για τις ειδικότητες του Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) για τις οποίες έχουν αναπτυχθεί και
είναι διαθέσιμοι οι αντίστοιχοι Κατάλογοι Ερωτήσεων (βλ. αναλυτικά:
https://www.eoppep.gr/index.php/el/sek_certification/themata_exetaseon_sek)
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1Ο ΒΗΜΑ : Εγγραφή στο Μητρώο Υποψηφίων του ΕΟΠΠΕΠ
ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ/ΣΕΚ
Περιλαμβάνονται:
1. Όσοι κάνουν εγγραφή στο Μητρώο Υποψηφίων για πρώτη φορά
2. ‘Οσοι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Υποψηφίων και έχουν συμμετάσχει σε προηγούμενες εξετάσεις
πιστοποίησης
3. Όσοι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Υποψηφίων και δεν έχουν συμμετάσχει σε εξετάσεις πιστοποίησης

ΟΣΟΙ ΚΑΝΕΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
1. Πληκτρολογήστε: http://pistop.eoppep.gr/eop_f0054.php
2. Στην οθόνη που εμφανίζεται συμπληρώνετε υποχρεωτικά όλα τα πεδία, σύμφωνα με τα
στοιχεία σας, όπως αναγράφονται στο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή στο Διαβατήριο ή στη
Στρατιωτική σας Ταυτότητα.
3. Στο πεδίο «Τόπος γέννησης», επιλέγετε «Χώρα» και «Διοικητική Ενότητα» (Νομό).
4. Εάν έχετε γεννηθεί εκτός Ελλάδας, επιλέγετε ΜΟΝΟ «Χώρα».
5. Συμπληρώνετε έναν έγκυρο λογαριασμό e- mail
6. Δηλώνετε με (check box) ότι αποδέχεστε τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου και Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων που αναφέρονται στον σχετικό σύνδεσμο.
7. Στο τέλος, αφού πληκτρολογήσετε τον «Κωδικό Επιβεβαίωσης», πατήστε «Καταχώριση».
8. Θα λάβετε αυτόματα στο e-mail που έχετε δηλώσει, μήνυμα για επιβεβαίωση της εγγραφής σας.
Στο μήνυμα αυτό πατήστε τη λέξη εδώ.
9. Στη συνέχεια, θα λάβετε αυτόματα ένα δεύτερο e-mail με τον Αριθμό Εγγραφής σας στο
Μητρώο.
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ!
Ο αριθμός αυτός θα σας ζητηθεί κατά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησής σας στο αντίστοιχο πεδίο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που δεν βρείτε το παραπάνω στα Εισερχόμενα, ελέγξτε και τον φάκελο
ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας (spam).
Παρακαλούμε, μην αλλάζετε τη διεύθυνση e-mail σας. Δηλώστε μία σταθερή και έγκυρη ηλεκτρονική
διεύθυνση e-mail.
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ΟΣΟΙ ΕΧΕΤΕ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ και έχετε
συμμετάσχει σε προηγούμενες εξετάσεις πιστοποίησης
ή
ΟΣΟΙ ΕΧΕΤΕ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ και δεν έχετε
συμμετάσχει σε εξετάσεις πιστοποίησης
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Πληκτρολογήστε: http://pistop.eoppep.gr/eop_c0065.php
Στην οθόνη που εμφανίζεται εισάγετε τον Α.Φ.Μ. το Επώνυμο, Όνομα και Όνομα Πατρός (η
συμπλήρωση του αριθμού εγγραφής στο Μητρώο δεν είναι απαραίτητη)
Εισάγετε τον Κωδικό Επιβεβαίωσης (τέσσερις αριθμοί) που εμφανίζει το σύστημα σε κάθε νέα
καταχώρηση.
Δηλώνετε με (check box) ότι αποδέχεστε τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου και Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων που αναφέρονται στον σχετικό σύνδεσμο.
Συνεχίζετε τη διαδικασία πατώντας το κουμπί Αναζήτηση που βρίσκεται στο κάτω αριστερό μέρος.
Στο πεδίο «Τόπος γέννησης», επιλέγετε «Χώρα» και «Διοικητική Ενότητα» (Νομό).
Εάν έχετε γεννηθεί εκτός Ελλάδας, επιλέγετε ΜΟΝΟ «Χώρα».
Συμπληρώνετε έναν έγκυρο λογαριασμό e- mail
Όσοι έχετε ήδη εγγραφεί στο Μητρώο Υποψηφίων, επιλέγετε υποχρεωτικά
«Χώρα» και «Διοικητική Ενότητα» και συμπληρώνετε ΑΦΜ, εφόσον τα πεδία είναι κενά.

