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 Έχοντας υπόψη: 
1. Την παρ. 4, του άρθρου 6, του ν. 2009/1992 «Εθνικό 

Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 18/14.2.1992, τ. Α΄), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. 2026354/4115/0022/9.5.1996 (Φ.Ε.Κ. 
509/1.7.1996, τ. Β΄), κοινή υπουργική απόφαση των Υπουρ−
γών Ε.Π.Θ. και Οικονομικών «Εθνικό Σύστημα Πιστοποίη−
σης Επαγγελματικής Κατάρτισης», όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. Ε/9690/19/6/1997 (Φ.Ε.Κ. 528/26.6.1997, 
τ. Β΄), όμοια απόφαση και την υπ’ αριθμ. Δ/21294/12.10.2000 
(Φ.Ε.Κ. 1283/20.10.2000, τ. Β΄), απόφαση του Υπουργού 
Ε.Π.Θ. και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 208/2002 (Φ.Ε.Κ. 
194/2002, τ. Α΄) «Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχο−
λές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψη−
φίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε με το π.δ. 337/2003 (Φ.Ε.Κ. 291/2003, 
τ. Α΄) και ισχύει.

4. Τις διατάξεις της με αριθμό 58930/480/15.4.1999 
(Φ.Ε.Κ. 526/3.5.1999, τ. Β΄) απόφασης του Υπουργού Μετα−
φορών και Επικοινωνιών «Άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, 
μοτοσικλετών και τετρακύκλων», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

5. α) Την υπ’ αριθμ. 5/23.5.1997 απόφαση του Δ.Σ. του 
Ο.Ε.Ε.Κ. «Ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας Εξετάσεων Πι−
στοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης», όπως τρο−
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 8/20.3.2002 απόφαση του 
Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. και την υπ’ αριθμ. 40/23.11.2006 (θέμα 
9β) απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. και ισχύει.

β) Την υπ’ αριθμ. 30/9.11.2004 απόφαση του Δ.Σ. του 
Ο.Ε.Ε.Κ. (θέμα 4γ) “Ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας διε−
ξαγωγής Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης της ειδικότητας «Εκπαιδευτής υποψηφίων 
οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών»”, όπως τρο−
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 35/22.11.2005 (θέμα 7γ) 

απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., την υπ’ αριθμ. 27/13.7.2006 
(θέμα 12γ) απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. και τη με 
αριθμό 39/15.11.2006 (θέμα 12δ) απόφαση του Δ.Σ. του 
Ο.Ε.Ε.Κ. και ισχύει.

γ) Την υπ’ αριθμ. 2/18.1.2006 (θέμα 8στ) απόφαση του 
Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. «Διευκρίνιση του τρόπου συγκρότησης 
των επιτροπών εξεταστών κατά τη διαδικασία εξέτασης 
του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων πιστοποίησης 
επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας «Εκπαι−
δευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσι−
κλετών»».

δ) Την υπ’ αριθμ. 6/22.2.2006 (θέμα 7δ) απόφαση του 
Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. «Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής Εξετά−
σεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης».

ε) Την υπ’ αριθμ. 22/31.7.2002 απόφαση του Δ.Σ. του 
Ο.Ε.Ε.Κ. «Διαδικασία κλήρωσης θεμάτων πιστοποίησης 
επαγγελματικής κατάρτισης».

στ) Την υπ’ αριθμ. 22/31.7.2002 απόφαση του Δ.Σ. του 
Ο.Ε.Ε.Κ. «Έγκριση της μορφής των Βεβαιώσεων για τους 
δικαιούχους Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης 
ή Πιστοποιητικού Επιπέδου Ι».

ζ) Την υπ’ αριθμ. 12/25.4.2005 απόφαση του Δ.Σ. του 
Ο.Ε.Ε.Κ. «Έγκριση της μορφής της Βεβαίωσης με το μέσο 
όρο της βαθμολογίας του Θεωρητικού και του Πρακτι−
κού Μέρους, της ειδικότητας «Εκπαιδευτής υποψηφίων 
οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών»».

η) Την υπ’ αριθμ. 14/18.5.2005 απόφαση του Δ.Σ. του 
Ο.Ε.Ε.Κ. «Διαδικασία έκδοσης Διπλώματος Επαγγελμα−
τικής Κατάρτισης για την ειδικότητα «Εκπαιδευτής υπο−
ψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών»».

θ) Την υπ’ αριθμ. 7/19.3.1998 απόφαση του Δ.Σ. του 
Ο.Ε.Ε.Κ. «Έγκριση της μορφής του Διπλώματος Επαγ−
γελματικής Κατάρτισης».

ι) Την υπ’ αριθμ. 37/21.11.1994 απόφαση του Δ.Σ. του 
Ο.Ε.Ε.Κ. «Καθιέρωση υποχρέωσης καταβολής εξετά−
στρων για συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις πιστο−
ποίησης επαγγελματικής κατάρτισης».

ια) Την υπ’ αριθμ. 9/3.4.1995 απόφαση του Δ.Σ. του 
Ο.Ε.Ε.Κ. «Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής Εξετάσεων Πι−
στοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης».

ιβ) Η με αριθμό 5/23.5.1997 απόφαση του Δ.Σ. του 
Ο.Ε.Ε.Κ. «Έγκριση εντύπων εξετάσεων πιστοποίησης 
επαγγελματικής κατάρτισης».

ιγ) Την υπ’ αριθμ. 30/9.11.2004 απόφαση του Δ.Σ. του 
Ο.Ε.Ε.Κ. «Έγκριση εντύπων για τις Εξετάσεις Πιστοποί−
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ησης Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας 
«Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μο−
τοσικλετών»».

ιδ) Την υπ’ αριθμ. 25/26.11.2005 απόφαση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 
«Διευκρίνιση του τρόπου εμφάνισης και ελέγχου των 
στοιχείων των υποψηφίων κατά τη διαδικασία εξέτασης 
του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων πιστοποίησης 
επαγγελματικής κατάρτισης».

6. Την ανάγκη βελτίωσης της διαδικασίας των Εξε−
τάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης και 
την εξάλειψη προβλημάτων που εμφανίστηκαν κατά την 
διάρκεια προηγούμενων εξεταστικών περιόδων.

7. Την υπ’ αριθμ. 12/8.5.2007 απόφαση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.
8. Την υπ’ αριθμ. 16/9.5.2007 απόφαση του Δ.Σ. του 

Ο.Ε.Ε.Κ. (θέμα 12ε), αποφασίζουμε:
Την αντικατάσταση και τροποποίηση των αποφάσεων 

για την ρύθμιση των θεμάτων της διαδικασίας Εξετά−
σεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, ως 
ακολούθως:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
Όλες οι ειδικότητες των Ι.Ε.Κ

΄Αρθρο 1
Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης 

Επαγγελματικής Κατάρτισης –
Δικαιολογητικά συμμετοχής

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίη−
σης επαγγελματικής κατάρτισης έχουν όσοι περάτωσαν 
επιτυχώς την κατάρτιση τους και έλαβαν την προβλε−
πόμενη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) 
από τα I.Ε.Κ.

1.2. Οι εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κα−
τάρτισης διενεργούνται δύο (2) φορές τον χρόνο. Με 
αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., μετά από εισήγηση 
της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., που ανακοινώνονται στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, καθορίζονται η προθεσμία υποβολής των 
αιτήσεων των ενδιαφερομένων για συμμετοχή, καθώς 
και η ημερομηνία διεξαγωγής του Θεωρητικού και πρα−
κτικού μέρους των εξετάσεων. 

1.3. Οι απόφοιτοι των Δημοσίων Ι.E.K. αρμοδιότητας 
ΥΠ.Ε.Π.Θ., που ενδιαφέρονται για συμμετοχή στις εξε−
τάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης, υπο−
βάλλουν στο Ι.E.K. από το οποίο αποφοίτησαν αίτηση 
στην οποία επισυνάπτονται: 

Μαζί με τις αιτήσεις που είναι έντυπες και χορηγού−
νται από τα Ι.Ε.Κ. στα οποία υποβάλλονται, συνυποβάλ−
λονται από τους υποψηφίους και:

i. Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Επαγγελ−
ματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).

Ειδικά οι απόφοιτοι των τμημάτων «Στελεχών τουρι−
στικών γραφείων» και «Στελεχών οργάνωσης ψυχαγω−
γίας», διετούς διάρκειας του Ο.Τ.Ε.Κ., που είχαν ιδρυθεί 
βάσει του β.δ. 151/1971 καταθέτουν αντίγραφο του πτυ−
χίου τους. 

ii. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία.
iii. Φωτοτυπία ταυτότητας ή πρωτότυπο πιστοποιητικό 

γέννησης.
iv) Απόδειξη καταβολής των ορισθέντων, με Απο−

φάσεις του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. μετά από εισήγηση της 
Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., εκάστοτε εξετάστρων.

Είναι δυνατόν ο υποψήφιος να αιτείται συμμετοχής του 
στο ένα μόνο μέρος των εξετάσεων ή και στα δύο.

Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν οι υποψήφιοι, οι οποίοι 

είναι στρατευμένοι, να υποβάλουν την αίτηση συμμε−
τοχής τους στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελμα−
τικής κατάρτισης, με τα ανωτέρω δικαιολογητικά, στο 
πλησιέστερο Δημόσιο Ι.E.K. της μονάδας στην οποία 
υπηρετούν. 

