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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

Ι.Ε.Κ. 1ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 
 

 

 

Ι. Υποβολή Αίτησης σε έντυπη μορφή και δικαιολογητικών. 
 
Σε συνέχεια της από 18.07.2014 Ανακοίνωσης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ενημερώνουμε ότι η 
υποβολή της Αίτησης σε έντυπη μορφή και των δικαιολογητικών των υποψηφίων 
για συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 
αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2014, θα γίνει ως εξής: 
 

1. Από 23.07.2014 έως 01.08.2014, οι απόφοιτοι των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. της 
χώρας, των  Ι.Ε.Κ. άλλων Υπουργείων ή Οργανισμών ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι 
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, αποστέλλουν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ώρες λειτουργίας 
πρωτοκόλλου 7.30 π.μ. έως 3.30 μ.μ.), αποκλειστικά μέσω εταιρίας 
ταχυμεταφοράς, σε κλειστό φάκελο την Αίτηση σε έντυπη μορφή και τα 
Δικαιολογητικά, στην ταχυδρομική διεύθυνση «Λεωφόρος Εθνικής 
Αντιστάσεως 41 - Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία Αττικής», με την παρακάτω ένδειξη: 

 

Προς  
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

 
Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών για συμμετοχή στις Εξετάσεις 
Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.  

1ης Περιόδου 2014 
 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ι.Ε.Κ. ή …….  
(ΝΟΜΟΥ)…… - (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ) ……. 

   

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τελευταία ημέρα κατάθεσης εξετάστρων στο λογαριασμό του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην Εθνική Τράπεζα ορίζεται η 31.7.2014. 
  

2. Από 23.07.2014 έως 05.08.2014, οι απόφοιτοι των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. της χώρας 
αποστέλλουν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου 7.30 έως 
15.30), αποκλειστικά μέσω εταιρίας ταχυμεταφοράς, σε κλειστό φάκελο 
την Αίτηση σε έντυπη μορφή και τα Δικαιολογητικά, στην ταχυδρομική 
διεύθυνση «Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41 - Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία 
Αττικής», με την παρακάτω ένδειξη: 
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Προς  
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

 
Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών για συμμετοχή στις Εξετάσεις 

Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης 
Περιόδου 2014 

 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ Ι.Ε.Κ. 

(ΝΟΜΟΥ)…… - (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ) ……. 
 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τελευταία ημέρα κατάθεσης εξετάστρων στο λογαριασμό του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην Εθνική Τράπεζα ορίζεται η 4.8.2014. 
  
 

ΙΙ. Δικαιολογητικά. 
 
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. Επικυρωμένο 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 Α.Τ.Ε.Ι. 
Τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας και Οχημάτων για πτυχιούχους Α.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.Δ. 
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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. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του ατομικού 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 
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.  
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.  
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Με βάση τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 όπως 
αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 
Α΄74/26-3-2014), όπου ανωτέρω γίνεται αναφορά σε επικυρωμένα 
φωτοαντίγραφα δικαιολογητικών γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα. 
 
Ειδικά οι απόφοιτοι Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.,  οι οποίοι περάτωσαν επιτυχώς την κατάρτισή 
τους έως 30.6.2014 και κατέστησαν δικαιούχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), η οποία δεν έχει ακόμη θεωρηθεί αρμοδίως από τη Γενική 
Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης προσκομίζουν φωτοαντίγραφο της 
υπογεγραμμένης Β.Ε.Κ. που έχει χορηγηθεί από το Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. αποφοίτησής 
τους θεωρημένο από δικηγόρο (βλ. περ. β παρ. 2 άρθρου 11 Ν. 2690/1999 όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει) και Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνήσιου της 
υπογραφής 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.». 
 
Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης πατήστε εδώ. 
 

http://www.eoppep.gr/images/Anakoinwseis/ypeythini_dilosi.doc
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Το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων και τα Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού και 

Πρακτικού μέρους θα ανακοινωθούν από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την 10.09.2014, 

αφού ληφθεί υπόψη ο αριθμός των υποψηφίων ανά ειδικότητα και Περιφέρεια. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  
Η υποβολή της Αίτησης σε έντυπη μορφή και των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
γίνεται μόνο με αποστολή μέσω εταιρίας ταχυμεταφοράς.  
Τυχόν υποβολή της Αίτησης σε έντυπη μορφή και των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών εκτός των ως άνω προθεσμιών θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν 
γίνεται δεκτή. 
Οι υποψήφιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση και 
υποβολή της αίτησής τους. 
Σε περίπτωση που η Αίτηση δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
απορρίπτεται. 
 

 

ΙΙΙ. Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Κατάλογος Ερωτήσεων). 
 
Οι υποψήφιοι έχουν πρόσβαση στα ισχύοντα Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης 

Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κατάλογος Ερωτήσεων) της ειδικότητάς τους 

μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr), στην ενότητα 

http://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/themata_exetaseon, με 

δική τους επιμέλεια. 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
           & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 
 
             ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡ. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ 

 

 

http://www.eoppep.gr/
http://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/themata_exetaseon