Όσοι είσαστε ήδη εγγεγραμμένοι, σε αυτό το στάδιο μπορείτε να επικαιροποιήσετε και τυχόν
άλλα στοιχεία σας
10. Στο τέλος, αφού πληκτρολογήσετε τον «Κωδικό Επιβεβαίωσης», πατήστε «Ενημέρωση».
11. Θα λάβετε αυτόματα στο e-mail που έχετε δηλώσει, μήνυμα για επιβεβαίωση της εγγραφής σας.
Στο μήνυμα αυτό πατήστε τη λέξη εδώ.
12. Στη συνέχεια, θα λάβετε αυτόματα ένα δεύτερο e-mail με τον Αριθμό Εγγραφής σας στο
Μητρώο.
9.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ!
Ο αριθμός αυτός θα σας ζητηθεί κατά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησής σας στο αντίστοιχο πεδίο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που δεν βρείτε το παραπάνω στα Εισερχόμενα, ελέγξτε και τον φάκελο
ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας (spam).
Παρακαλούμε, μην αλλάζετε τη διεύθυνση e-mail σας. Δηλώστε μία σταθερή και έγκυρη ηλεκτρονική
διεύθυνση e-mail.
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2ο ΒΗΜΑ: Καταβολή χρηματικού ποσού
Η καταβολή των εξετάστρων διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής
e-Πληρωμές του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Για να μπείτε στην εφαρμογή πλητρολογήστε: https://eparavolo.eoppep.gr
Πατήστε «Σύνδεση» (Εικόνα 2) και μετά πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και το password που διαθέτετε
για σύνδεση στο taxisnet.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την είσοδο στο σύστημα «e-Πληρωμές», ο κάθε υποψήφιος πληκτρολογεί τους ΔΙΚΟΥΣ
ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥΣ TAXISNET και όχι άλλου/συγγενικού προσώπου. Σε περίπτωση που δεν έχετε κωδικούς
taxisnet, παρακαλούμε, απευθυνθείτε στη Δ.Ο.Υ. όπου ανήκετε.
Εικόνα 2. Είσοδος στην εφαρμογή e-Πληρωμές του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Στη συνέχεια, (Εικόνα 3) αφού συμπληρώσετε τους κωδικούς εισόδου που χρησιμοποιείτε για το taxisnet,
προχωρήστε στο επόμενο βήμα, της επιβεβαίωσης.
Εικόνα 3. Επιβεβαίωση
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Α. Για την εξέταση του Θεωρητικού Μέρους:
Επιλέξτε «Νέα Πληρωμή». Για τις εξετάσεις των αποφοίτων ΙΕΚ (Εικόνα 4,5 & 6) επιλέξτε: «Κατηγορία
Υπηρεσίας: Πιστοποίηση Προσόντων» και «Υπηρεσία: Εξετάσεις Θεωρητικού Μέρους Αποφοίτων ΙΕΚ».
Εικόνα 4. Νέα Πληρωμή

Εικόνα 5. Επιλογή παραβόλου Θεωρητικού Μέρους Εξετάσεων
Για την πληρωμή, αφού επιλέξετε «Αγορά» θα μεταβείτε στην παρακάτω οθόνη (Εικόνα 6).
Εικόνα 6. Αγορά παραβόλου Θεωρητικού Μέρους Εξετάσεων
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η καταβολή μπορεί να γίνει με τη χρήση οποιασδήποτε έγκυρης χρεωστικής ή πιστωτικής
κάρτας, που διαθέτει επαρκές υπόλοιπο.
Η κάρτα ΔΕΝ είναι απαραίτητο να έχει εκδοθεί στο όνομα του υποψήφιου.

Β. Για την εξέταση του Πρακτικού Μέρους:
Την αντίστοιχη διαδικασία θα ακολουθήσετε και για την αγορά παραβόλου για το Πρακτικό Μέρος των
εξετάσεων, (Εικόνα 7,8 & 9) επιλέγοντας: «Υπηρεσία: Εξετάσεις Πιστοποίησης Πρακτικού Μέρους
Αποφοίτων ΙΕΚ»:
Εικόνα 7. Επιλογή Παραβόλου Πρακτικού Μέρους Εξετάσεων

Εικόνα 8. Επιλογή Παραβόλου Πρακτικού Μέρους Εξετάσεων
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Εικόνα 9. Αγορά Παραβόλου Πρακτικού Μέρους Εξετάσεων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να μπορέσετε να κάνετε το επόμενο βήμα ηλεκτρονικής υποβολής Αίτησης, θα πρέπει να
κάνετε εισαγωγή στην εφαρμογή τουλάχιστον 24 ώρες μετά την κατάθεση στο e-Πληρωμές.

Τελευταία ημέρα καταβολής εξετάστρων ορίζεται η Πέμπτη 30/03/2020.
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2.1. Τι κάνετε σε περίπτωση μεταφοράς χρηματικού ποσού από την προηγούμενη
εξεταστική.
Εφόσον σας έχει εγκριθεί και διενεργηθεί μεταφορά χρηματικού ποσού από την προηγούμενη εξεταστική
περίοδο, στην οποία δεν συμμετείχατε για λόγους υγείας ή λόγω στράτευσης, προσκομίσατε τα
απαραίτητα δικαιολογητικά εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία εξέτασης της ειδικότητάς σας και
έχετε ενημερωθεί σχετικά με e-mail που εστάλη στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου που είχατε δηλώσει,
σχετικά με την έγκριση του αιτήματός σας:
α) Μπαίνετε στην εφαρμογή e- Πληρωμές, σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες
β) Επιλέγετε την ενότητα: «Πληρωμές» (Εικόνα 10)