Οι υποψήφιοι που προσκομίζουν απλά αντίγραφα των 
ανωτέρω δικαιολογητικών θα πρέπει να επιδεικνύουν, 
ταυτόχρονα, και τα πρωτότυπα προκειμένου να επικυ−
ρώνονται από το Ι.Ε.Κ. συγκέντρωσης δικαιολογητικών. 
Οι υποψήφιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη 
σωστή συμπλήρωση της αίτησής τους.

Την αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά 
υποβάλλει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ή τρίτο εξουσιοδο−
τημένο πρόσωπο, του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται 
στην αίτηση και κρατούνται στο Ι.Ε.Κ. 

1.4. Οι απόφοιτοι των Ιδιωτικών I.Ε.Κ. υποβάλλουν την 
αίτησή τους για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίη−
σης επαγγελματικής κατάρτισης σε Δημόσιο Ι.Ε.Κ. αρ−
μοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ., που καθορίζεται κάθε φορά με 
απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. μετά από εισήγηση της 
Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

Την αίτηση συνοδεύουν τα δικαιολογητικά που υπο−
βάλλουν και οι απόφοιτοι των Δημοσίων I.Ε.Κ. αρμοδι−
ότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

1.5. Οι απόφοιτοι I.Ε.Κ. άλλων Υπουργείων ή Οργανι−
σμών ή Ν.Π.Δ.Δ. υποβάλλουν την αίτησή τους, συνο−
δευόμενη από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, όμοια των 
αποφοίτων των Δημοσίων I.Ε.Κ. αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ., 
στα I.Ε.Κ. στα οποία αποφοίτησαν και οι Διοικήσεις αυ−
τών με ευθύνη τους, τις διαβιβάζουν στην Π.Ε.Ε.Π. στην 
οποία υπάγονται διοικητικά. 

Οι απόφοιτοι των τμημάτων «Στελεχών τουριστικών 
γραφείων» και «Στελεχών οργάνωσης ψυχαγωγίας», δι−
ετούς διάρκειας του Ο.Τ.Ε.Κ., που είχαν ιδρυθεί βάσει 
του β.δ. 151/1971 καταθέτουν την αίτησή τους σε οποι−
οδήποτε Ι.Ε.Κ. του Ο.Τ.Ε.Κ.

1.6. Τα I.Ε.Κ. μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβο−
λής αιτήσεων, διαβιβάζουν τις αιτήσεις με τα συνημμένα 
δικαιολογητικά στην Π.Ε.Ε.Π. στην οποία υπάγονται, η 
οποία καταρτίζει ονομαστικό κατά αλφαβητική σειρά 
κατάλογο των υποψηφίων της διοικητικής περιφέρειάς 
της.

1.7. Κάθε Π.Ε.Ε.Π., μετά την έκδοση του προγράμματος 
των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρ−
τισης, συμπληρώνει και χορηγεί σε κάθε εξεταζόμενο 
το Δελτίο Εξεταζομένου. 

1.8. Εξαιρετικά, σε περιπτώσεις στράτευσης ή αλλαγής 
τόπου διαμονής για προσωπικούς ή επαγγελματικούς 
λόγους, ο ενδιαφερόμενος για συμμετοχή στις εξετά−
σεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης υπο−
βάλλει στο Ι.Ε.Κ. αποφοίτησής του μαζί με την αίτησή 
του για συμμετοχή, αίτημα για την υπαγωγή του σε 
Εξεταστικό Κέντρο της περιφέρειας στην οποία υπηρε−
τεί ή διαμένει. Ειδικά για το Πρακτικό Μέρος των εξε−
τάσεων ο υποψήφιος υποχρεούται ακόμα να υποβάλει 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι γνωρίζει 
τον εργαστηριακό εξοπλισμό του Εξεταστικού Κέντρου 
στο οποίο ζητά να εξεταστεί.

Η αίτησή του διαβιβάζεται από το Ι.Ε.Κ. στην Π.Ε.Ε.Π. στην 
οποία υπάγεται, η οποία μετά τον έλεγχο των δικαιολο−
γητικών αποφασίζει για το αν συντρέχει λόγος υπαγωγής 
του ενδιαφερομένου σε Εξεταστικό Κέντρο άλλο απ’ αυτό 
στο οποίο υπάγεται το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησής του.
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Στην περίπτωση που αποδεικνύεται ότι συντρέχουν οι 
ανωτέρω λόγοι, η αίτησή διαβιβάζεται στην Π.Ε.Ε.Π. της 
περιφέρειας στην οποία υπηρετεί ή διαμένει ο υποψήφι−
ος,, η οποία και ορίζει το Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο 
θα εξεταστεί. Η απόφαση της Π.Ε.Ε.Π. κοινοποιείται στον 
ενδιαφερόμενο.

Ο υποψήφιος προσέρχεται για να εξεταστεί στο Θε−
ωρητικό μέρος ή/και στο Πρακτικό μέρος στο Εξεταστι−
κό Κέντρο που ορίζεται με απόφαση της Π.Ε.Ε.Π. στην 
οποία πρόκειται να εξεταστεί.

Τα αποτελέσματα του υποψήφιου ο οποίος εξετά−
στηκε σε διαφορετικό Εξεταστικό Κέντρο από εκείνο 
στο οποίο υπάγεται το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησής του, λόγω 
στράτευσης ή αλλαγής τόπου διαμονής, καθώς και το 
υλικό εξέτασης (αίτηση, γραπτό δοκίμιο, Δελτίο Πρα−
κτικής Εξέτασης) αποστέλλονται στην Π.Ε.Ε.Π. από την 
οποία προέρχεται, μετά το πέρας των εξετάσεων και 
την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Άρθρο 2
Διαδικασία Εξετάσεων Πιστοποίησης

Επαγγελματικής Κατάρτισης

2.1. Η πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης βασί−
ζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και Πρακτικού 
Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο με βάση τον 
ισχύοντα, κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων, Κανονισμό 
Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. 

Με ευθύνη της αρμόδιας Π.Ε.Ε.Π. οργανώνεται η εκτύ−
πωση και διανομή του ισχύοντος Κανονισμού Κατάρτισης 
κάθε ειδικότητας στους υποψήφιους εξεταζόμενους. Οι 
Κανονισμοί Κατάρτισης χορηγούνται στους υποψήφιους 
με την κατάθεση της αίτησής τους για συμμετοχή στις 
εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης 
από τα Ι.Ε.Κ. συγκέντρωσης δικαιολογητικών. Η παρα−
λαβή των Κανονισμών Κατάρτισης γίνεται με απόδειξη, 
όπου αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία παραλαβής, το 
ονοματεπώνυμο του παραλαμβάνοντος υποψηφίου και, 
σε περίπτωση υποβολής αίτησης με εξουσιοδότηση, και 
το ονοματεπώνυμο του εξουσιοδοτούμενου.

2.2. Κατά τη δοκιμασία του Θεωρητικού μέρους επι−
διώκεται η διαπίστωση αν ο απόφοιτος του I.Ε.Κ. κατέ−
χει και είναι ικανός να χρησιμοποιεί, σε συγκεκριμένες 
επαγγελματικές εφαρμογές, τις θεωρητικές γνώσεις 
που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος. 

Κατά τη δοκιμασία του Πρακτικού μέρους ελέγχονται 
οι επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες του εξε−
ταζομένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική 
Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile) η στοχοθεσία 
εξεταστέας ύλης (profile) του επαγγέλματος και τα 
επιμέρους επαγγελματικά καθήκοντα του Κανονισμού 
Κατάρτισης της ειδικότητας. 

2.3. Δίπλωμα Επαγγελματικής Kατάρτισης ή Πιστο−
ποιητικό Επιπέδου Ι δικαιούνται όσοι επιτύχουν και στις 
δύο (2) δοκιμασίες. 

2.4. Οι ενδιαφερόμενoι που απέτυχαν, μπορούν να συμ−
μετέχουν εκ νέου στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγ−
γελματικής κατάρτισης χωρίς περιορισμό, οποτεδήποτε 
αυτές διεξάγονται. 

Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρη−
τικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει την επιτυχία 
του στο μέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη 
διάρκεια των οποίων συμμετέχει μόνο στις εξετάσεις 
του μέρους στο οποίο απέτυχε. Η τριετία αρχίζει από 
την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμά−

των των εξετάσεων στην έδρα της αρμόδιας Π.Ε.Ε.Π. και 
λήγει την ημέρα συμπλήρωσης τριών (3) ημερολογιακών 
ετών. Αν μέσα στο χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών 
δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιμασία, υποχρεούται 
πλέον να συμμετέχει εκ νέου και στα δύο (2) μέρη των 
Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Θεωρητικό και Πρακτικό) με βάση τον ισχύοντα κάθε 
φορά Κανονισμό Κατάρτισης της ειδικότητάς του. 

Άρθρο 3
Εξέταση του Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων

Πιστοποίησης 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 αποτελούν 
μέρος του συνόλου των ερωτήσεων, που υπάρχουν στον 
εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Κατάρτισης κάθε ειδικό−
τητας και γνωστοποιούνται στους υποψήφιους έναν (1) 
τουλάχιστον μήνα πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

3.2. Τα θέματα προς εξέταση του Θεωρητικού μέ−
ρους επιλέγονται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., με κλήρωση που 
διεξάγεται την ημέρα των εξετάσεων και σε αριθμό 
τέτοιο, ώστε να καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο 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 Δ/νση Κατάρτισης της Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ. με βάση 
τη διάκριση των ερωτήσεων σε Γενικές και Ειδικές γνώ−
σεις και σε τρεις κατηγορίες, Απλές, Μέτριες και Δύσκο−
λες εισηγείται τον αριθμό των προς εξέταση θεμάτων, 
ώστε α) τα θέματα γενικών γνώσεων και των τριών 
κατηγοριών να καταλαμβάνουν ποσοστό (30%) του 
συνόλου των θεμάτων και τα θέματα ειδικών γνώσεων 
των τριών κατηγοριών ποσοστό (70%) του συνόλου των 
θεμάτων 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 γνώσεων 
ανά κατηγορία) / (συνολικός αριθμός των προς εξέταση 
θεμάτων), καθορίζει έναν αριθμό ν (βήμα κλήρωσης).

