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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. ΓΠ/5989
Απόφαση της υπ’ αρ. 13/ 26.03.2012 Συνεδρίασης του Δ.Σ. 

του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 11ο: “Τροποποίηση της αριθμ. 
2384/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π. «Ρύθμιση 
θεμάτων διαδικασίας Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγ−
γελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ.»”. 

 Το Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια 

Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 163 Α΄/2010) 
και ειδικότερα του άρθρου 11, και των παρ. 17 και 22 
του άρθρου 24.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2009/1992 «Εθνικό 
Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 18 Α΄/1992), όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της 
με αριθμό 2026354/4115/0022/1996, Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης των Υπουργών Ε.Π.Θ. και Οικονομικών «Εθνι−
κό Σύστημα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης» 
(Φ.Ε.Κ. 509 Β΄/1996), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ−
μό Ε/9690/1997 (Φ.Ε.Κ. 528 Β΄/1997, τ. Β΄), όμοια Απόφαση 
και τις με αριθμό Δ/21294/2000 (Φ.Ε.Κ. 1283 τ. Β΄/2000), 
Δ/30501/2007 (Φ.Ε.Κ. 2381 Β΄/2007) και ΔΚ2/29224/2008 
(Φ.Ε.Κ. 2438 Β΄/2008) Αποφάσεις του Υπουργού Ε.Π.Θ. 
και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 24 παρ. 22 του 
Ν. 3879/2010. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας» (Φ.Ε.Κ. 57 Α΄/1999), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 208/2002 «Εκ−
παιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέ−
ντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 194 Α΄/2002), όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 337/2003 (Φ.Ε.Κ. 291 Α΄/2003) 
και ισχύει.

6. Τις διατάξεις της με αριθμό 58930/480/15.4.1999 
Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνι−

ών «Άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και 
τετρακύκλων» (Φ.Ε.Κ. 526 Β΄/1999), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

7. Τις διατάξεις της με αριθμό 57722/7509/2007 Απόφα−
σης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Εξε−
τάσεις υποψηφίων εκπαιδευτών οδηγών και συναφή 
θέματα» (Φ.Ε.Κ. 2045 Β΄/2007).

8. Τις διατάξεις της αριθμ. 2384/2011 απόφασης του 
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π. «Ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας Εξετά−
σεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης των 
αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» (Φ.Ε.Κ. 725 Β΄/2011).

9. 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. 112 Α΄/2010).

10. Τη με αριθμό 155723/Η/8−12−2010 (Φ.Ε.Κ. 405/21−12−
2010 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πι−
στοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)», η οποία εκδόθηκε 
δυνάμει της διατάξεως της παρ. 5 του άρθρου 11 του 
Ν. 3879/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του 
άρθρου 32 του Ν. 4027 (ΦΕΚ Α΄ 233/04.11.2011) «Ελλη−
νόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες δια−
τάξεις».

11. Την υπ’ αριθμ. 119959/Η/20.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2351) Κοινή 
Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Συγ−
χώνευση δια απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων 
Ιδιωτικού Δικαίου “Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών 
Διά Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.)”, “Εθνικό Κέντρο Επαγ−
γελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)” και “Εθνικός 
Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)” επο−
πτείας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 
147726/ Η/ 23.12.2011 Απόφαση των Υπουργών Οικονομι−
κών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
(ΦΕΚ Β΄ 2957) με θέμα «Τροποποίηση του άρθρου 3 της 
119959/ Η/ 20.10.2011 κοινής υπουργικής απόφασης με 
θέμα “Συγχώνευση δια απορροφήσεως των Νομικών 
Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου “Εθνικό Κέντρο Πιστο−
ποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.)”, “Εθνικό 
Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)” 
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και “Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων 
(Ε.Ο.Π.Π.)” εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων”». 

12. Τις διατάξεις της με αριθμό 38573/Η/30−3−2011 
Απόφασης της Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Ανασυγκρότηση 
της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.)» (Φ.Ε.Κ. 83. 
Υ.Ο.Δ.Δ/2011), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της 
με αριθμό 24521/Η/8−3−2012 Απόφασης του Αναπληρω−
τού Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων “Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 38573/Η/30−11−2011 
(Φ.Ε.Κ. 83/1−4−2011 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφασης του Αναπλη−
ρωτού Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων «Ανασυγκρότηση της Κεντρικής Εξεταστικής 
Επιτροπής Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.)»” (Φ.Ε.Κ. 119. Υ.Ο.Δ.Δ./2012).

13. Τη με αριθμό 22/26−03−2012 Απόφαση της Κ.Ε.Ε. 
Π.Ε.Κ.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος 
των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Νομικού Προ−
σώπου Ιδιωτικού Δικαίου «Εθνικός Οργανισμός Πιστο−
ποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολι−
σμού» ή του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει: 

Τnν τροποποίηση της αριθμ. 2384/2011 απόφασης του 
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π. «Ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας Εξετά−
σεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης των 
αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» ως ακολούθως:

1. Η παράγραφος 1.2 του άρθρου 1 του κεφαλαίου Α 
της ως άνω απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1.2. Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μετά από 
εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., που ανακοινώνονται στα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, καθορίζονται η προθεσμία υποβο−
λής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για συμμετοχή, 
καθώς και η ημερομηνία διεξαγωγής του Θεωρητικού 
και Πρακτικού μέρους των εξετάσεων».