Εικόνα 10. Πληρωμές που έχετε πραγματοποιήσει

Στην ενότητα αυτή θα μπορείτε να δείτε τις καταβολές εξετάστρων που πραγματοποιήσατε ηλεκτρονικά το
2018.
Από εκεί θα ανακτήσετε τους 16ψήφους Κωδικούς Συναλλαγής του e-Πληρωμές και κατά την Ηλεκτρονική
Υποβολή Αίτησης (βλ. παρακάτω, «3ο Βήμα») θα πληκτρολογήσετε αυτούς τους κωδικούς στην Ενότητα
«Συμπληρωματικά Στοιχεία Δήλωσης».
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3ο ΒΗΜΑ: Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης
Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση: http://pistop.eoppep.gr
Στη συνέχεια, (Εικόνα 11) συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:





Χρήστης/User Name: Πληκτρολογήστε τον 16 ψήφιο Κωδικό Συναλλαγής, ο οποίος βρίσκεται
στην απόδειξη κατάθεσης του e-Πληρωμές (Μπορεί να είναι είτε του Θεωρητικού είτε το
Πρακτικού Μέρους). Από εδώ και στο εξής αυτός ο κωδικός που θα πληκτρολογήσετε θα είναι το
username σας.
Κωδικός Εισόδου/Password: Πληκτρολογήστε την ημερομηνία κατάθεσης που αναγράφεται στην
εκτύπωση της κατάθεσης των εξετάστρων, χωρίς σημεία στίξης, δηλαδή: 11032020 (8 ψηφία).
Κωδικός Επιβεβαίωσης: Πληκτρολογήστε επακριβώς τον αριθμό που εμφανίζεται στην καρτέλα
και πατήστε «Είσοδος- Login»
Εικόνα 11. Σύνδεση στην εφαρμογή υποβολής ηλ. Αίτησης

Αφού, μπείτε στην εφαρμογή, (Εικόνα 12) επιλέξετε από το πεδίο «Υποβολή Αιτήσεων – Δηλώσεων»:




Όλων των λοιπών Κατηγοριών, για όλες τις ειδικότητες, εκτός από την ειδικότητα «Εκπαιδευτής
Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» ή 
Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών, μόνο για την ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψηφίων
Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών».

Πατήστε “Νέα Εγγραφή”, στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης.





Συμπληρώσετε όλα τα πεδία που είναι ΛΕΥΚΑ- ΚΕΝΑ, και όχι όσα είναι με γκρι χρώμα

ΠΡΟΣΟΧΗ:




Στο πεδίο «Αρ. Εγγραφής στο Μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.» συμπληρώστε τον Αριθμό εγγραφής,
δηλαδή, αυτόν τον οποίο λάβατε με email μετά την καταχώριση των στοιχείων σας στο 1ο Βήμα.
Στο πεδίο «Αρ. Μητρώου Καταρτιζομένου» εισάγετε τον αριθμό που αναγράφεται στη Βεβαίωση
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) την οποία έχετε παραλάβει από το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης – και
ΟΧΙ τον Αριθμό Πρωτοκόλλου έκδοσης της Β.Ε.Κ.
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Εικόνα 12: Αίτηση – Δήλωση Υποψηφίου

Επιλέγετε σε
ποια
Περιφέρεια
θέλετε να
εξεταστείτε

Συμπληρώστε τον 16ψήφιο Κωδικό Συναλλαγής του e-Πληρωμές και επιλέξτε αντίστοιχα κάνοντας κλικ
στο Θεωρητικό ή στο Πρακτικό Μέρος ή και στα δύο.
 Αφού βεβαιωθείτε για την ορθή συμπλήρωση όλων των πεδίων, επιλέξτε το κουμπί Εισαγωγή της
αίτησης, στο κάτω αριστερά μέρος της οθόνης.
 Τέλος, αφού γίνει επιτυχής εισαγωγή της αίτησης, επιλέξτε (Εικόνα 13) Εκτύπωση.

Εικόνα 13: Επιλογή εκτύπωσης της αίτησης
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Επισημαίνεται ότι:
1. Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, ως εκ τούτου τα δηλωθέντα στοιχεία πρέπει να
είναι ορθά.
Οι υποψήφιοι/ες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την σωστή καταχώριση των
στοιχείων τους στην αίτηση.
2. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ξαναδείτε την αίτησή σας, πληκτρολογείτε τον Κωδικό
Συναλλαγής, ο οποίος βρίσκεται στην απόδειξη κατάθεσης του e-Παράβολο (Μπορεί να είναι είτε
του Θεωρητικού, είτε το Πρακτικού Μέρους). Στο εξής αυτός ο κωδικός θα είναι το username σας.