Για κάθε είδους γνώσεις (Γενικές, Ειδικές) και για κάθε 
κατηγορία (Απλές, Μέτριες, Δύσκολες) κληρώνεται ένας 
τυχαίως 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, Δύ−
σκολη), ύστερα από εισήγηση της Δ/νσης Κατάρτισης 
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 κληρώθηκαν 
στις Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων με τον προσφορό−
τερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της τρόπο. 

3.4. Κάθε Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου μεριμνά για 
την αναπαραγωγή των θεμάτων και την ταυτόχρονη 
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ανακοίνωσή τους στους υποψηφίους σε όλες τις αίθου−
σες του Εξεταστικού Κέντpou, 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 
έχoυν τεθεί.

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

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

Άρθρο 4
Κατανομή των υπoψηφίων στις αίθουσες.

Η Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου, με βάση τον ονομα−
στικό κατ’ αλφαβητική σειρά κατάλογο των υποψηφίων, 
ο οποίος της αποστέλλεται από την Π.Ε.Ε.Π., καθορίζει 
τις αίθουσες και καταρτίζει κατά αίθουσα κατάλογο 
υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά. Αντίγραφα των κα−
ταστάσεων ανά αίθουσα αναρτά μία (1) ημέρα πριν από 
τις εξετάσεις στην είσοδο του Εξεταστικού Κέντρου. 
Όμοια κατάσταση αναρτά και έξω από κάθε αίθουσα. 

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

Άρθρο 5
Παρουσία και αποχώρηση υποψηφίων

5.1. Παρόντες θεωρούνται μόνο οι εξεταζόμενοι, που 
βρίσκονται μέσα στις οικείες αίθουσες, κατά τη λήξη 
του χρόνου προσέλευσης των εξεταζομένων στα Εξε−
ταστικά Κέντρα. 

5.2. Η επεξεργασία των θεμάτων από τους εξεταζομέ−
νους γίνεται σε τετράδιο ειδικού τύπου (γραπτό δοκίμιο), 
του οποίου η μορφή εγκρίνεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και 
το Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. και δι−
ανέμεται στους εξεταζόμενους από τους επιτηρητές. 

5.3. Όταν ο εξεταζόμενος ολοκληρώσει την απάντηση 
των θεμάτων προσέρχεται στον επιτηρητή, ο οποίος 
ενώπιον του εξεταζόμενου καλύπτει τα προσωπικά στοι−
χεία του εξεταζόμενου με αδιαφανές αυτοκόλλητο, δια−
γράφει τα κενά σημεία του γραπτού δοκιμίου και υπο−
γράφει στο τέλος των απαντήσεων του υποψήφιου

5.4. Ο εξεταζόμενος είναι υποχρεωμένος να παραδώ−
σει το γραπτό δοκίμιο του πριν βγει από την αίθουσα 
των εξετάσεων.

5.5. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν εξεταζόμενο η έξοδος 
από την αίθουσα των εξετάσεων πριν από την πάροδο 
μιας (1) τουλάχιστον ώρας από την έναρξη του χρόνου 
εξετάσεων, παρά μόνο σε περιπτώσεις ασθένειάς του. 
Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή του Εξεταστικού Κέ−
ντρου Θεωρητικού μέρους ενεργεί, ως ακολούθως:

5.5.1. Καλεί τον υπεύθυνο ιατρό του Εξεταστικού Κέ−
ντρου να εξετάσει τον εξεταζόμενο σε επιτηρούμενο, 
εκτός της αίθουσας που διενεργούνται οι εξετάσεις, 
χώρο.

5.5.2. Στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η με−
ταφορά του εξεταζόμενου σε εφημερεύον νοσηλευτι−

κό ίδρυμα, καλείται το Ε.Κ.Α.Β. Το γραπτό δοκίμιο του 
εξεταζόμενου σφραγίζεται, καλύπτονται τα στοιχεία 
του με τα ειδικά αυτοκόλλητα από τους επιτηρητές 
παρουσία του Προέδρου του Εξεταστικού Κέντρου και 
αποστέλλεται για βαθμολόγηση.

5.5.3. Σε περίπτωση που δεν κρίνεται αναγκαία η μετα−
φορά του εξεταζόμενου, η εξέταση συνεχίζεται κανονικά 
και, εάν κριθεί αναγκαία η παράταση του χρόνου εξέ−
τασης ειδικά για τον ασθενή εξεταζόμενο, η επιτροπή 
του Εξεταστικού Κέντρου εισηγείται μέσω της Π.Ε.Ε.Π. 
στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. η οποία τελικά αποφασίζει.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις ασθενείας η Επιτροπή 
του Εξεταστικού Κέντρου συντάσσει σχετικό πρακτικό, 
αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται προς ενημέρωση 
στην Π.Ε.Ε.Π.

Άρθρο 6
Πειθαρχία εξεταζομένων

6.1. Οι εξεταζόμενοι, κατά το Θεωρητικό Μέρος των 
Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, 
έχoυν υποχρέωση κόσμιας σuμπεριφoράς, συμμόρφω−
σης προς τους κανόνες ευταξίας και πειθαρχίας καθώς 
και πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων 
των μελών της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου και 
των επιτηρητών. 

6.2.1. Ο εξεταζόμενος που δολιεύεται με οποιοδήποτε 
τρόπo τις εξετάσεις ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία 
την ομαλή διεξαγωγή τους, είναι δυνατό να αποκλείεται 
από την παραπέρα εξέταση του Θεωρητικού μέρους 
των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρ−
τισης και να βαθμολογείται με βαθμό ένα (01), ύστερα 
από αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής του Εξετα−
στικού Κέντρου, που λαμβάνεται μετά από προηγούμενη 
απολογία του υποψηφίου. 

6.2.2. Ο εξεταζόμενος που αποκλείεται, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, από τις 
εξετάσεις του Θεωρητικού μέρους, υποχρεώνεται να 
παραδώσει αμέσως το γραπτό δοκίμιο του με τη σημεί−
ωση στο τέλος της αναπτυσσόμενης ερώτησης και με 
κόκκινο στυλό από τους επιτηρητές και την Επιτροπή 
του Εξεταστικού Κέντρου του πειθαρχικού παραπτώ−
ματος στο οποίο υπέπεσε και να απομακρυνθεί χωρίς 
καθυστέρηση από την αίθουσα των εξετάσεων. 

6.3. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις 
σχετικές με το εξεταζόμενο Θεωρητικό Μέρος των Εξε−
τάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης ή 
αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή αναγράφει 
στο γραπτό δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, αισχρολογίες, 
ύβρεις, ή ζωγραφίζει απρεπείς εικόνες ή σχήματα ή 
συνεργεί στην τέλεση ανάλογων πράξεων, αποκλεί−
εται από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μέρους με 
αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Εξεταστικού 
Kέντρου που λαμβάνεται μετά από προηγούμενη απο−
λογία του και βαθμολογείται με βαθμό ένα (01). 

Σε περίπτωση που η αναγραφή στο γραπτό δοκίμιο 
απρεπών εκφράσεων, αισχρολογιών και ύβρεων ή απο−
τύπωση απρεπών εικόνων και σχημάτων διαπιστωθεί 
κατά τη βαθμoλόγηση του γραπτού δοκιμίου, τότε το 
γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται από την Eπιτροπή Βαθ−
μολογικού Kέντρου με βαθμό ένα (01). 

6.4. Σε κάθε περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος η 
Επιτροπή του οικείου Εξεταστικού Κέντρου συντάσσει 
σχετικό πρακτικό το οποίο επισυνάπτεται στο γραπτό 
δοκίμιο και σημειώνει τον βαθμό ένα (01) στο στέλεχος 
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και στο απόκομμα του εξώφυλλου του τετραδίου τou 
γραπτού δοκιμίου στο ειδικό πλαίσιο του βαθμολογητή με 
την ένδειξη «ΠEIΘAΡΧIKO». Κάτω από το βαθμό υπογρά−
φει ο πρόεδρος της Επιτροπής και τίθεται σφραγίδα. 

Άρθρο 7
Παραλαβή, βαθμoλόγηση και αναβαθμολόγηση

των γραπτών δοκιμίων

7.1. Τα γραπτά δοκίμια των εξεταζoμένων παραδίδο−
νται από τα Εξεταστικά Kέντρα στην Π.Ε.Ε.Π., η οποία 
με ασφαλή τρόπο τα αποστέλλει στα ορισμένα με 
απόφαση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. Βαθ−
μολογικά Κέντρα. Ο Πρόεδρος ή ένα από τα μέλη της 
Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου υπoγράφουν το 
σχετικό πρακτικό παραλαβής, αφού ελέγξει τον αριθμό 
των γραπτών δοκιμίων. 

7.2. Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται σε ειδικούς 
χώρους κάθε Βαθμολογικού Κέντρου από μέλη της Ομά−
δας Βαθμολογητών και με την εποπτεία της Eπιτροπής 
του Βαθμολογικού Κέντρου. 

7.3. Η παράδοση στους βαθμολογητές και η παραλαβή 
των γραπτών δοκιμίων γίνεται ενυπόγραφα. 