2. Η περίπτωση iii της παραγράφου 1.3.1. του άρθρου 1 
του κεφαλαίου Α της ως άνω απόφασης αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

«iii. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του 
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας 
φωτοαντίγραφο των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου 
(δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοι−
χεία ταυτότητας του κατόχου ή η άδεια διαμονής) προ−
σκομίζοντας συγχρόνως το διαβατήριο ή επικυρωμένο 
αντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης 
για έκδοση άδειας διαμονής της αρμόδιας αρχής. Εάν 
από τα παραπάνω δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννή−
σεως ή και το όνομα πατρός πρέπει να προσκομισθεί 
και πιστοποιητικό γεννήσεως».

3. Η παράγραφος 1.5 του άρθρου 1 του κεφαλαίου Α 
της ως άνω απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1.5. Οι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. άλλων Υπουργείων ή Οργανι−
σμών ή Ν.Π.Δ.Δ. υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονι−
κά στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και την καταθέτουν 
σε έντυπη μορφή μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 
όμοια των αποφοίτων των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας 
Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., 
στα Ι.Ε.Κ. στα οποία αποφοίτησαν και οι Διοικήσεις αυ−
τών με ευθύνη τους, τις διαβιβάζουν στην Π.E.Ε.Π. στην 

οποία υπάγονται. Οι Π.Ε.Ε.Π. παραλαμβάνουν και ελέγ−
χουν τις αιτήσεις και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
των αποφοίτων και στη συνέχεια τα διαβιβάζουν στην 
αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Οι απόφοιτοι των τμημάτων «Στελεχών τουριστικών 
γραφείων» και «Στελεχών οργάνωσης ψυχαγωγίας», διε−
τούς διάρκειας του Ο.Τ.Ε.Κ., που είχαν ιδρυθεί βάσει του 
Β.Δ. 151/1971 καταθέτουν την αίτησή τους συνοδευόμενη 
με αντίγραφο του πτυχίου τους σε οποιοδήποτε Ι.Ε.Κ. 
του Ο.Τ.Ε.Κ. μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά.».

4. Η παράγραφος 1.6 του άρθρου 1 του κεφαλαίου Α 
της ως άνω απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1.6. Τα Ι.Ε.Κ. μετά την εκπνοή της προθεσμίας υπο−
βολής των αιτήσεων με τα δικαιολογητικά, διαβιβάζουν 
τις αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά (ομαδο−
ποιημένες ανά Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης, ανά ειδικότητα και 
αλφαβητικά), στην Π.Ε.Ε.Π. στην οποία υπάγονται. Οι 
Π.Ε.Ε.Π. παραλαμβάνουν και ελέγχουν τις αιτήσεις και 
τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των αποφοίτων και 
στη συνέχεια τα διαβιβάζουν στην αρμόδια υπηρεσία 
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».

5. Η παράγραφος 1.8 του άρθρου 1 του κεφαλαίου Α 
της ως άνω απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1.8. Εξαιρετικά, σε περιπτώσεις στράτευσης ή αλλα−
γής τόπου διαμονής για προσωπικούς ή επαγγελμα−
τικούς λόγους, ο ενδιαφερόμενος για συμμετοχή στις 
εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης 
υποβάλλει την αίτησή του ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα 
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και την καταθέτει σε έντυπη μορφή μαζί 
με τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο Ι.Ε.Κ. αποφοίτησής 
του. Την αίτησή του συνοδεύει και υπεύθυνη δήλωση 
για την υπαγωγή του σε Εξεταστικό Κέντρο της Π.Ε.Ε.Π. 
στην οποία θα εξετασθεί για τους ανωτέρω λόγους.

Η αίτησή του μαζί με τα δικαιολογητικά και την υπεύ−
θυνη δήλωση διαβιβάζεται από το Ι.Ε.Κ. στην Π.Ε.Ε.Π. 
στην οποία υπάγεται, η οποία μετά από επικοινωνία 
με την Π.Ε.Ε.Π. στην οποία υπηρετεί ή διαμένει ο υπο−
ψήφιος, αποφασίζει για την ικανοποίηση ή μη του αι−
τήματός του.

Στην περίπτωση ικανοποίησης του αιτήματος του, η 
αίτησή του μαζί με τα δικαιολογητικά και την υπεύθυ−
νη δήλωση διαβιβάζεται στην Π.Ε.Ε.Π. της περιφέρειας 
στην οποία υπηρετεί ή διαμένει ο υποψήφιος, η οποία 
και ορίζει το Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο θα εξετα−
στεί. Η απόφαση της Π.Ε.Ε.Π. κοινοποιείται άμεσα στον 
ενδιαφερόμενο.

Ο υποψήφιος προσέρχεται για να εξεταστεί στο Θεω−
ρητικό μέρος ή/και στο πρακτικό μέρος των εξετάσεων 
στο Εξεταστικό Κέντρο που ορίζεται με απόφαση της 
Π.Ε.Ε.Π. στην οποία πρόκειται να εξεταστεί.