3.1. Πώς θα επιλέξετε σωστά την ειδικότητά σας
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κατά την επιλογή της ειδικότητας την οποία έχετε ολοκληρώσει. Πατώντας
στο πεδίο «Ειδικότητα», ανοίγει αναπτυσσόμενη λίστα με όλες τις ειδικότητες Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης που είναι καταχωρισμένες στο σύστημα.
Εικόνα 14: Επιλογή ειδικότητας

Για να επιλέξετε σωστά την ειδικότητά σας, πρέπει να προσέξετε εάν είναι «παλαιού τύπου» ή «νέου
τύπου». Για παράδειγμα, στην παραπάνω εικόνα, βλέπετε ότι υπάρχουν οι ειδικότητες:



Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων - Είναι η ειδικότητα «παλαιού τύπου» και
Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων (Ν.4186/2013) – Είναι η ειδικότητα «νέου τύπου»

Πώς θα καταλάβετε ότι η ειδικότητά σας είναι «νέου τύπου»;
Στη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) που έχετε:
 Θα αναφέρεται ότι ολοκληρώσατε με επιτυχία τις σπουδές σας, σύμφωνα με τον ν. 4186/2013
 Θα αναφέρεται ότι οι σπουδές σας έχουν συνολική διάρκεια πέντε (5) εξαμήνων,
συμπεριλαμβανομένης της εξαμηνιαίας Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας
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3.2. Εάν έχετε περάσει το ένα (1) από τα δύο (2) μέρη των εξετάσεων
Σύμφωνα με τις διατάξεις του θεσμικού πλαισίου της πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης:
«Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε 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».
Εάν εμπίπτετε στην παραπάνω περίπτωση, στο πεδίο:

Συμπληρώνετε μόνο το μέρος το οποίο ξαναδίνετε στην παρούσα εξεταστική.
Αντίστοιχα, στην εφαρμογή e- Πληρωμές καταβάλλετε εξέταστρα ΜΟΝΟ για το μέρος των εξετάσεων το
οποίο δίνετε εκ νέου, ενώ στο πεδίο:

τικάρετε και συμπληρώνετε ΜΟΝΟ τον 16ψήφιο κωδικό συναλλαγής του μέρους των εξετάσεων στο
οποίο συμμετέχετε (Θεωρητικό ή Πρακτικό)
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν μπορείτε να δηλώσετε και να ξαναδώσετε το μέρος των εξετάσεων στο οποίο
έχετε ήδη πετύχει και έχετε κατοχυρώσει!
Το πληροφορικό σύστημα, κατά την υποβολή της αίτησής σας διενεργεί σχετικό έλεγχο και δεν θα σας
επιτρέψει να δηλώσετε το μέρος των εξετάσεων στο οποίο έχετε ήδη πετύχει και κατοχυρώσει.
Για τη διευκολυνσή σας, οι έξι (6) τελευταίες εξεταστικές είναι οι εξής:
1η

2η

3η

4η

5η

6η

2011

2014

2015

2016

2017

2018

Παράδειγμα 1:
Εάν κάποιος πέρασε το Πρακτικό Μέρος το 2011, σε αυτή την εξεταστική είναι η τελευταία φορά που
μπορεί να το κρατήσει και να δώσει μόνο το Θεωρητικό. Από την επόμενη εξεταστική, θα πρέπει να δώσει
εκ νέου και στα δύο μέρη.
Παράδειγμα 2:
Εάν κάποιος πέρασε το Πρακτικό Μέρος το 2010 έχει ήδη εξαντλήσει τις έξι (6) διαδοχικές εξεταστικές
κατοχύρωσης και σε αυτή την εξεταστική θα πρέπει να δώσει εκ νέου και στα δύο μέρη.
Παράδειγμα 3:
Εάν κάποιος πέρασε το Θεωρητικό Μέρος το 2016 έχει ακόμα τέσσερις (4) εξεταστικές κατοχύρωσης
(έχουν ήδη περάσει οι δύο διαδοχικές εξεταστικές κατά τις οποίες συμμετείχε μόνο στο Πρακτικό Μέρος).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όποιος έχει ήδη συμμετάσχει και έχει επιτύχει και στα δύο μέρη των εξετάσεων σε
μία ειδικότητα δεν μπορεί να δηλώσει εκ νέου συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, στην
ίδια ειδικότητα.
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3.3. Εάν εμπίπτετε σε μία από τις περιπτώσεις υποψηφίων «Φυσικώς Αδυνάτων»
Σύμφωνα με τα θεσμικά οριζόμενα, στους υποψήφιους «Φυσικώς Αδυνάτους» εμπίπτουν οι υποψήφιοι
που ανήκουν σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

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%.
Έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα.
Πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων.
Πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους
για γραφή.
Η επίδοσή τους δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις λόγω ειδικών μαθησιακών
δυσκολιών (δυσλεξίας, δυσγραφίας, δυσαριθμησίας, δυσαναγνωσίας δυσορθογραφίας).
Έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω και όσοι
παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός), καθώς και προβλήματα
επιληψίας.
Πάσχουν από διαταραχές του φάσματος του αυτισμού.
Εάν εμπίπτε σε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις:

Α. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, στο πεδίο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ»
τικάρετε το αντίστοιχο πεδίο:

Β. Κατά την υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών (βλ. σελ. 18, «4ο Βήμα: Αποστολή Φακέλου
Δικαιολογητικών») προσκομίζετε τις αντίστοιχες προβλεπόμενες Γνωματεύσεις, ανάλογα με την
κατηγορία που εμπίπτετε, ως εξής:
α/α Κατηγορία
«Φυσικώς Δικαιολογητικά που υποβάλλετε
Τρόπος Εξέτασης
Αδύνατου»

1

1.1. 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

Γνωμάτευση, σύμφωνα με το ισχύον Προφορική
εξέταση
στο
κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος
αναπηρίας της οικείας υγειονομικής των εξετάσεων.
επιτροπής από την οποία προκύπτει ότι
η επίδοσή τους δεν είναι δυνατό να
ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις. Σε
περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί
σχετική γνωμάτευση οι ως άνω
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στην
όρασή
τουλάχιστον 67%.