7.4. Κάθε γραπτό δοκίμιο αξιολογείται από δυο (2) 
βαθμολογητές. 

Οι βαθμολογητές για να διορθώσουν και να βαθμολο−
γήσουν το γραπτό δοκίμιο χρησιμοποιούν ο μεν πρώτος 
κόκκινο στυλό, ο δε δεύτερος πράσινο. 

Κάθε ορθή και ολοκληρωμένη απάντηση επισημαίνε−
ται με το σύμβολο: √.

Κάθε ελλιπής απάντηση επισημαίνεται με ένα (1) ή 
περισσότερα από το σύμβολο: +.

Τα περιττά στοιχεία επισημαίνονται τοποθετώντας 
αυτά εντός παρενθέσεων: ( ).

Οι λανθασμένες απαντήσεις, που αποτελούν ενότη−
τα ή παράγραφο, επισημαίνονται τοποθετώντας αυτές 
εντός αγκυλών: [ ].

7.5. Η αξιoλόγηση γίνεται με βάση τη βαθμολογική 
κλίμακα από ένα ως είκοσι (1−20). Δεν επιτρέπεται στους 
βαθμολογητές να αξιολογούν τα γραπτά δοκίμια με 
διαφορετική από την ορισμένη βαθμολογική κλίμακα.

7.6. Ως «Επιτυχών» στο Θεωρητικό Μέρος της πιστο−
ποίησης θεωρείται αυτός που βαθμολoγήθηκε με βαθμό 
δέκα (10) έως είκοσι (20). 

Η βαθμoλόγηση γίνεται με ακέραιο αριθμό.
Όλοι οι βαθμοί γράφονται διψήφιοι με την πρόταση 

τou αριθμού μηδέν (0) στους μονοψήφιους αριθμούς. 
Καθένας από τους δυο βαθμολογητές αναγράφει 

αριθμητικώς και ολογράφως στα ειδικά πλαίσια τou 
γραπτού δοκιμίου το βαθμό με τον οποίον το αξιολο−
γεί και τον επικυρώνει με την υπογραφή τou και την 
αναγραφή τou ονοματεπωνύμου τou. 

Ο πρώτος βαθμολογητής καλύπτει το βαθμό κάθε 
γραπτού δοκιμίου, το οποίο αξιολόγησε, με αδιαφανές 
κάλυμμα (αυτοκόλλητο). 

Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το άθροισμα των 
βαθμών των δυο (2) βαθμολογητών διαιρούμενος δια 
του δυο (2). 

Αν μετά τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών 
των δύο (2) βαθμολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθ−
μός, ο βαθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως 
επόμενο ακέραιο βαθμό. 

Σε περίπτωση αναβαθμoλόγησης ισχύει ο βαθμός τou 
αναβαθμολογητή. 

7.7. Μετά το τέλος της διαδικασίας βαθμολόγησης 
των γραπτών δοκιμίων από το δεύτερο βαθμολογητή, 
αποκαλύπτεται από την επιτηρητή του Βαθμολογικού 
Κέντρου ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή και εξε−
τάζεται αν μεταξύ των βαθμών του πρώτου και τou 
δεύτερου βαθμολογητή υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη 
από τρεις (3) μονάδες. 

Γραπτό δοκίμιο που παρουσιάζει διαφορά βαθμολογί−
ας μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή 
μεγαλύτερη από τρεις (3) μονάδες αναβαθμολογείται 
από μέλος της οικείας ομάδας αναβαθμολογητών, το 
οποίο ορίζει η Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου. 
Πριν από την αναβαθμολόγηση, μέλος της Επιτροπής 
του Βαθμολογικού Κέντρου, καλύπτει με μαύρο αδια−
φανές αυτοκόλλητο τη βαθμολογία τόσο του πρώτου, 
όσο και του δεύτερου βαθμολογητή.

Ο αναβαθμολογητής διορθώνει το γραπτό δοκίμιο 
και βαθμολογεί αριθμητικά και ολογράφως με μαύρο 
στυλό, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω υπό 7.4. και 
7.5. του παρόντος άρθρου. 

Ο βαθμός του αναβαθμολογητή καταργεί τους άλλους 
δύο (2) βαθμούς.

7.8. Επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση πέραν της προ−
βλεπόμενης από την ανωτέρω παράγραφο δεν επιτρέ−
πεται. 

7.9. Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιμίων γίνεται με 
αντικειμενική και δίκαιη κρίση των βαθμολογητών με βάση 
υπόδειγμα οδηγιών − απαντήσεων, που συντάσσεται από 
τα μέλη της τριμελούς Επιτροπής των Ειδικών Επιστημό−
νων που υποστηρίζουν το έργο της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. κατά την 
εξαγωγή των θεμάτων και αποστέλλεται στα Βαθμολογι−
κά Κέντρα. Δεν επιτρέπεται αιτιολόγηση της βαθμολόγη−
σης από τον βαθμολογητή ή τον αναβαθμολογητή. 

7.10. Οι αποξέσεις ή διορθώσεις βαθμολογίας στα οι−
κεία πλαίσια των γραπτών δοκιμίων και στους ονομαστι−
κούς καταλόγους ισχύουν μόνον εφόσον υπογράφονται 
από το βαθμολογητή ή αναβαθμολογητή του γραπτού 
δοκιμίου και ένα μέλος της Επιτροπής του Βαθμολο−
γικού Κέντρου και σφραγίζονται με την σφραγίδα της 
Eπιτροπής αυτής.

7.11. Σε περίπτωση διαπίστωσης διαφοράς μεταξύ της 
βαθμολογίας ενός βαθμολογητή πou αναγράφεται στο 
γραπτό δοκίμιο ολογράφως και εκείνης πou αναγράφε−
ται αριθμητικώς, λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία που 
αναγράφεται ολογράφως. 

7.12. Μετά το τέλος της διαδικασίας βαθμολόγησης 
των γραπτών δοκιμίων συντάσσεται από την Επιτρο−
πή Βαθμολογικού Κέντρου κατάσταση των συμμετα−
σχόντων στις εξετάσεις με την αναλυτική και τελική 
βαθμολογία την οποία έλαβε κάθε εξεταζόμενος και 
υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Βαθμολογικού Κέ−
ντρου. 

Η βαθμολογική κατάσταση των συμμετασχόντων και 
τα γραπτά δοκίμια παραδίδονται στην αρμόδια Π.Ε.Ε.Π., 
η οποία έχει και την ευθύνη της ανακoίνωσης των απο−
τελεσμάτων, με ανάρτησή τους στην έδρα της Π.Ε.Ε.Π. 
ύστερα από έγκρισή τους από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και το 
Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. 

7.13. Σε περίπτωση διαπίστωσης διαφοράς μεταξύ της 
βαθμολογίας που αναγράφεται στο γραπτό δοκίμιο και 
εκείνης που αναγράφεται στην κατάσταση των αποτε−
λεσμάτων πou συντάσσει η Π.Ε.Ε.Π., λαμβάνεται υπ’ όψιν 
η βαθμολογία που αναγράφεται στο γραπτό δοκίμιο. 
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7.14. Τα γραπτά δοκίμια των εξεταζομένων φυλάσ−
σονται στην έδρα της οικείας Π.Ε.Ε.Π. για ένα (1) έτος 
που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης 
των αποτελεσμάτων και λήγει την ημέρα συμπλήρωσης 
ενός (1) ημερολογιακού έτους και στη συνέχεια κατα−
στρέφονται από την Π.Ε.Ε.Π., αφού συνταχθεί σχετικό 
πρακτικό. Τα αποκόμματα των γραπτών δοκιμίων, στα 
οποία αναγράφεται η βαθμολογία των υποψηφίων, φυ−
λάσσονται στο Τμήμα Πιστοποίησης της Δ/νσης Kα−
τάρτισης της Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ. για τρία (3) έτη από την 
επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων 
και μέχρι την ημέρα συμπλήρωσης της τριετίας, οπότε 
και καταστρέφονται από επιτροπή αποτελούμενη από 
τον Δ/ντή Kατάρτισης, τον Προϊστάμενο του Τμήματος 
Πιστοποίησης και ένα Γραμματέα της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., αφού 
συνταχθεί σχετικό πρακτικό. 

Άρθρο 8
Εξέταση του Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων 

Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

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

8.2. Η εξέταση των υποψηφίων γίνεται σε εργαστήρια 
των Ι.Ε.Κ. ή σε εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, 
όπου οι υποψήφιοι πραγματοποίησαν την πρακτική ή 
εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kα−
τάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων μονάδων (εκπαι−
δευτικών ή επαγγελματικών) που κατά την κρίση της οι−
κείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις αξιολόγησης. 

Οι υποψήφιοι μπορεί να εξετάζονται σε περισσότερα 
του ενός εργαστήρια ή επαγγελματικούς ή εργασιακούς 
χώρους, αν η ειδικότητα ή η δέσμη των εξεταζομένων 
θεμάτων το επιβάλλουν. Κατά την εξέταση του Πρακτι−
κού μέρους μπορούν να εξετάζονται ταυτόχρονα στο 
ίδιο εργαστήριο ή εργαστηριακό ή εργασιακό χώρο πε−
ρισσότεροι του ενός υποψήφιοι σε διαφορετικά θέματα 
και σύμφωνα με τις δυνατότητες του εργαστηριακού 
εξοπλισμού. 

Για όσες ειδικότητες η εξέταση του Πρακτικού μέρους 
πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης δεν απαιτεί 
τη χρήση εργαστηρίων, η εξέταση μπορεί να πραγμα−
τοποιείται σε αίθουσες διδασκαλίας. 