Τα αποτελέσματα του υποψηφίου ο οποίος εξετά−
στηκε σε διαφορετικό Εξεταστικό Κέντρο από εκείνο 
στο οποίο υπάγεται το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησής του, λόγω 
στράτευσης, αλλαγής τόπου διαμονής για προσωπι−
κούς ή επαγγελματικούς λόγους, καθώς και το υλικό 
εξέτασης (Αίτηση, Γραπτό Δοκίμιο, Δελτίο Πρακτικής 
Εξέτασης) αποστέλλονται στην Π.Ε.Ε.Π. από την οποία 
προέρχεται, μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανα−
κοίνωση των αποτελεσμάτων. Κατόπιν η Π.Ε.Ε.Π. στην 
οποία εξετάστηκε στέλνει το σύνολο του φακέλου του 
εξεταζόμενου στη Π.Ε.Ε.Π. στην οποία υπάγεται το Ι.Ε.Κ. 
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αποφοίτησης και αυτή με τη σειρά της αποστέλλει το 
γραπτό δοκίμιο και το δελτίο πρακτικής εξέτασης μαζί 
με τα υπόλοιπα γραπτά δοκίμια και δελτία πρακτικής 
εξέτασης στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για 
φύλαξη».

6. Η παράγραφος 2.3. του άρθρου 2 του άρθρου 2 του 
Κεφαλαίου Α΄ της ως άνω απόφασης αντικαθίσταται 
ως εξής:

«2.3. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Πιστοποι−
ητικό Επιπέδου Ι δικαιούνται όσοι επιτύχουν και στις δύο 
(2) δοκιμασίες. Ο κάτοχος Διπλώματος Επαγγελματικής 
Κατάρτισης ή Πιστοποιητικού Επιπέδου Ι δεν δύναται 
να συμμετέχει εκ νέου στις εξετάσεις πιστοποίησης 
επαγγελματικής κατάρτισης της ίδιας ειδικότητας». 

7. Το άρθρο 3 του Κεφαλαίου A’ της ως άνω απόφασης 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3
Εξέταση του Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πι−

στοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

3.1. Για την εξέταση του Θεωρητικού μέρους των Εξε−
τάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης οι 
εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε αριθμό ερω−
τήσεων που αναφέρονται στο Θεωρητικό Μέρος του 
γνωστικού αντικειμένου κάθε ειδικότητας και αποτε−
λούν μέρος του συνόλου των ερωτήσεων, που υπάρχουν 
στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Κατάρτισης κάθε 
ειδικότητας και γνωστοποιούνται στους υποψήφιους 
είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή των 
εξετάσεων με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

3.2. Τα θέματα προς εξέταση του Θεωρητικού μέρους 
επιλέγονται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., με ηλεκτρονική κλή−
ρωση που διεξάγεται την ημέρα των εξετάσεων και σε 
αριθμό τέτοιο, ώστε να καλύπτουν το γνωστικό αντι−
κείμενο της εξεταζόμενης ειδικότητας. Ο χρόνος που 
απαιτείται για την απάντησή τους ορίζεται σε τρεις (3) 
ώρες από την διανομή των θεμάτων.

3.2.1. Η αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με βάση τη 
διάκριση των ερωτήσεων σε Γενικές και Ειδικές γνώσεις 
και σε τρεις κατηγορίες, Απλές, Μέτριες και Δύσκολες 
εισηγείται τον αριθμό των προς εξέταση θεμάτων, ώστε: 
α) τα θέματα γενικών γνώσεων και των τριών κατηγο−
ριών να καταλαμβάνουν ποσοστό (30%) του συνόλου 
των θεμάτων και τα θέματα ειδικών γνώσεων των τριών 
κατηγοριών ποσοστό (70%) του συνόλου των θεμά−
των και β) ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για την 
απάντηση των θεμάτων από τους εξεταζόμενους να 
ανέρχεται σε δυόμιση (2,5) ώρες.

3.2.2. Σε κάθε κατηγορία ερωτήσεων (Απλές, Μέτριες, 
Δύσκολες) το κλάσμα: (αριθμός ερωτήσεων των γνώ−
σεων ανά κατηγορία)/(συνολικός αριθμός των προς 
εξέταση θεμάτων), καθορίζει έναν αριθμό ν (βήμα κλή−
ρωσης).

Για κάθε είδους γνώσεις (Γενικές, Ειδικές) και για κάθε 
κατηγορία (Απλές, Μέτριες, Δύσκολες) κληρώνεται ένας 
τυχαίος αριθμός ρ (ρ<ν). Ως εξεταζόμενα θέματα ορί−
ζονται οι ερωτήσεις του Κανονισμού Κατάρτισης ανά 
είδος γνώσης και κατηγορίας: ρ, ρ + ν, ρ +2ν,... (πλήθος 
ίσο με τον αριθμό των θεμάτων της κατηγορίας).

3.2.3. Στη συνέχεια διαμορφώνεται στον Η/Υ το φύλλο 
με τις επιλεγμένες ερωτήσεις του Κανονισμού Κατάρτι−

σης της κάθε ειδικότητας, το οποίο αφού ελεγχθεί από 
τους Ειδικούς Επιστήμονες και τα μέλη της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., 
αποστέλλεται στα Εξεταστικά Κέντρα.

3.2.4. Η κάθε ερώτηση (θέμα) βαθμολογείται ανάλογα 
με την κατηγορία στην οποία ανήκει (Απλή, Μέτρια, 
Δύσκολη), ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρε−
σίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και απόφαση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. για 
το μέτρο δυσκολίας των ερωτήσεων.

3.3. Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. διαβιβάζει τα θέματα που κληρώ−
θηκαν στις Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων με τον 
προσφορότερο και ασφαλέστερο, κατά την κρίση της, 
τρόπο.