τους αναπηρίες πιστοποιούνται από τις
υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α.
(Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) του
1.2. Κινητική αναπηρία
ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
τουλάχιστον 67% μόνιμη
ή
προσωρινή
που
συνδέεται με τα άνω
άκρα.

2

3

1.3 Σπαστικότητα των
άνω άκρων.
Κάταγμα
ή
άλλη
προσωρινή βλάβη των
άνω άκρων, που καθιστά
αδύνατη τη χρήση τους
για γραφή.

3.1. Η επίδοσή τους δεν
είναι
δυνατόν
να
ελεγχθεί με γραπτές
εξετάσεις λόγω ειδικών
μαθησιακών δυσκολιών
(δυσλεξίας, δυσγραφίας,
δυσαριθμησίας,
δυσαναγνωσίας
δυσορθογραφίας).

3.2.
Πάσχουν
από
διαταραχές
του
φάσματος του αυτισμού.

Γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου, η
οποία φέρει σφραγίδα 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 Κλινικής ή
από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην
περιοχή του υποψηφίου, η οποία φέρει
σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου,
από την οποία προκύπτει η αδυναμία
του υποψηφίου να συμμετάσχει σε
γραπτή εξέταση. Στη γνωμάτευση,
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.
Γνωμάτευση από Κέντρο Διάγνωσης
Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και
Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών
Αναγκών (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.) του Υπουργείου
Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων
ή Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο (Ι.Π.Δ.)
άλλων υπουργείων, με την οποία να
πιστοποιείται ότι είναι αδύνατος ο
έλεγχος των γνώσεων με γραπτή
εξέταση, λόγω ειδικών μαθησιακών
δυσκολιών. Οι γνωματεύσεις των
Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. και των Ι.Π.Δ. έχουν μόνιμη,
ισχύ εφόσον βρίσκονταν σε ισχύ την 179-2013 ημερομηνία δημοσίευσης του
Ν. 4186/2013. Γνωματεύσεις από τις
οποίες δεν προκύπτει η αδυναμία της
γραπτής
εξέτασης
λόγω
των
πιστοποιούμενων ειδικών μαθησιακών
δυσκολιών δεν γίνονται δεκτές.

Προφορική
εξέταση
στο
Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος
των εξετάσεων.

Προφορική
Θεωρητικό
εξετάσεων.

εξέταση
Μέρος

στο
των

Εξετάζονται στο Θεωρητικό
Μέρος
των
εξετάσεων
προφορικά, μόνο εφόσον το
εισηγείται
η
σχετική
γνωμάτευση.
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4

Όσοι έχουν ιδιαίτερα
σοβαρά
προβλήματα
ακοής (κωφοί, βαρήκοοι)
σε ποσοστό 67% και
πάνω
και
όσοι
παρουσιάζουν
προβλήματα λόγου και
ομιλίας
(δυσαρθρία,
τραυλισμός), καθώς και
προβλήματα επιληψίας.

Για τα προβλήματα ακοής και
επιληψίας απαιτείται Γνωμάτευση
Υγειονομικής
Επιτροπής και σε
περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί τα
σχετικά προβλήματα πιστοποιούνται
από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ
- ΕΤΑΜ και τα προβλήματα λόγου από
τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Οσοι υποψήφιοι εμπίπτουν
στην περίπτωση αυτή, όταν
υποβάλλουν
την
αίτηση
συμμετοχής τους στις Εξετάσεις
Πιστοποίησης δηλώνουν τον
τρόπο που επιθυμούν να
εξεταστούν
[προφορικά
(διερμηνέας νοηματικής) ή
γραπτά] στο Θεωρητικό ή και
στο
Πρακτικό
Μέρος,
προσκομίζοντας
σχετική
γνωμάτευση.
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4ο ΒΗΜΑ: Αποστολή Φακέλου Δικαιολογητικών
Για να επικυρωθεί η συμμετοχή σας στις «Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1ης Περιόδου 2020», πρέπει να αποστείλετε ταχυδρομικά στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μέχρι 31
Μαρτίου 2020, φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
I. Την «Αίτηση Δήλωση Υποψηφίου», εκτυπωμένη σε έντυπη μορφή και υπογεγραμμένη
II. Φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).
Σημείωση: Οι απόφοιτοι Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την κατάρτισή τους και είναι
δικαιούχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), η οποία δεν έχει ακόμη θεωρηθεί από
τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης,
προσκομίζουν:



Φωτοαντίγραφο της Β.Ε.Κ. που τους έχει χορηγηθεί από το Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. και
Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναγράφεται: «Αντίγραφο της θεωρημένης Β.Ε.Κ. θα
προσκομιστεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με επιμέλειά μου πριν τη χορήγηση της «Βεβαίωσης
Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» και του τίτλου
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να παραλάβω την ως άνω
Βεβαίωση Πιστοποίησης και τον τίτλο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης».
III. Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας
φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου τους σε ισχύ, ή φωτοαντίγραφο της στρατιωτικής ταυτότητας
(επιβεβαιώνοντας προσεκτικά τα προσωπικά τους στοιχεία).
Εάν από τα παραπάνω στοιχεία ταυτοποίησης δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως ή και το όνομα
πατρός, προσκομίζεται συμπληρωματικά και φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως.
IV. Γνωματεύσεις που πιστοποιούν ότι εμπίπτετε σε μία από τις κατηγηρίες «Φυσικώς Αδυνάτων».

Ο φάκελος δικαιολογητικών αποστέλλεται αποκλειστικά ταχυδρομικώς, το αργότερο μέχρι
27.03.2020 στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (με απλό ή συστημένο ταχυδρομείο ή εταιρεία ταχυμεταφοράς), στη
διεύθυνση:
Προς: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 – Νέα Ιωνία, Αττική.
Αίτηση και Δικαιολογητικά συμμετοχής στις «Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2020»
Οι υποψήφιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της αίτησής τους και
την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.
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Γ. Ειδικότερα, για την ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και
μοτοσικλετών», ισχύουν τα ακόλουθα
1Ο ΒΗΜΑ : Εγγραφή στο Μητρώο Υποψηφίων του ΕΟΠΠΕΠ
Ισχύει ό, τι ακριβώς αναφέρεται και για τους υποψηφίους των άλλων ειδικοτήτων (βλ. σελ .5)
Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης για την
απόκτηση του Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 της
ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών», έχουν όσοι ολοκλήρωσαν
επιτυχώς την κατάρτισή τους, είναι δικαιούχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και
κατέχουν τις άδειες όλων των κατηγοριών οδήγησης (Α, Β, C, D και CΕ).

Δικαίωμα συμμετοχής στις, ως άνω, Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης έχουν,
επίσης, οι διπλωματούχοι μηχανικοί Ε.Μ.Π. ή άλλης ισότιμης σχολής, καθώς και οι πτυχιούχοι Ανωτάτων
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), Τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας και
Οχημάτων, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν προγράμματα επαγγελματικής
κατάρτισης, προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους, καθώς και ισχύουσα άδεια
οδήγησης των οχημάτων κατηγοριών Α, Β, C, D και CΕ.

2ο ΒΗΜΑ: Καταβολή χρηματικού ποσού υποψηφίων ειδικότητας ΕΥΟΑΜ
Για την ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών», οι
υποψήφιοι καταθέτουν εξέταστρα για κάθε μέρος της εξέτασης στο οποίο θα συμμετάσχουν.
Συγκεκριμένα:
Α) Θεωρητικό Μέρος:
I. Για τη γραπτή εξέταση πενήντα ευρώ (50,00 €).
II. Για την προφορική εξέταση πενήντα ευρώ (50,00 €).

Β) Πρακτικό Μέρος
Πενήντα ευρώ (50,00 €) ανά κατηγορία οχήματος (A,B,C,D και CE).
Η καταβολή των εξετάστρων/έκδοση παραβόλων γίνεται χωριστά για κάθε μέρος και από αυτή την
εξεταστική περίοδο και εξής διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής
e-Πληρωμές του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Για να μπείτε στην εφαρμογή πληκτρολογήστε: https://eparavolo.eoppep.gr.
Πατήστε «Σύνδεση» (Εικόνα 15) και μετά πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και το password που διαθέτετε
για σύνδεση στο taxisnet.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την είσοδο στο σύστημα «e-Πληρωμές», ο κάθε υποψήφιος πληκτρολογεί τους ΔΙΚΟΥΣ
ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥΣ TAXISNET και όχι άλλου/συγγενικού προσώπου. Σε περίπτωση που δεν έχετε κωδικούς
taxisnet, παρακαλούμε, απευθυνθείτε στη Δ.Ο.Υ. όπου ανήκετε.
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Εικόνα 15. Είσοδος στην εφαρμογή e-Πληρωμές του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Στη συνέχεια, (Εικόνα 16) αφού συμπληρώσετε τους κωδικούς εισόδου που χρησιμοποιείτε για το
taxisnet, προχωρήστε στο επόμενο βήμα, της επιβεβαίωσης.

Εικόνα 15. Επιβεβαίωση
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Α. Για την εξέταση του Θεωρητικού Μέρους:
Επιλέξτε «Νέα αγορά παραβόλου» και το είδος του e-Παράβολο. Για τις εξετάσεις των αποφοίτων Ι.Ε.Κ.
της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» (Εικόνες 17 και 18)
επιλέξτε: «Κατηγορία Παραβόλου: Πιστοποίηση Προσόντων» και «Παράβολο: Εξετάσεις Θεωρητικού
Μέρους Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. (Εκπαιδευτής υπ. οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών)».