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.

8.4. Κάθε εξεταζόμενος του Πρακτικού Μέρους εξε−
τάζεται από τρεις (3) εξεταστές της εξεταζόμενης ει−
δικότητας.

Κάθε εξεταστής αξιολογεί τον εξεταζόμενο χρησιμο−
ποιώντας τους χαρακτηρισμούς «ΕΠΙΤΥΧΩΝ» ή «ΑΠΟ−
ΤΥΧΩΝ». Επιτυχών στο Πρακτικό Μέρος θεωρείται ο 
εξετασθείς που χαρακτηρίστηκε από τουλάχιστον δυο 
(2) εξεταστές ως «ΕΠΙΤΥΧΩΝ».

8.5. Όταν ολοκληρωθεί η εξέταση, οι εξεταστές παρα−
δίδουν τα αποτελέσματα στην Επιτροπή του Εξεταστι−
κού Κέντρου, τα οποία μεταφέρονται, ενώπιον των Εξε−
ταστών, και στα δυο (2) τμήματα των Δελτίων Πρακτικής 
Εξέτασης που περιλαμβάνουν τα ατομικά στοιχεία των 
εξεταζομένων. Κατόπιν κάθε ένας εξεταστής αναγράφει 
το ονοματεπώνυμό του και υπογράφει στο αντίστοιχο 
πεδίο το Δελτίου Πρακτικής Εξέτασης.

8.6. Η Eπιτροπή Εξεταστικού Kέντρου 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, καθώς και τα Δελτία Πρακτι−
κής Εξέτασης παραδίδονται αυθημερόν στην αρμόδια 
Π.Ε.Ε.Π., από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Kέντρου 
Πρακτικού Μέρους. 

Η Π.Ε.Ε.Π. αυθημερόν κοινοποιεί στη γραμματεία της 
Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. τα αποτελέσματα της ημέρας, τα οποία φυ−
λάσσονται σε ασφαλές μέρος. 

8.7. Τα στελέχη των Δελτίων Πρακτικής Εξέτασης 
φυλάσσονται στην έδρα της οικείας Π.Ε.Ε.Π. για ένα (1) 
έτος, που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας 
ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και λήγει την ημέρα 
συμπλήρωσης ενός (1) ημερολογιακού έτους και στη 
συνέχεια καταστρέφονται από την Π.Ε.Ε.Π., αφού συ−
νταχθεί σχετικό πρακτικό. Τα αποκόμματα των Δελτίων 
Πρακτικής Εξέτασης αποστέλλονται από την Π.Ε.Ε.Π. 
στο τμήμα Πιστοποίησης της Διεύθυνσης Κατάρτισης 
της Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., όπου και φυλάσσονται για τρία 
(3) έτη, που αρχίζουν από την επομένη της ημερομη−
νίας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και μέχρι την 
ημέρα συμπλήρωσης της τριετίαςκαι στη συνέχεια κα−
ταστρέφονται από επιτροπή αποτελούμενη από τον 
Προϊστάμενο της Δ/νσης Κατάρτισης, τον Προϊστάμενο 
του Τμήματος Πιστοποίησης και έναν Γραμματέα της 
Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., αφού συνταχθεί σχετικό πρακτικό.

8.8. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται από την Π.Ε.Ε.Π. 
στην έδρα της, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων 
του Πρακτικού Μέρους της ειδικότητας, ύστερα από 
την έγκρισή τους από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και το Δ.Σ. του 
Ο.Ε.Ε.Κ. 

8.9. Το πρόγραμμα των εξετάσεων του Πρακτικού μέ−
ρους κάθε ειδικότητας εξαρτάται από τον αριθμό των 
υποψηφίων που εξετάζονται σε κάθε Π.Ε.Ε.Π. και το 
διαθέσιμο εργαστηριακό εξοπλισμό. 

Άρθρο 9
Διακίνηση γραπτών δοκιμίων − αποκομμάτων 

θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης − αποτελεσμάτων

9.1. Τα γραπτά δοκίμια των εξεταζομένων διακινούνται 
ως εξής:
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9.1.1. Τα γραπτά δοκίμια του Θεωρητικού μέρους κάθε 
Εξεταστικού Κέντρου χωρίζονται ανά ειδικότητα, κατα−
μετρούνται αλλά δεν αριθμούνται, συσκευάζονται και 
σφραγίζονται με βουλοκέρι. Στη συνέχεια συνοδεύονται 
με πρακτικό, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του 
Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους και απο−
στέλλονται αυθημερόν ή το αργότερο την επομένη των 
εξετάσεων εργάσιμη ημέρα με το ταχύτερο δυνατό 
μεταφορικό μέσο, από το Εξεταστικό Κέντρο Θεωρη−
τικού Μέρους στο αντίστοιχο Βαθμολογικό, που έχει 
ορισθεί από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και το Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. για 
το σκοπό αυτό. 

9.1.2. Ο Πρόεδρος του Βαθμολογικού Κέντρου, αφού 
παραλάβει τα γραπτά, συντάσσει και υπογράφει πρα−
κτικό παραλαβής, το οποίο αποστέλλει στο Εξεταστικό 
Κέντρο Θεωρητικού Μέρους με FAX. Τα τετράδια των 
απόντων δεν στέλνονται στο Βαθμολογικό Κέντρο.

9.1.3. Το Βαθμολογικό Κέντρο, αφού διορθωθούν τα 
γραπτά, αποστέλλει στην αντίστοιχη Π.Ε.Ε.Π. τα αποκόμ−
ματα του έμπροσθεν εξωφύλλου των γραπτών δοκιμίων 
με πρωτόκολλο, χωρίς να αποσφραγίσει τα ονόματα 
των εξεταζομένων. Κατά τη διόρθωση των γραπτών 
δοκιμίων δεν γίνεται αρίθμηση των γραπτών.

9.1.4. Η Π.Ε.Ε.Π., αφού παραλάβει τα αποκόμματα, 
συντάσσει, υπογράφει, αποστέλλει στο Βαθμολογικό 
Κέντρο με τηλεομοιοτυπία (FAX) Πρωτόκολλο παρα−
λαβής και, αφού τα αποσφραγίσει, τα καταχωρεί ηλε−
κτρονικά.

9.2. Τα αποκόμματα των Δελτίων Θεωρητικής και 
Πρακτικής Εξέτασης αποστέλλονται στο Τμήμα Πιστο−
ποίησης, της Δ/νσης Κατάρτισης, της Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ. 
ως εξής:

9.2.1. Το στέλεχος των γραπτών δοκιμίων παραμένει 
στα Βαθμολογικά Κέντρα και επιστρέφεται στην έδρα 
της Π.Ε.Ε.Π. μετά την επίσημη ανακοίνωση των τελικών 
αποτελεσμάτων των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγ−
γελματικής Κατάρτισης. Σε καμία περίπτωση τα Βαθ−
μολογικά Κέντρα δεν αποσφραγίζουν τα αυτοκόλλητα 
τα οποία καλύπτουν τα στοιχεία των εξετασθέντων. Τα 
στοιχεία των εξετασθέντων αποσφραγίζονται μετά την 
επιστροφή των στελεχών των γραπτών δοκιμίων στην 
έδρα της Π.Ε.Ε.Π. στην οποία εξετάσθηκαν.

9.2.2. Η δαπάνη διακίνησης γραπτών δοκιμίων και απο−
κομμάτων καλύπτεται από την πάγια προκαταβολή των 
αντίστοιχων Ι.Ε.Κ., τα οποία έχουν ορισθεί ως Εξεταστι−
κά και Βαθμολογικά Κέντρα.

9.3. Οι καταστάσεις των αποτελεσμάτων Πιστοποί−
ησης Επαγγελματικής Κατάρτισης και τα Δελτία Θε−
ωρητικού και Πρακτικού Μέρους, αποστέλλονται στο 
Τμήμα Πιστοποίησης, της Δ/νσης Κατάρτισης, της Κ.Υ. 
του Ο.Ε.Ε.Κ. ως εξής:

9.3.1. Κάθε Δευτέρα αποστέλλεται ταχυδρομικά ακρι−
βές φωτοτυπικό αντίγραφο των καταστάσεων εξέτασης 
των ομάδων εξεταζομένων του Πρακτικού Μέρους, σε 
φωτοτυπία. 

9.3.2. Τα αποκόμματα των Δελτίων Θεωρητικής και 
Πρακτικής Εξέτασης των παρόντων 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 συνοδεύεται με 
την αντίστοιχη συγκεντρωτική κατάσταση αποτελεσμά−
των Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους (παρόντων και 
απόντων), υπογραμμένη από τον Πρόεδρο της Π.Ε.Ε.Π.

9.3.3. Τα αποκόμματα των Δελτίων των απόντων, τόσο 
του Θεωρητικού Μέρους όσο και του Πρακτικού Μέρους 
ταξινομούνται ξεχωριστά ανά Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης και 
αλφαβητικά, με βάση το επώνυμο του εξεταζόμενου 
και δε συνοδεύονται από ειδικές συγκεντρωτικές κα−
ταστάσεις απόντων.

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 ανακοινώνονται από την 
Π.Ε.Ε.Π. στην οποία εξετάσθηκαν.

9.4.2. Τα αποκόμματα των Δελτίων Θεωρητικής και 
Πρακτικής Εξέτασής τους αποστέλλονται στο Τμήμα 
Πιστοποίησης, της Δ/νσης Κατάρτισης, της Κ.Υ. του 
Ο.Ε.Ε.Κ.