3.4. Κάθε Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου μεριμνά για 
την αναπαραγωγή των θεμάτων και την ταυτόχρονη 
ανακοίνωσή τους στους υποψηφίους σε όλες τις αίθου−
σες του Εξεταστικού Κέντρου, σύμφωνα με τις οδηγίες 
της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

3.5. Οι υποψήφιοι προσέρχονται για εξέταση αποκλει−
στικά στο ορισμένο γι’ αυτούς Εξεταστικό Κέντρο και 
καλούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέματα που τους 
έχουν τεθεί.

3.6. Τα Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους ορί−
ζονται με απόφαση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από πρόταση των Π.Ε.Ε.Π. Ο αριθμός 
των Εξεταστικών Κέντρων είναι ανάλογος του αριθμού 
των υποψηφίων και των γεωγραφικών και συγκοινωνι−
ακών συνθηκών κάθε περιφέρειας.

3.7. Κάθε Εξεταστικό Κέντρο Θεωρητικού Μέρους λει−
τουργεί σε διδακτήριο Δημοσίου Ι.Ε.Κ. ή σε διδακτήριο 
Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3.8. Κάθε Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου αποστέλλει 
την ώρα έναρξης και την ώρα λήξης των εξετάσεων με 
τηλεομοιοτυπία στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

3.9. Οι εξεταζόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν 
διευκρινιστικά ερώτημα αναφορικά με τα προς εξέτα−
ση θέματα μέσα σε χρονικό διάστημα μισής ώρας από 
την ώρα έναρξης των εξετάσεων. Εάν κριθεί από την 
Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. ότι τα ως άνω διευκρινιστικά ερωτήματα 
χρήζουν απάντησης, η σχετική απάντηση αποστέλλεται 
σε όλα τα Εξεταστικά Κέντρα της επικράτειας.». 

8. Το άρθρο 4 του Κεφαλαίου A’ της ως άνω απόφα−
σης αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4
Κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες.

Η Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου, με βάση τον ονομα−
στικό κατ’ αλφαβητική σειρά κατάλογο των υποψηφίων 
της κάθε ειδικότητας, ο οποίος της αποστέλλεται από 
την Π.Ε.Ε.Π., καθορίζει τις αίθουσες και καταρτίζει ανά 
αίθουσα κατάλογο υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά. 
Αντίγραφα των καταστάσεων, ανά αίθουσα, αναρτά−
ται αυθημερόν στην είσοδο του Εξεταστικού Κέντρου. 
Όμοια κατάσταση αναρτά και έξω από κάθε αίθουσα.

Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες γίνεται με 
επιμέλεια των επιτηρητών της αίθουσας, με βάση την 
αλφαβητική σειρά με την οποία φέρονται εγγεγραμμέ−
νοι στις καταστάσεις».

9. Η παράγραφος 8.1 του άρθρου 8 του Κεφαλαίου Α 
της ως άνω απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«8.1. Για την εξέταση του Πρακτικού μέρους των Εξε−
τάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης οι 
υποψήφιοι εξετάζονται σε θέματα που επιλέγονται από 
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τους εξεταστές από κατάλογο στοχοθεσίας πρακτικών 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων (στοχοθεσία εξεταστέας 
ύλης Πρακτικού μέρους), που περιλαμβάνονται στον 
ισχύοντα, κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων, Κανονισμό 
Κατάρτισης της εξεταζόμενης ειδικότητας. Η διάρκεια 
εξετάσεων του Πρακτικού μέρους κυμαίνεται από δύο 
(2) έως πέντε (5) ώρες, ανάλογα με τις απαιτήσεις της 
εκάστοτε εξεταζόμενης ειδικότητας και καθορίζεται 
με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισή−
γηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., η οποία κοινοποιείται σε όλα τα 
Εξεταστικά Κέντρα Πρακτικού μέρους πριν την έναρξη 
των εξετάσεων».

10. Η παράγραφος 8.3 του άρθρου 8 του Κεφαλαίου Α 
της ως άνω απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«8.3. Ο έλεγχος των Δελτίων Εξεταζομένων των υπο−
ψηφίων γίνεται από τα μέλη της Επιτροπής του Εξε−
ταστικού Κέντρου, πριν εισέλθουν οι υποψήφιοι στις 
αίθουσες εξετάσεων.

Η προσέλευση των υποψηφίων στις Επιτροπές των 
εξεταστών γίνεται βάσει ενός αριθμού, μοναδικού για 
κάθε υποψήφιο, που τον ορίζει ο Υπεύθυνος του Εξε−
ταστικού Κέντρου την ημέρα της εξέτασης. Σε καμία 
περίπτωση δεν γίνονται γνωστά στους εξεταστές τα 
ατομικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, Ι.Ε.Κ. κ.λπ.) των εξε−
ταζομένων από την Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου 
ή από τους ίδιους τους εξεταζόμενους.».

11. Η παράγραφος 8.6 του άρθρου 8 του Κεφαλαίου Α 
της ως άνω απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«8.6. Η Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέ−
ρους συντάσσει ονομαστική, κατ’ αλφαβητική σειρά, 
κατάσταση των υποψηφίων, την οποία συμπληρώνει, 
μετά το πέρας των εξετάσεων, με το χαρακτηρισμό 
«ΕΠΙΤΥΧΩΝ» ή «ΑΠΟΤΥΧΩΝ» ή «ΑΠΩΝ», που αναγράφεται 
παραπλεύρως του ονόματος.