Εικόνα 17. Επιλογή Παραβόλου Θεωρητικού Μέρους Εξετάσεων της ειδικότητας «Εκπαιδευτής
Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών»

Προσοχή: Για το Θεωρητικό Μέρος απαιτείται ένα παράβολο των πενήντα ευρώ (50,00 €) για τη γραπτή
εξέταση και ένα παράβολο των πενήντα ευρώ (50,00 €) για την προφορική εξέταση.

Για την πληρωμή, αφού επιλέξετε «Αγορά», θα μεταβείτε στην παρακάτω οθόνη (Εικόνα 18).
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Εικόνα 18. Αγορά παραβόλου Θεωρητικού Μέρους Εξετάσεων

Β. Για την εξέταση του Πρακτικού Μέρους:
Την αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείτε και για την αγορά παραβόλων για το Πρακτικό Μέρος των
εξετάσεων της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών»,
επιλέγοντας «Παράβολο: Εξετάσεις Πρακτικού Μέρους Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. (Εκπαιδευτής υπ. οδηγών
αυτοκινήτων και μοτοσικλετών)».
Προσοχή: Για το Πρακτικό Μέρος απαιτείται ένα παράβολο των πενήντα ευρώ (50,00 €) για κάθε
κατηγορία οχήματος (A,B,C,D και CE).

2.1 Εάν έχετε αποτύχει σε Μέρος της Εξέτασης που είναι προαπαιτούμενο
Εάν έχετε αποτύχει σε Μέρος της εξέτασης που είναι προαπαιτούμενο, δεν έχετε το δικαίωμα να
συνεχίσετε στην επόμενη εξέταση του Θεωρητικού ή Πρακτικού Μέρους της ίδιας περιόδου.
Στην περίπτωση αυτή, τα εξέταστρα που αντιστοιχούν στο Μέρος της εξέτασης στο οποίο δεν
συμμετείχατε, ισχύουν για τη συμμετοχή σας σε έξι (6) επόμενες διαδοχικές εξεταστικές περιόδους.
Για να συνεχίσετε, σε επόμενη εξεταστική περίοδο, θα πρέπει να καταβάλετε εκ νέου μόνο τα εξέταστρα
του Μέρους της εξέτασης στο οποίο αποτύχατε.
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 εξέταστρα υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εφόσον προσκομίσουν αποδεικτικό έγγραφο της
σχετικής καταβολής
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να μπορέσετε να κάνετε το επόμενο βήμα ηλεκτρονικής υποβολής Αίτησης, θα πρέπει να
κάνετε εισαγωγή στην εφαρμογή τουλάχιστον 24 ώρες μετά την κατάθεση στο e-Πληρωμές.
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Τελευταία ημέρα καταβολής εξετάστρων ορίζεται η Πέμπτη 30/03/2020.
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3ο ΒΗΜΑ: Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης υποψηφίων ειδικότητας ΕΥΟΑΜ
Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση: http://pistop.eoppep.gr
Στη συνέχεια, (Εικόνα 19) συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:





Χρήστης/User Name: Πληκτρολογήστε τον 16 ψήφιο Κωδικό Συναλλαγής, ο οποίος βρίσκεται
στην απόδειξη κατάθεσης του e-Παράβολο (Μπορεί να είναι είτε του Θεωρητικού είτε το
Πρακτικού Μέρους). Από εδώ και στο εξής αυτός ο κωδικός που θα πληκτρολογήσετε θα είναι το
username σας.
Κωδικός Εισόδου/Password: Πληκτρολογήστε την ημερομηνία κατάθεσης που αναγράφεται στην
εκτύπωση της κατάθεσης των εξετάστρων, χωρίς σημεία στίξης, δηλαδή: 18082018 (8 ψηφία).
Κωδικός Επιβεβαίωσης: Πληκτρολογήστε επακριβώς τον αριθμό που εμφανίζεται στην καρτέλα
και πατήστε «Είσοδος- Login»
Εικόνα 19. Σύνδεση στην εφαρμογή υποβολής ηλεκτρονικής Αίτησης

Αφού, μπείτε στην εφαρμογή, (Εικόνα 20) επιλέξετε από το πεδίο:


«Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης: Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών»



Κάντε Νέα Εγγραφή, στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης.




Συμπληρώσετε όλα τα πεδία που είναι ΛΕΥΚΑ- ΚΕΝΑ, όχι όσα είναι με γκρι χρώμα

ΠΡΟΣΟΧΗ:





Στο πεδίο «Αριθμός Εγγραφής στο Μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.» συμπληρώστε τον Αριθμό
εγγραφής, δηλαδή, αυτόν τον οποίο λάβατε με email μετά την καταχώριση των στοιχείων σας στο
1ο Βήμα.
Στο πεδίο «Αριθμός Μητρώου Καταρτιζομένου» εισάγετε τον αριθμό που αναγράφεται στη
Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) την οποία έχετε παραλάβει από το Ι.Ε.Κ.
αποφοίτησης – και ΟΧΙ τον Αριθμό Πρωτοκόλλου έκδοσης της Β.Ε.Κ.