9.4.3. Η Π.Ε.Ε.Π. στην οποία εξετάστηκαν αποστέλλει τα 
γραπτά δοκιμία και το στέλεχος των Δελτίων Πρακτικής 
Εξέτασης στην Π.Ε.Ε.Π. που ανήκει το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησής 
τους, μετά την έγκριση των αποτελεσμάτων από την 
Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και το Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συνοδευόμενα από 
αντίστοιχη κατάσταση.

Άρθρο 10
Έκδοση αποτελσμάτων − Διπλώματος Επαγγελματικής 

Κατάρτισης − Πιστοποιητικού Επιπέδου Ι

10.1.1. Τα Βαθμολογικά Κέντρα αποστέλλουν τα απο−
κόμματα των γραπτών δοκιμίων του Θεωρητικού μέ−
ρους σε όλες τις Π.Ε.Ε.Π. της χώρας. Τα Εξεταστικά 
Κέντρα Πρακτικού μέρους αποστέλλουν 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 τελικούς πίνακες αποτε−
λεσμάτων, χωριστά για το Θεωρητικό και το Πρακτικό 
Μέρος, στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. για έγκριση.

10.1.3. Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και το Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. εξετάζουν 
τους πίνακες αποτελεσμάτων των Π.Ε.Ε.Π., οι οποίοι 
μετά την έγκρισή τους αποστέλλονται στις Π.Ε.Ε.Π.

10.2.1. Η αρμόδια Δ/νση Κατάρτισης της Κ.Υ. του 
Ο.Ε.Ε.Κ. στέλνει καταστάσεις δικαιούχων Διπλώματος 
ή Πιστοποιητικού στις Π.Ε.Ε.Π., με τον ταχύτερο δυνατό 
τρόπο. Τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από την 
αντιπαραβολή των στοιχείων όλων των εξεταστικών 
περιόδων πιστοποίησης, για τον προσδιορισμό των δι−
καιούχων Διπλώματος ή Πιστοποιητικού, λύνονται σε 
συνεργασία των Π.Ε.Ε.Π. με το Τμήμα Πιστοποίησης της 
Δ/νσης Κατάρτισης της Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ. 

10.2.2. Οι Π.Ε.Ε.Π. ελέγχουν τις καταστάσεις, κάνουν 
τις απαραίτητες διορθώσεις και αφού ο Πρόεδρος 
της Π.Ε.Ε.Π. τις υπογράψει, τις αποστέλλουν στο Τμή−
μα Πιστοποίησης της Δ/νσης Κατάρτισης της Κ.Υ. του 
Ο.Ε.Ε.Κ.

10.2.3. Η Η αρμόδια Δ/νση Κατάρτισης της Κ.Υ. του 
Ο.Ε.Ε.Κ. αποστέλλει αντίγραφα Διπλωμάτων ή Πιστο−
ποιητικών στις Π.Ε.Ε.Π.

10.2.4. Οι Π.Ε.Ε.Π. ελέγχουν τα αντίγραφα των Διπλω−
μάτων και Πιστοποιητικών και αφού γίνουν τυχόν διορ−
θώσεις και υπογραφούν από τον Πρόεδρο της Π.Ε.Ε.Π., 
τα αποστέλλουν στο Τμήμα Πιστοποίησης της Δ/νσης 
Κατάρτισης της Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ. Ο έλεγχος των στοι−
χείων των δικαιούχων Διπλώματος ή Πιστοποιητικού 
γίνεται από τα αντίγραφα της αστυνομικής ταυτότη−
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τας και τις Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης 
που τηρούνται στο αρχείο του Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης του 
δικαιούχου.

10.2.5. Η Η αρμόδια Δ/νση Κατάρτισης της Κ.Υ. του 
Ο.Ε.Ε.Κ. ελέγχει τα αντίγραφα όπως της αποστέλλονται 
από τις Π.Ε.Ε.Π. και εκτυπώνει τα πρωτότυπα Διπλώματα 
ή Πιστοποιητικά. Τα Διπλώματα ή Πιστοποιητικά τυπώ−
νονται σε ειδικό χαρτί (PERGAMENATA BIANCO, 180 gr, 
μεγέθους Α4), φέρουν ανάγλυφη σφραγίδα του Ο.Ε.Ε.Κ., 
υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Ο.Ε.Ε.Κ. και τον 
Προϊστάμενο της Δ/νσης Κατάρτισης και αποστέλλονται 
στις αρμόδιες Π.Ε.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 τους 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. 

10.5. Το πρωτότυπο Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό εκδίδε−
ται άπαξ και δεν αντικαθίσταται παρά μόνο σε περίπτω−
ση αλλαγής των προσωπικών στοιχείων του δικαιού−
χου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και 
κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και 
του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. μετά από εισήγηση της αρμόδιας 
Δ/νσης Κατάρτισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Ειδικότητα «Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών 

αυτοκινήτων και μοτοσικλετών»

Άρθρο 11
Συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης 

επαγγελματικής κατάρτισης

11.1. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίη−
σης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση του 
Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης «Εκπαιδευτή 
Υποψηφίων Οδηγών» επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας 
επαγγελματικής κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι των 
Ι.Ε.Κ., οι οποίοι κατέχουν τις άδειες όλων των κατη−
γοριών οδήγησης {Α, Β, Γ, Δ (ακτίνας μέχρι 50 χλμ. 
τουλάχιστον) και Γ+Ε}.

Δικαίωμα συμμετοχής στις, ως άνω, εξετάσεις πι−
στοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης έχουν επίσης 
οι διπλωματούχοι μηχανικοί Ε.Μ.Π. ή άλλης ισότιμης 
σχολής, μέλη του Τ.Ε.Ε. καθώς και οι απόφοιτοι Τε−
χνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), Τμημάτων 
Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας και Οχημάτων, χωρίς να 
είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν προγράμματα 
επαγγελματικής κατάρτισης ούτε να συμμετάσχουν στη 
σχετική τετράμηνη πρακτική άσκηση, προσκομίζοντας 
επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους, καθώς και 
ισχύουσα άδεια οδήγησης των οχημάτων κατηγοριών Α, 
Β, Γ, Δ (ακτίνας μέχρι 50 χλμ. τουλάχιστον) και Γ+Ε.

11.2. Για την συμμετοχή στις εξετάσεις οι απόφοιτοι 
Ι.Ε.Κ. προσκομίζουν μαζί με την αίτησή τους τα παρα−
κάτω δικαιολογητικά:

i. Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Επαγγελ−
ματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) για αποφοίτους Ι.Ε.Κ. ή επι−
κυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Ε.Μ.Π. ή άλλης ισότιμης 
σχολής μαζί με βεβαίωση μέλους από το Τ.Ε.Ε. για δι−
πλωματούχους μηχανικούς ή επικυρωμένο αντίγραφο 
πτυχίου Τ.Ε.Ι. Τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας 
και Οχημάτων για αποφοίτους Τ.Ε.Ι.

ii. Βεβαίωση επιτυχίας πιστοποίησης επαγγελματικής 
κατάρτισης ή επικυρωμένο αντίγραφο του Διπλώματος 
Επαγγελματικής Κατάρτισης για τους υποψήφιους που 
εμπίπτουν στις περιπτώσεις ε, στ και ζ, της παραγράφου 
5 του άρθρου 3 του π.δ. 337/2003 (Φ.Ε.Κ. 291/2003, τ. Α΄) 
η οποία αντικατέστησε την παράγραφο 9 του άρθρου 
5 του π.δ. 208/2002 (Φ.Ε.Κ. 194/2002, τ. Α΄).

iii. Μία πρόσφατη φωτογραφία.
iv. Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας ή πρωτότυπο 

πιστοποιητικό γέννησης.
v. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οδήγησης των 

κατηγοριών Α, Β, Γ, Δ (ακτίνας μέχρι 50 χλμ. τουλάχι−
στον) και Γ+Ε. Η προσκόμιση του ανωτέρω αντιγράφου 
άδειας οδήγησης γίνεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες 
πριν από τις εξετάσεις του θεωρητικού μέρους. Υπο−
ψήφιος 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 τη προσκομίσει 
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 
του παραβόλου συμμετοχής που έχει καταθέσει.

vi. «Βεβαίωση πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης», 
εφόσον την έχουν ήδη ολοκληρώσει. Όσοι δεν έχουν 
ολοκληρώσει την υποχρεωτική 4μηνη Πρακτική Άσκηση 
που προβλέπεται από την υπ’ αριθμ. Ζ/1802/6.2.1996 (Φ.Ε.Κ. 
104/22.2.1996, τ. Β΄) απόφαση του Υπουργού Ε.Π.Θ. «Πρακτι−
κή άσκηση αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» και έχουν επιτύχει σε όλες 
τις φάσεις των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής 
κατάρτισης, αποκτούν Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρ−
τισης από τον Ο.Ε.Ε.Κ., εφ’ όσον καταθέσουν τη σχετική 
«Βεβαίωση πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης».