Η εν λόγω κατάσταση αποστέλλεται αυθημερόν στην 
αρμόδια Π.Ε.Ε.Π., από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού 
Κέντρου Πρακτικού Μέρους.

Η Π.Ε.Ε.Π. αποστέλλει ηλεκτρονικά αυθημερόν στην 
ΚΕΕΠΕΚ το πρακτικό επιτυχόντων και αποτυχόντων του 
πρακτικού μέρους των εξετάσεων.

Τα Δελτία Πρακτικής Εξέτασης αποστέλλονται από 
την Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους 
στην αρμόδια Π.Ε.Ε.Π. την επομένη ημέρα της λήξης 
των εξετάσεων του Πρακτικού Μέρους της κάθε ειδι−
κότητας.».

12. Οι παράγραφοι 9.3. και 9.4. του άρθρου 9 του Κε−
φαλαίου Α της ως άνω απόφασης αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«9.3. Οι καταστάσεις των αποτελεσμάτων Πιστοποί−
ησης Επαγγελματικής Κατάρτισης και τα Δελτία Θε−
ωρητικού και Πρακτικού Μέρους, αποστέλλονται στην 
αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως εξής:

9.3.1. Τα αποκόμματα των Δελτίων Θεωρητικής και 
Πρακτικής Εξέτασης των παρόντων και των απόντων 
αποστέλλονται μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, 
ταξινομημένα ανά Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης και αλφαβητικά, 
με βάση το επώνυμο του εξεταζόμενου. Η αποστολή 
των Δελτίων Θεωρητικής και Πρακτικής Εξέτασης συ−
νοδεύεται με την αντίστοιχη συγκεντρωτική κατάσταση 
αποτελεσμάτων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους (πα−

ρόντων και απόντων), υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο 
της Π.Ε.Ε.Π.

9.4. Για τους υποψήφιους, οι οποίοι εξετάζονται σε 
διαφορετική Π.Ε.Ε.Π. από αυτή στην οποία ανήκει το 
Ι.Ε.Κ. αποφοίτησής τους, ακολουθείται η παρακάτω δι−
αδικασία:

9.4.1. Τα αποτελέσματα αποστέλλονται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
από την Π.Ε.Ε.Π. στην οποία εξετάσθηκαν. 

9.4.2. Τα αποκόμματα των Δελτίων Θεωρητικής και 
Πρακτικής Εξέτασής τους αποστέλλονται στην αρμόδια 
υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

9.4.3. Η Π.Ε.Ε.Π. στην οποία εξετάστηκαν αποστέλλει 
την αίτηση, τα γραπτά δοκίμια και το στέλεχος των 
Δελτίων Πρακτικής Εξέτασης στην Π.Ε.Ε.Π. που ανή−
κει το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησής τους, μετά την έγκριση των 
αποτελεσμάτων από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και το Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., συνοδευόμενα από αντίστοιχη κατάστα−
ση.».

13. Το άρθρο 10 του Κεφαλαίου Α της ως άνω από−
φασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 10
Έκδοση αποτελεσμάτων − Διπλώματος Επαγγελματικής 

Κατάρτισης − Πιστοποιητικού Επιπέδου Ι

10.1.1. Τα Βαθμολογικά Κέντρα αποστέλλουν τα απο−
κόμματα των γραπτών δοκιμίων του Θεωρητικού μέρους 
στις Π.Ε.Ε.Π. από τις οποίες παρέλαβαν τα γραπτά δο−
κίμια. Τα Εξεταστικά Κέντρα Πρακτικού μέρους απο−
στέλλουν καταστάσεις και δελτία εξέτασης Πρακτικού 
μέρους στις Π.Ε.Ε.Π. που ανήκουν.

10.1.2. Οι Π.Ε.Ε.Π. ελέγχουν τις καταστάσεις και τα 
αποκόμματα των Δελτίων θεωρητικής και πρακτικής 
εξέτασης και αποστέλλουν ηλεκτρονικά και έντυπα 
τελικούς πίνακες αποτελεσμάτων, χωριστά για το Θε−
ωρητικό και το πρακτικό Μέρος, στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και 
το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για έγκριση.

10.1.3. Οι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εξετάζουν τους πίνακες αποτελεσμάτων 
των Π.Ε.Ε.Π., οι οποίοι κατόπιν εγκρίνονται από την 
Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ανακοινώνονται 
στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αναρτώνται στην 
έδρα της αρμόδιας Π.Ε.Ε.Π.

10.2.1. Η αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στέλνει 
καταστάσεις δικαιούχων Διπλώματος ή Πιστοποιητικού 
στις Π.Ε.Ε.Π., με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο. Τυχόν προ−
βλήματα που προκύπτουν από την αντιπαραβολή των 
στοιχείων όλων των εξεταστικών περιόδων πιστοποίη−
σης, για τον προσδιορισμό των δικαιούχων Διπλώματος 
ή Πιστοποιητικού, λύνονται σε συνεργασία των Π.Ε.Ε.Π. 
με την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

10.2.2. Οι Π.Ε.Ε.Π. ελέγχουν τις ως άνω καταστάσεις, 
κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις και αφού ο Πρόε−
δρος της Π.Ε.Ε.Π. τις σφραγίσει και τις υπογράψει, τις 
αποστέλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., η 
οποία και ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
την τελική κατάσταση δικαιούχων Διπλώματος ή Πιστο−
ποιητικού. Όμοια κατάσταση αναρτάται και στην έδρα 
της κάθε αρμόδιας Π.Ε.Ε.Π.