Εικόνα 20. Αίτηση – Δήλωση Υποψηφίου ειδικότητας ΕΥΟΑΜ
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Επιλέγετε σε
ποια Περιφέρεια
(ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ή
ΚΡΗΤΗΣ) θέλετε
να εξεταστείτε

Συμπληρώστε τον/τους 16ψήφιους Κωδικούς Συναλλαγής των e-Παράβολων και επιλέξτε αντίστοιχα
κάνοντας κλικ στα Γραπτά ή/και στα Προφορικά του Θεωρητικού Μέρους ή/και στις κατηγορίες Οχημάτων
(A, B, C, D, CE) του Πρακτικού Μέρους που θα εξετασθείτε.
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Αφού βεβαιωθείτε για την ορθή συμπλήρωση όλων των πεδίων, επιλέξτε το κουμπί Εισαγωγή της
αίτησης.
Τέλος, αφού γίνει επιτυχής εισαγωγή της αίτησης, επιλέξτε (Εικόνα 21) Εκτύπωση.

Εικόνα 21. Επιλογή εκτύπωσης της αίτησης

Επισημαίνεται ότι:
1. Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, ως εκ τούτου τα δηλωθέντα στοιχεία πρέπει να
είναι ορθά.
Οι υποψήφιοι/ες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την σωστή καταχώριση των
στοιχείων τους στην αίτηση.
2. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ξαναδείτε την αίτησή σας, πληκτρολογείτε τον Κωδικό
Συναλλαγής, ο οποίος βρίσκεται στην απόδειξη κατάθεσης του e-Παράβολο (Μπορεί να είναι είτε
του Θεωρητικού, είτε το Πρακτικού Μέρους). Στο εξής αυτός ο κωδικός θα είναι το username σας.

4ο ΒΗΜΑ: Αποστολή φακέλου δικαιολογητικών ειδικότητας ΕΥΟΑΜ
Για να επικυρωθεί η συμμετοχή σας στις «Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1ης Περιόδου 2020», πρέπει να αποστείλετε ταχυδρομικά στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μέχρι 31 Μαρτίου 2020, φάκελο με τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Την «Αίτηση Δήλωση Υποψηφίου», σε έντυπη μορφή, υπογεγραμμένη.
2.1. Οι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. αποστέλλουν φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Β.Ε.Κ.).
Ειδικά, οι απόφοιτοι Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., οι οποίοι περάτωσαν επιτυχώς την κατάρτισή τους και κατέστησαν
δικαιούχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), η οποία δεν έχει ακόμη θεωρηθεί αρμοδίως από
τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης , αποστέλλουν
ταχυδρομικά:
α. Φωτοαντίγραφο της υπογεγραμμένης Β.Ε.Κ. που έχει χορηγηθεί από το Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ.
αποφοίτησής τους, και
β. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι: «Αντίγραφο της θεωρημένης Β.Ε.Κ. θα προσκομιστεί
στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με επιμέλειά μου πριν τη χορήγηση της «Βεβαίωσης Πιστοποίησης Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» και του τίτλου επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης, προκειμένου να παραλάβω την ως άνω Βεβαίωση Πιστοποίησης και τον τίτλο
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης».
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2.2. Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνείου ή άλλης ισότιμης σχολής και οι Πτυχιούχοι
Α.Τ.Ε.Ι. Τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας και Οχημάτων αποστέλλουν φωτοαντίγραφο του
πτυχίου τους.
3. Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας
φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου τους σε ισχύ, ή φωτοαντίγραφο της στρατιωτικής ταυτότητας
(επιβεβαιώνοντας προσεκτικά τα προσωπικά τους στοιχεία).
4. Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης των κατηγοριών Α, Β, C, D και CΕ σε ισχύ. Η προσκόμιση των
ανωτέρω φωτοαντιγράφων των αδειών οδήγησης γίνεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από
τις εξετάσεις του Θεωρητικού Μέρους. Υποψήφιος ο οποίος δεν έχει την άδεια οδήγησης των
παραπάνω 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. Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος δεν
λαμβάνει μέρος στις εξετάσεις και τα εξέταστρα δεν επιστρέφονται.
Ο φάκελος δικαιολογητικών αποστέλλεται αποκλειστικά ταχυδρομικώς στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (με
απλό ή συστημένο ταχυδρομείο ή εταιρεία ταχυμεταφοράς ), στη διεύθυνση:

Προς: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 – Νέα Ιωνία, Αττική.
Αίτηση και Δικαιολογητικά συμμετοχής στις «Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2020.
Ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών»
Οι υποψήφιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της αίτησής τους και
την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.

Πληροφορίες
Από τις 11/03/2020 για τυχόν απορίες και οδηγίες για την υποβολή της Αίτησης και των Δικαιολογητικών,
μπορείτε να επικοινωνείτε:
 στα τηλέφωνα: γραμμές 210.27.09.164, 210.27.09.165 και 210.27.09.172 καθημερινά, τις
εργάσιμες ημέρες από τις 11:00 π.μ. έως τις 2:00 μ.μ.
 καθώς και να στέλνετε e-mail (https://eepikoinonia.eoppep.gr/welcome), επιλέγοντας την Κατηγορία:
«ΔΠΠ: Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)»
Σας ευχόμαστε Καλή Επιτυχία!

29

30

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν.Ιωνία
www.eoppep.gr
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