Απαλλάσσονται της, ως άνω, 4μηνης υποχρεωτικής 
πρακτικής άσκησης, όσοι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. παρακολού−
θησαν και ολοκλήρωσαν την εξάμηνη προαιρετική 
πρακτική άσκηση, που προβλέπεται από τις διατάξεις 
της υπ’ αριθμ. Ζ/1802/6.2.1996 (Φ.Ε.Κ. 104/22.2.1996, τ. Β΄) 
απόφασης του Υπουργού Ε.Π.Θ. «Πρακτική άσκηση απο−
φοίτων Ι.Ε.Κ.», προ της εφαρμογής του π.δ. 208/2002 
(Φ.Ε.Κ. 194/2002, τ. Α΄) «Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, 
Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υπο−
ψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε με το π.δ. 337/2003 (Φ.Ε.Κ. 291/2003, τ. Α΄) 
και ισχύει, προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση.

vii. Απόδειξη καταβολής των ορισθέντων, με Απο−
φάσεις του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. μετά από εισήγηση της 
Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., εκάστοτε εξετάστρων που κατατέθηκαν σε 
λογαριασμό του Ο.Ε.Ε.Κ. που τηρείται για το λόγο αυτό, 
προκειμένου οι υποψήφιοι να συμμετάσχουν σε κάθε 
μέρος ή φάση της εξέτασης.

Άρθρο 12
Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης

12.1. Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κα−
τάρτισης περιλαμβάνουν δύο (2) φάσεις: τη θεωρητική 
φάση (Θεωρητικό Μέρος) και την πρακτική φάση (Πρα−
κτικό Μέρος).

12.1.1. Θεωρητική Φάση (Θεωρητικό Μέρος).
Περιλαμβάνει τρία (3) μέρη: 
α. την γραπτή εξέταση, 
β. την προφορική εξέταση και
γ. την εξέταση των «σημάτων Κ.Ο.Κ.» (ερωτηματολόγια 

Υ.Μ.Ε.).



Η εξέταση της θεωρητικής φάσης διεξάγεται στην 
αρχή της εξεταστικής περιόδου, προκειμένου να εκδο−
θούν έγκαιρα τα αποτελέσματα, καθώς η επιτυχία στη 
θεωρητική φάση αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμε−
τοχή στην εξέταση της πρακτικής φάσης.

Στη θεωρητική φάση προηγείται η γραπτή και η προ−
φορική εξέταση των υποψηφίων και, αφού βγουν τα 
αποτελέσματα, όσοι είναι επιτυχόντες και στα δύο (2) 
μέρη εξετάζονται στα «σήματα Κ.Ο.Κ.» (ερωτηματολόγια 
του Υ.Μ.Ε.). 

12.1.1. α. Γραπτή εξέταση.
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις που ανα−

φέρονται στο Θεωρητικό Μέρος του γνωστικού αντι−
κειμένου της ειδικότητας και αποτελούν μέρος του συ−
νόλου των ερωτήσεων που περιέχονται στον οικείο και 
ισχύοντα κάθε φορά Κανονισμό Κατάρτισης. 

Η διαδικασία της γραπτής εξέτασης είναι ακριβώς η 
ίδια με αυτή του Θεωρητικού μέρους των εξετάσεων 
των υπολοίπων ειδικοτήτων.

«Επιτυχών» στη γραπτή εξέταση χαρακτηρίζεται ο 
εξεταζόμενος που έλαβε τελικό βαθμό μεγαλύτερο ή 
ίσο του δέκα (10).

12.1.1. β. Προφορική εξέταση.
Ο ειδικότερος σκοπός της προφορικής εξέτασης της 

θεωρητικής φάσης είναι να διαπιστωθεί η ικανότητα του 
υποψηφίου να διατυπώνει με ορθότητα, σαφήνεια, αξι−
οπιστία και αποτελεσματικότητα τις μεταβιβαζόμενες 
πληροφορίες στον υποψήφιο οδηγό κατά την άσκηση 
του επαγγέλματός του.

Η διαδικασία της προφορικής εξέτασης του Θεωρητι−
κού Μέρους είναι ακριβώς η ίδια με αυτή του Πρακτικού 
Μέρους των εξετάσεων των υπόλοιπων ειδικοτήτων.

«Επιτυχών» στο προφορικό μέρος θεωρείται αυτός 
που χαρακτηρίστηκε «επιτυχών» από τουλάχιστον δύο 
(2) εξεταστές.

Η Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου συντάσσει ονο−
μαστική, κατ΄ αλφαβητική σειρά, κατάσταση των υποψη−
φίων την οποία συμπληρώνει μετά το πέρας των εξε−
τάσεων, με το χαρακτηρισμό «επιτυχών» ή «αποτυχών» 
παραπλεύρως του ονόματος του κάθε υποψήφιου.

Η εν λόγω κατάσταση καθώς και τα Δελτία Προ−
φορικής Εξέτασης Θεωρητικού Μέρους παραδίδονται 
αυθημερόν στην αρμόδια Π.Ε.Ε.Π. από τον Υπεύθυνο του 
Εξεταστικού Κέντρου. 

Η Π.Ε.Ε.Π. κοινοποιεί αυθημερόν στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. τα 
αποτελέσματα της ημέρας συνοδευόμενα από τα απο−
κόμματα των Δελτίων Πρακτικής Εξέτασης τα οποία 
φυλάσσονται στην Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ.

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται από την Π.Ε.Ε.Π. 
μετά την ολοκλήρωση των προφορικών εξετάσεων του 
Θεωρητικού Μέρους, ύστερα από την έγκρισή τους από 
την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

Τα στελέχη των Δελτίων Προφορικής Εξέτασης θε−
ωρητικής φάσης φυλάσσονται στην έδρα της οικείας 
Π.Ε.Ε.Π. για ένα (1) έτος, που αρχίζει από την επομένη 
της ημερομηνίας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και 
λήγει την ημέρα συμπλήρωσης ενός (1) ημερολογια−
κού έτους, και στη συνέχεια καταστρέφονται από την 
Π.Ε.Ε.Π., αφού συνταχθεί σχετικό πρακτικό. Τα αποκόμ−
ματα των Δελτίων Πρακτικής Εξέτασης που αποστέλ−
λονται από την Π.Ε.Ε.Π. στο Τμήμα Πιστοποίησης της 
Διεύθυνσης Κατάρτισης της Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., φυλάσ−
σονται για τρία (3) έτη, που αρχίζουν από την επομένη 
της ημερομηνίας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και 

λήγουν την ημέρα συμπλήρωσης τριών (3) ημερολογια−
κών ετών. Στη συνέχεια καταστρέφονται από επιτροπή 
αποτελούμενη από τον ΠροΪστάμενο της Δ/νσης Κατάρ−
τισης, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πιστοποίησης 
και έναν Γραμματέα της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., αφού συνταχθεί 
σχετικό πρακτικό.

12.1.1.γ. Εξέταση «σημάτων Κ.Ο.Κ.» (ερωτηματολόγια 
Υ.Μ.Ε.).

Συνίσταται στη γραπτή εξέταση των υποψηφίων στο 
σύνολο των ερωτηματολογίων του Υ.Μ.Ε. (ερωτηματο−
λόγια με αριθμούς 1, 2, 4 και 5 όπως είναι εγκεκριμένα 
από το Υ.Μ.Ε. και ισχύουν), κατ’ αναλογία με τα όσα 
ίσχυαν στο π.δ. 404/1996 (άρθρο 6).

Η διάρκεια της εξέτασης ορίζεται σε τέσσερις (4) 
ώρες. Ο υποψήφιος βαθμολογείται με το βαθμό δέκα 
(10), εφόσον δεν κάνει κανένα λάθος. Για κάθε λάθος 
από οποιοδήποτε ερωτηματολόγιο αφαιρείται ένας 
βαθμός.

«Επιτυχών» χαρακτηρίζεται ο εξεταζόμενος που βαθ−
μολογείται τουλάχιστον με το βαθμό έξι (6). Σε κάθε 
άλλη περίπτωση χαρακτηρίζεται «αποτυχών».

Τα ερωτηματολόγια αξιολογούνται από δυο (2) βαθ−
μολογητές της οικείας ομάδας βαθμολογητών. Για το 
πλήθος των ερωτηματολογίων που βαθμολογεί κάθε 
βαθμολογητής, ισχύουν οι διατάξεις που διέπουν τη 
βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των υπολοίπων 
ειδικοτήτων.

Τα βαθμολογικά κέντρα που βαθμολογούν τα ερωτη−
ματολόγια των εξεταζόμενων ορίζονται κάθε φορά μετά 
από απόφαση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ.

Τα στελέχη των βαθμολογημένων ερωτηματολογίων 
φυλάσσονται στην έδρα της οικείας Π.Ε.Ε.Π. για ένα (1) 
έτος, που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας 
ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και λήγει την ημέρα 
συμπλήρωσης ενός (1) ημερολογιακού έτους και στη 
συνέχεια καταστρέφονται από την Π.Ε.Ε.Π., αφού συ−
νταχθεί σχετικό πρακτικό.

Τα αποκόμματα των βαθμολογημένων ερωτηματο−
λογίων αποστέλλονται από την Π.Ε.Ε.Π. στο Τμήμα Πι−
στοποίησης της Διεύθυνσης Κατάρτισης της Κ.Υ. του 
Ο.Ε.Ε.Κ. και φυλάσσονται για τρία (3) έτη, που αρχί−
ζουν από την επόμενη της ημερομηνίας ανακοίνωσης 
των αποτελεσμάτων και λήγουν την ημέρα συμπλή−
ρωσης τριών (3) ημερολογιακών ετών. Στη συνέχεια 
καταστρέφονται από επιτροπή αποτελούμενη από τον 
Προϊστάμενο της Δ/νσης Κατάρτισης, τον Προϊστάμενο 
του Τμήματος Πιστοποίησης και έναν Γραμματέα της 
Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., αφού συνταχθεί σχετικό πρακτικό.

12.1.2. Τελικά αποτελέσματα θεωρητικής εξέτασης.
«Επιτυχών» στη θεωρητική φάση των εξετάσεων πι−

στοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης θεωρείται ο 
υποψήφιος που επέτυχε στη γραπτή, στην προφορική 
εξέταση και στα «σήματα Κ.Ο.Κ.».