10.2.3. Η αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποστέλλει 
αντίγραφα Διπλωμάτων ή Πιστοποιητικών στις Π.Ε.Ε.Π. 
με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο.
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10.2.4. Οι Π.Ε.Ε.Π. ελέγχουν τα αντίγραφα των Διπλω−
μάτων και Πιστοποιητικών και αφού γίνουν τυχόν διορ−
θώσεις τα επιστρέφουν διορθωμένα στην αρμόδια υπη−
ρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Ο έλεγχος όλων των στοιχείων 
των δικαιούχων Διπλώματος ή Πιστοποιητικού γίνεται 
από τα δικαιολογητικά τα οποία υπεβλήθησαν μαζί με 
τις αιτήσεις συμμετοχής τους στις εξετάσεις Πιστοποί−
ησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα οποία τηρούνται 
στο αρχείο των Π.Ε.Ε.Π. Συγκεκριμένα, ο έλεγχος των 
προσωπικών στοιχείων των δικαιούχων Διπλώματος ή 
Πιστοποιητικού γίνεται από το αντίγραφο της αστυνομι−
κής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο 
των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών 
όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτό−
τητας του κατόχου ή η άδεια διαμονής) ή επικυρωμένο 
αντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης 
για έκδοση άδειας διαμονής της αρμόδιας αρχής. Ο 
έλεγχος της ειδικότητας και του Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης των 
δικαιούχων Διπλώματος ή Πιστοποιητικού γίνεται από 
τις Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

10.2.5. Η αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ελέγχει τα 
αντίγραφα όπως της αποστέλλονται από τις Π.Ε.Ε.Π. 
και εκτυπώνει τα Διπλώματα ή Πιστοποιητικά (βλ. υπο−
δείγματα 1 & 2), τα οποία αποστέλλει στις Π.Ε.Ε.Π. μαζί 
με τις αντίστοιχες καταστάσεις διπλωματούχων για να 
διανεμηθούν στους δικαιούχους. 

10.2.6. Οι καταστάσεις διπλωματούχων αφού ελεγ−
χθούν, σφραγίζονται και υπογράφονται από τον Πρόε−
δρο της Π.Ε.Ε.Π. και αποστέλλονται στην αρμόδια υπη−
ρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

10.2.5. Το Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό τυπώνεται σε 
ειδικό χαρτί (TINTORETTO χρώματος CREMA, 140 gr, 
μεγέθους Α4), το οποίο φέρει ανάγλυφη σφραγίδα του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

10.3. Οι Π.Ε.Ε.Π. ειδοποιούν τα Ι.Ε.Κ. της αρμοδιότη−
τάς τους (με αποστολή πίνακα) για τους δικαιούχους 
Διπλωμάτων ή Πιστοποιητικών και την παραλαβή τους 
από τις έδρες των Π.Ε.Ε.Π..

10.4. Οι Π.Ε.Ε.Π. τηρούν βιβλίο χορήγησης Διπλωμάτων 
ή Πιστοποιητικών, στο οποίο υπογράφουν οι δικαιούχοι 
κατά την παραλαβή ή οι εξουσιοδοτούμενοι από τους 
δικαιούχους για την παραλαβή τους.

10.5. Το Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό εκδίδεται άπαξ και 
δεν αντικαθίσταται παρά μόνο σε περίπτωση μη ορθής 
συμπλήρωσης των προσωπικών στοιχείων του δικαιού−
χου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Σε 
περίπτωση απώλειας του Διπλώματος ή Πιστοποιητικού 
χορηγείται στο δικαιούχο από την αρμόδια υπηρεσία 
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. νέο, με την ένδειξη αντίγραφο (βλ. 
υποδείγματα 3 & 4) ύστερα από αίτησή του, η οποία 
θα συνοδεύεται με απόδειξη καταβολής του εκάστοτε 
ορισθέντος ποσού, που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. 
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης.

10.6. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. χορηγεί στους δικαιούχους κατόπιν αιτήσε−
ών τους τη «Βεβαίωση Πιστοποίησης» η οποία επέχει 
θέση Διπλώματος – Πιστοποιητικού και περιλαμβάνει 
το μέσο όρο της βαθμολογίας του Θεωρητικού μέρους 
(βλ. υποδείγματα 5 & 6). Οι βεβαιώσεις δύνανται να 

χορηγούνται και μετά την έκδοση και χορήγηση του 
Διπλώματος ή Πιστοποιητικού, ύστερα από αίτηση του 
ενδιαφερομένου». 

14. Η παράγραφος 13.8 του άρθρου 13 του Κεφαλαίου 
Β΄ της ως άνω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«13.8. Το Δίπλωμα εκδίδεται άπαξ και δεν αντικαθίστα−
ται παρά μόνο σε περίπτωση μη ορθής συμπλήρωσης 
των προσωπικών στοιχείων του δικαιούχου, σύμφωνα 
με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση 
απώλειας του Διπλώματος χορηγείται στο δικαιούχο 
από την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. νέο, με την 
ένδειξη αντίγραφο (βλ. υποδείγματα 3) ύστερα από αί−
τησή του, η οποία θα συνοδεύεται με απόδειξη κατα−
βολής του εκάστοτε ορισθέντος ποσού, που ορίζεται 
με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.»

