
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ. 1
ης

 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 

 
Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας για τη 
διενέργεια των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 

αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1
ης

 Περιόδου 2014. 

 

Οι εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 
όλων των Ειδικοτήτων διεξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υπ’ 
αριθμ.  2944/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και Παιδείας και  
Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1098/30.04.2014). Για να αναζητήσετε την Κοινή 
Υπουργική Απόφαση πατήστε  εδώ. 

 

Η Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), εισηγείται στο .Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για όλα τα θέματα που αφορούν 
στον προγραμματισμό του χρόνου διενέργειας και στη διαδικασία διεξαγωγής των 
Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 
 

 

Ι. Δικαίωμα Συμμετοχής 

 

Α) Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., για όλες τις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. έχουν όσοι 
ολοκλήρωσαν επιτυχώς την κατάρτισή τους έως την 30.06.2014 και είναι δικαιούχοι 
Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.). 

 

Β) Ειδικά για την ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών αυτοκινήτων και 
μοτοσικλετών» δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις, έχουν όσοι ολοκλήρωσαν 
επιτυχώς την κατάρτισή τους έως την 30.06.2014, είναι δικαιούχοι Βεβαίωσης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και κατέχουν τις άδειες όλων των κατηγοριών 
οδήγησης {Α, Β, C, D και CΕ} καθώς και, οι διπλωματούχοι μηχανικοί Ε.Μ.Π. ή άλλης 
ισότιμης σχολής και οι πτυχιούχοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (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. 

 

ΙΙ. Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης 

 

Από σήμερα, 18.07.2014 ξεκινά η διαδικασία υποβολής της Ηλεκτρονικής Αίτησης. 
Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι έχουν πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής 
της αίτησής τους στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ( www.eoppep.gr). 
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Τα βήματα για τη διαδικασία υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης συμμετοχής στις 
Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. είναι 
τα εξής: 
 

 

ΒΗΜΑ 1
ο

: 

 
Α) Για να μπορέσετε να ξεκινήσετε τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής Αίτησης 
Συμμετοχής στη Διαδικασία Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 
αποφοίτων Ι.Ε.Κ., πρέπει πρώτα να εγγραφείτε ηλεκτρονικά στο σύστημα του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (βλέπε Οδηγίες εγγραφής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων 

Ι.Ε.Κ. 1
ης

 Περιόδου 2014 στο δεξί μέρος της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή 
πατώντας  εδώ). 
 

Β) Πριν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ο υποψήφιος: 
 
 Για όλες τις ειδικότητες, εκτός της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων 

Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών», καταθέτει στο λογαριασμό του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνική Τράπεζα, Αρ. Λογαριασμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 125/540044-94, 
ΙΒΑΝ GR89 0110 1250 0000 1255 4004 494) εξέταστρα ποσού πενήντα ευρώ 
(50,00 €) για κάθε μέρος της εξέτασης, στο οποίο συμμετέχει, και συγκεκριμένα: 
α) για το Θεωρητικό Μέρος πενήντα ευρώ (50,00 €) 
β) για το Πρακτικό Μέρος πενήντα ευρώ (50,00 €) 



 Για την ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και 
Μοτοσικλετών», καταθέτει στο λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνική Τράπεζα, 
Αρ. Λογαριασμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 125/540044-94, ΙΒΑΝ GR89 0110 1250 0000 
1255 4004 494): 
α) για τη συμμετοχή στο Θεωρητικό Μέρος: πενήντα ευρώ (50,00 €) για τη 
γραπτή εξέταση και πενήντα ευρώ (50,00 €) για την προφορική εξέταση και β) 
για τη συμμετοχή στο Πρακτικό Μέρος: πενήντα ευρώ (50,00 €) ανά κατηγορία 
οχήματος (A, B, C, D, CE). 

 

Μετά την κατάθεση ο καταθέτης πρέπει να παραλάβει (ή να εκτυπώσει σε 
περίπτωση internet banking) τις αποδείξεις καταβολής εξετάστρων (αποδεικτικά) 
για τη συνολική ή την κάθε κατάθεση ξεχωριστά, στις οποίες θα πρέπει να 
αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου – καταθέτη.  
Οι αποδείξεις καταβολής των εξετάστρων φυλάσσονται γιατί αποτελούν μέρος των 
δικαιολογητικών. 
 

 

ΒΗΜΑ 2
ο

: 

 

Η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά, μετά τις 12:00 μ.μ., την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα από την κατάθεση των παραπάνω εξετάστρων, (βλέπε Οδηγίες 
εγγραφής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1ης Περιόδου 2014 στο 
δεξί μέρος της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή πατώντας  εδώ). 
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ΙΙΙ. Δικαιολογητικά 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  
Θα ακολουθήσει ΑΜΕΣΑ ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τον χρόνο και τρόπο 
υποβολής της έντυπης Αίτησης και των απαιτούμενων Δικαιολογητικών. 

 

Α) Δικαιολογητικά συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. για όλες τις ειδικότητες, εκτός της 
ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών»,  
είναι τα κάτωθι: 

 

i. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση Συμμετοχής.  
ii. Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).   
iii. Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας.  
 
iii. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει 
ταυτότητας φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου προσκομίζοντας 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 γεννήσεως ή και το όνομα πατρός, προσκομίζεται και 
πιστοποιητικό γεννήσεως.  
iv) Απόδειξη καταβολής των ως άνω εξετάστρων. 

 

Β) Δικαιολογητικά συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. για την ειδικότητα «Εκπαιδευτής 
Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών», είναι τα κάτωθι: 
 

i. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση Συμμετοχής.   
ii. Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) για 
αποφοίτους Ι.Ε.Κ. ή επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Ε.Μ.Π. ή άλλης ισότιμης 
σχολής για διπλωματούχους μηχανικούς ή επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Ι. 
Τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας και Οχημάτων για πτυχιούχους Τ.Ε.Ι.   
iii. Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) ή επικυρωμένο 
αντίγραφο του Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης του πρώην Ο.Ε.Ε.Κ. για 
τους υποψήφιους οι οποίοι είναι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης 
του πρώην Ο.Ε.Ε.Κ., που αποκτήθηκε έως την έναρξη της εφαρμογής του Π. . 
208/2002, οι οποίοι δεν έχουν αρχίσει ή δεν έχουν ολοκληρώσει το Πρακτικό Μέρος 
των εξετάσεων για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος από το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.   
iv. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.   
v. Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει 
ταυτότητας, φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου ή επικυρωμένο αντίγραφο της 
σχετικής βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής της αρμόδιας 
αρχής. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως ή και το όνομα πατρός 
προσκομίζεται και πιστοποιητικό γεννήσεως.   
vi. Αντίγραφο της άδειας οδήγησης των κατηγοριών Α, Β, C, D και CΕ. Η προσκόμιση 
των ανωτέρω αντιγράφων των αδειών οδήγησης γίνεται δέκα (10) τουλάχιστον 
ημέρες πριν από τις εξετάσεις του Θεωρητικού Μέρους. Υποψήφιος ο οποίος δεν 
κατέχει την άδεια οδήγησης των ανωτέρω κατηγοριών κατά την περίοδο υποβολής  
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των αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, υποβάλλει υπεύθυνη 
δήλωση ότι θα την προσκομίσει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τις 
εξετάσεις του Θεωρητικού Μέρους, άλλως δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του στις 
εξετάσεις και δεν έχει δικαίωμα αναζήτησης του ποσού των εξέταστρων που έχει 
καταθέσει.  
vii. Απόδειξη καταβολής των ως άνω εξετάστρων.  
 

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

& ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.  
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡ. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ 
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