15. Η παράγραφος 16.2 του άρθρου 16 του Κεφαλαίου 
Γ΄ της ως άνω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«16.2. Όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις i, 
ii και iii της ανωτέρω παραγράφου δηλώνουν στην αί−
τησή τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά, η 
οποία συνοδεύεται από τη γνωμάτευση, σύμφωνα με 
το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπη−
ρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, και από την 
οποία προκύπτει ότι η επίδοσή τους δεν είναι δυνατό 
να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις. 

Στην περίπτωση (iv) οι υποψήφιοι εξεταζόμενοι δηλώ−
νουν στην αίτησή τους ότι επιθυμούν να εξετασθούν 
προφορικά, η οποία συνοδεύεται από γνωμάτευση Δη−
μόσιου Νοσοκομείου. 

Στην περίπτωση (v) απαιτείται προσκόμιση γνωμάτευ−
σης από τις Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Πιστοποί−
ησης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή Κέντρων Διάγνω−
σης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.) ή 
πιστοποιημένων από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικών Κέ−
ντρων (Ι.Π.Δ).με την οποία να πιστοποιείται ότι είναι 
αδύνατος ο έλεγχος των γνώσεων με γραπτή εξέταση, 
λόγω δυσλεξίας. Η γνωμάτευση αυτή ισχύει για τρία 
(3) χρόνια από την έκδοσή της. Γνωματεύσεις από τις 
οποίες δεν προκύπτει η αδυναμία της γραπτής εξέτα−
σης λόγω της πιστοποιούμενης δυσλεξίας δεν γίνονται 
δεκτές. Οι γνωματεύσεις των Ιατροπαιδαγωγικών Υπη−
ρεσιών Πιστοποίησης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
ή Κέντρων Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υπο−
στήριξης (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.) ή πιστοποιημένων από το Υπουρ−
γείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (Ι.Π.Δ). εκδίδονται κατά 
προτεραιότητα μετά από σχετική αίτηση του ενδια−
φερόμενου.

Οι ως άνω γνωματεύσεις κατατίθενται σε έντυπη μορ−
φή μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Ι.Ε.Κ. 
αποφοίτησης του εξεταζόμενου.».

16. Το άρθρο 17 του Κεφαλαίου Γ της ως άνω απόφα−
σης αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 17
Μεταφορά – Επιστροφή εξετάστρων

17.1. Τα εξέταστρα των Εξετάσεων Πιστοποίησης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ορίζονται με απόφαση του 
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., δυνάμει της διατάξεως της παρ. 12 
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του άρθρου 11 του Ν. 3879/2010, η οποία δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

17.2. Υποψήφιος ο οποίος απέτυχε σε φάση του Θεω−
ρητικού ή Πρακτικού μέρους των εξετάσεων, υποχρεού−
ται στην εκ νέου καταβολή του αντίστοιχου εξετάστρου, 
προκειμένου να επανεξεταστεί. 

17.3. Τα εξέταστρα των Εξετάσεων Πιστοποίησης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης δεν επιστρέφονται σε 
καμία περίπτωση μη συμμετοχής των εξεταζομένων 
στις εξετάσεις και εκπίπτουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

17.4. Σε περίπτωση προβλήματος υγείας του εξετα−
ζομένου που αποδεικνύεται από έγγραφη βεβαίωση 
εισαγωγής του σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο, μετά 
από έγγραφη αίτησή του στην αρμόδια Π.Ε.Ε.Π. με από−
φαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της 
Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. τα εξέταστρα μεταφέρονται στην επόμενη 
εξεταστική περίοδο.

Ο υποψήφιος εξεταζόμενος υποχρεούται να υποβάλει 
την ως άνω αίτηση μέσα σε ένα μήνα από την ημερομη−
νία της εξέτασης της ειδικότητάς του. Μετά την πάροδο 
της ανωτέρω προθεσμίας καμία αίτηση δεν εξετάζεται, 
τα δε εξέταστρα εκπίπτουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

17.5. Σε όσους υποψήφιους εξεταζόμενους οι οποίοι 
είναι στρατεύσιμοι, δε χορηγηθεί άδεια προκειμένου 
να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγ−
γελματικής κατάρτισης τα εξέταστρα μεταφέρονται 
στην επόμενη εξεταστική περίοδο μετά από έγγραφη 
αίτησή τους στην αρμόδια Π.Ε.Ε.Π. με απόφαση του 
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 
προσκομίζοντας μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά 
βεβαίωση από την οικεία στρατιωτική μονάδα ότι δεν 
τους χορηγήθηκε άδεια κατά το διάστημα που είχε 
προγραμματιστεί η εξέτασή τους.

Ο υποψήφιος εξεταζόμενος υποχρεούται να υποβάλει 
την, ως άνω, αίτηση μέσα σε ένα μήνα από την ημερομη−
νία της εξέτασης της ειδικότητάς του. Μετά την πάροδο 
της ανωτέρω προθεσμίας καμία αίτηση δεν εξετάζεται, 
τα δε εξέταστρα εκπίπτουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

17.6. Όσοι δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στις Εξε−
τάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης και 
κατέβαλαν εξέταστρα εκ παραδρομής, δύνανται να υπο−
βάλουν αίτηση επιστροφής του αντίστοιχου ποσού.

17.7. Ειδικά για την ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψηφίων 
Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» σε περίπτωση 
που υποψήφιος αποτύχει σε φάση εξέτασης η οποία 
είναι προαπαιτούμενη και ως εκ τούτου δεν δικαιούται 
να συνεχίσει σε επόμενη φάση της Θεωρητικής ή Πρα−
κτικής εξέτασης της ίδιας περιόδου, τα εξέταστρα που 
αντιστοιχούν στις φάσεις της εξέτασης στις οποίες δε 
συμμετείχε, ισχύουν για τη συμμετοχή του υποψήφιου 
σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη περίοδο Εξετάσεων Πι−
στοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης δηλώσει συμ−
μετοχή, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της με αριθμό 
57722/7509/11−10−2007 (Φ.Ε.Κ. 2045 Β΄/2007) Απόφασης 
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Εξετάσεις 
υποψηφίων εκπαιδευτών οδηγών και συναφή θέματα».

Εάν ο υποψήφιος δεν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες 

τις φάσεις της εξέτασης, σύμφωνα με την ως άνω Υ.Α., 
του επιστρέφονται τα εξέταστρα που αντιστοιχούν σε 
φάσεις εξετάσεων, στις οποίες δεν συμμετείχε, μετά 
από υποβολή σχετικής αίτησης στην Π.Ε.Ε.Π. που εξε−
ταζόταν και την έκδοση απόφασης της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και 
του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

17.8. Τα εξέταστρα που κατεβλήθησαν από υποψήφιο 
για την ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών 
Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» υπέρ Ο.Ε.Ε.Κ. ή υπέρ 
Ε.Ο.Π.Π. και δεν χρησιμοποιήθηκαν λόγω μη συμμετοχής 
του σε επόμενες φάσεις των εξετάσεων, μεταφέρονται 
και ισχύουν στις εξετάσεις που διενεργούνται από τον 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. 

Εάν ο ως άνω υποψήφιος δεν ολοκληρώσει επιτυχώς 
όλες τις φάσεις της εξέτασης, σύμφωνα με την ως άνω 
Υ.Α., του επιστρέφονται τα εξέταστρα που κατέβαλε 
υπέρ Ο.Ε.Ε.Κ. ή υπέρ Ε.Ο.Π.Π. που αντιστοιχούν σε φά−
σεις εξετάσεων, στις οποίες δεν συμμετείχε, μετά από 
υποβολή σχετικής αίτησης στην Π.Ε.Ε.Π. που εξεταζόταν 
και την έκδοση απόφασης της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και του Δ.Σ. 
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.»

17. Το άρθρο 18 του Κεφαλαίου Γ της ως άνω απόφα−
σης αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 18
Δίπλωμα, Πιστοποιητικό και Βεβαιώσεις

18.1. Υποδείγματα του Διπλώματος Επαγγελματικής 
Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελ−
ματικής Κατάρτισης και του Πιστοποιητικού Επιπέδου 
Ι και της Βεβαίωσης Πιστοποίησης με το μέσο όρο της 
βαθμολογίας του Θεωρητικού Μέρους και το χαρακτη−
ρισμό «επιτυχία» στο πρακτικό Μέρος επισυνάπτονται 
στο Παράρτημα της παρούσας υπό αριθμό 1 έως 6.

Η ανωτέρω Βεβαίωση Πιστοποίησης εκδίδεται για 
όσους εξεταζόμενους έχουν επιτύχει και στα δύο (2) 
μέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης και δικαιούνται Διπλώματος Επαγγελματι−
κής Κατάρτισης ή Πιστοποιητικού Επιπέδου Ι.

18.2. Υπόδειγμα της Βεβαίωσης με το μέσο όρο της 
βαθμολογίας του Θεωρητικού και του Πρακτικού Μέ−
ρους, της ειδικότητας «Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών 
αυτοκινήτων και μοτοσικλετών», επισυνάπτεται στο Πα−
ράρτημα της παρούσας υπό αριθμό 7.

Η ανωτέρω Βεβαίωση εκδίδεται για όσους έχουν 
επιτύχει και στα δύο (2) μέρη των Εξετάσεων Πιστο−
ποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας 
«Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μο−
τοσικλετών» και δικαιούνται Δίπλωμα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης.

18.3. Υποδείγματα του δελτίου εξεταζομένου, του 
δελτίου θεωρητικής εξέτασης, του δελτίου πρακτι−
κής εξέτασης, καθώς και των δελτίων εξεταζομένου, 
προφορικής εξέτασης, γραπτής εξέτασης, πρακτικής 
εξέτασης και εξέτασης «Σημάτων Κ.Ο.Κ.», για την ειδι−
κότητα «Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων 
και μοτοσικλετών» επισυνάπτονται στο Παράρτημα της 
παρούσας υπό αριθμό 8 έως 18.»

18. Τα υποδείγματα 1−18 του Παραρτήματος της ως 
άνω απόφασης αντικαθίστανται ως εξής: 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17891



17892 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17893



17894 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17895



17896 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17897



17898 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17899



17900 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17901



17902 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17903



17904 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17905



17906 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17907



17908 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17909



17910 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Μαρτίου 2012

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ    
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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