Ο τελικός βαθμός του εξεταζόμενου στη θεωρητική 
εξέταση προκύπτει ως ακολούθως:

Η γραπτή εξέταση προσμετράται σε ποσοστό εξήντα 
τοις εκατό (60%) στην τελική βαθμολογία της θεωρητι−
κής φάσης και η προφορική σε ποσοστό σαράντα τοις 
εκατό (40%). 

12.2. Πρακτική Φάση (Πρακτικό Μέρος).
12.2.1. Η εξέταση του Πρακτικού μέρους των εξετά−

σεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης γίνε−
ται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του 
π.δ. 208/2002, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του 
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π.δ. 337/2003 και ισχύει. Με τη διαδικασία εξέτασης του 
Πρακτικού μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί, εάν ο 
υποψήφιος έχει τις απαιτούμενες ικανότητες και δεξι−
ότητες σε όλα τα οχήματα, καθώς και την απαιτούμε−
νη μεταδοτικότητα των πληροφοριών στον μελλοντικό 
υποψήφιο οδηγό.

12.2.3. Περιεχόμενο εξέτασης:
Περιλαμβάνει την εξέταση σε όλες τις κατηγορίες 

των οχημάτων Α, Β, Γ, Δ, Γ+Ε.
Η εξέταση πραγματοποιείται σε κατάλληλους χώρους 

που καθορίζει η οικεία Π.Ε.Ε.Π. ενώπιον τριμελούς Επι−
τροπής Εξεταστών Πρακτικού Μέρους που συγκροτείται 
από την οικεία Π.Ε.Ε.Π. την ημέρα εξέτασης μετά από 
κλήρωση μεταξύ των παρευρισκομένων εξεταστών και 
ενώπιον των εξεταζομένων.

Τα μέλη της Επιτροπής είναι κλάδου ΠΕ, κατά προ−
τίμηση διπλωματούχοι μηχανικοί του Ε.Μ.Π. ή άλλης 
ισότιμης σχολής, κάτοχοι αδειών οδήγησης τουλάχι−
στον κατηγορίας Β. Το ένα τουλάχιστον των μελών 
είναι υπάλληλος και εξεταστής υποψηφίων οδηγών, του 
κλάδου ΠΕ Μηχανικών του Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών ή αντίστοιχου κλάδου των Υπηρεσιών Με−
ταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοι−
κήσεων Αττικής, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης 
αντίστοιχα και ορίζεται από τον Υπουργό Μεταφορών 
και Επικοινωνιών, μετά από πρόταση των οικείων Νο−
μαρχών για τριπλάσιο αριθμό υπαλλήλων. Τα άλλα δύο 
μέλη της Επιτροπής προέρχονται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή 
τον Ο.Ε.Ε.Κ. Η επιλογή και η πρόσκληση των εξετα−
στών γίνεται την προτεραία της ημέρας εξέτασης. Η 
Επιτροπή συνεπικουρείται στο έργο της από ένα βοηθό 
− τεχνικό που ορίζεται ως βοηθητικό – τεχνικό προσω−
πικό και αναλαμβάνει και τη γραμματειακή υποστήριξη 
της επιτροπής.

Στο Πρακτικό Μέρος των Εξετάσεων Πιστοποίησης 
επαγγελματικής κατάρτισης δικαιούνται να συμμετά−
σχουν όσοι κατέχουν ήδη όλες τις άδειες οδήγησης 
οχημάτων κατηγοριών Α, Β, Γ, Δ, Γ+Ε και έχουν περατώ−
σει με επιτυχία το Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων.

Κατά την πρακτική φάση εξετάσεων ο εξεταζόμε−
νος εξετάζεται πρακτικά στα οχήματα των κατηγοριών 
Α, Β, Γ, Δ, Γ+Ε με την ίδια διαδικασία που ισχύει για 
τους υποψήφιους οδηγούς. Ο εξεταζόμενος οδηγεί το 
αντίστοιχο κατά σειρά εκπαιδευτικό όχημα − παρου−
σία εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και 
μοτοσικλετών, ο οποίος οφείλει να μην παρεμβαίνει 
με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εξέτασης − και 
συγχρόνως γνωστοποιεί, αναλύει και αιτιολογεί προ−
φορικά στην Επιτροπή την κάθε του ενέργεια. Για τις 
κατηγορίες των οχημάτων Γ και Γ+Ε κατά την εξέταση 
πορείας, εντός του οχήματος (εκτός του εξεταζόμενου 
και του εκπαιδευτή), κατά προτίμηση, επιβαίνει το μέλος 
της Επιτροπής Εξεταστών ή όπως αλλιώς αποφασίσει 
επί τόπου η Επιτροπή κατά την κρίση της. 

Η Επιτροπή βαθμολογεί την εμπειρία του υποψηφίου 
στην οδήγηση κάθε κατηγορίας οχήματος, καθώς και 
τον βαθμό μεταδοτικότητάς του που προκύπτει από τη 
γνωστοποίηση, ανάλυση και αξιολόγηση των ενεργειών 
του.

Ο κάθε ένας από τους τρεις (3) εξεταστές βαθμολογεί 
χωριστά τον υποψήφιο, για κάθε όχημα, θέτοντας δύο 
(2) βαθμολογίες σε ακέραιες μονάδες από μηδέν (0) έως 
δέκα (10), μία (1) για τον βαθμό της εμπειρίας και μία (1) 
για το βαθμό της μεταδοτικότητας. Ο μέσος όρος των 

δύο (2) βαθμολογιών είναι το αποτέλεσμα της εξέτασης 
του κάθε υποψηφίου για τη συγκεκριμένη κατηγορία 
οχήματος από το συγκεκριμένο εξεταστή. 

Η βαθμολογία κάθε εξεταζόμενου για κάθε κατηγορία 
οχήματος προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας 
και των τριών (3) εξεταστών.

Εάν μετά τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών 
των τριών (3) βαθμολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθ−
μός, ο βαθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως 
επόμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι ≥ 0.5) ή προη−
γούμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι < 0.5) ακέραιο 
βαθμό.

«Επιτυχών» θεωρείται ο υποψήφιος που θα λάβει βαθ−
μό τουλάχιστον πέντε (5) σε κάθε μία από τις κατηγο−
ρίες που εξετάζεται. 

Εάν ο εξεταζόμενος αποτύχει σε κάποια από τις επι−
μέρους κατηγορίες της εξέτασης του Πρακτικού μέ−
ρους, η εξέταση διακόπτεται εκεί, και κατοχυρώνεται η 
βαθμολογία των κατηγοριών στις οποίες πέτυχε. Αυτό 
αποδεικνύεται από σχετικό συνολικό πρακτικό που συ−
ντάσσεται από την Επιτροπή ανά όχημα και υπογρά−
φεται από όλα τα μέλη της.

Ο καθορισμός της τελικής βαθμολογίας της εξέτα−
σης του Πρακτικού μέρους προκύπτει ως ο μέσος όρος 
των τελικών βαθμολογιών στις επιμέρους κατηγορίες 
οχημάτων. 

Επανεξέταση εξεταζόμενου σε οποιαδήποτε φάση 
του Πρακτικού μέρους δεν επιτρέπεται.

12.2.4. Μετά το πέρας του Πρακτικού μέρους των 
εξετάσεων η αρμόδια Επιτροπή Εξεταστών συντάσ−
σει και υπογράφει για κάθε υποψήφιο που εξετάζει, 
συγκεντρωτικό πρακτικό εξέτασης Πρακτικού μέρους, 
με συνημμένα τα φύλλα εξέτασης με τις βαθμολογίες 
κάθε εξεταστή ανά όχημα.

Η Π.Ε.Ε.Π. κοινοποιεί αυθημερόν στο Τμήμα Πιστοποί−
ησης της Διεύθυνσης Κατάρτισης της Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ. 
τα αποτελέσματα της ημέρας, τα οποία φυλάσσονται 
σε ασφαλές μέρος. 

Τα αποτελέσματα κάθε κατηγορίας ανακοινώνονται 
από την Π.Ε.Ε.Π. μετά την ολοκλήρωση των εξετάσε−
ων κάθε κατηγορίας του Πρακτικού μέρους της ειδι−
κότητας. Όταν ολοκληρωθούν οι εξετάσεις σε όλες 
τις κατηγορίες η Π.Ε.Ε.Π. αποστέλλει τις καταστάσεις 
όλων των αποτελεσμάτων για την έγκρισή τους από 
την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και το Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. και κατόπιν τα 
ανακοινώνει στους εξεταζόμενους.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων του Πρακτικού μέρους 
καθορίζεται από την αντίστοιχη Π.Ε.Ε.Π. κατόπιν ενημέ−
ρωσης της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

Τα στελέχη των Δελτίων Πρακτικής Εξέτασης φυ−
λάσσονται στην έδρα της οικείας Π.Ε.Ε.Π. για ένα (1) 
έτος, που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας 
ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και λήγει την ημέρα 
συμπλήρωσης ενός (1) ημερολογιακού έτους, και στη 
συνέχεια καταστρέφονται από την Π.Ε.Ε.Π., αφού συ−
νταχθεί σχετικό πρακτικό. Τα αποκόμματα των Δελτίων 
Πρακτικής Εξέτασης αποστέλλονται από την Π.Ε.Ε.Π. 
στο Τμήμα Πιστοποίησης της Διεύθυνσης Κατάρτισης 
της Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., όπου και φυλάσσονται για τρία 
(3) έτη, που αρχίζουν από την επόμενη της ημερομηνί−
ας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και λήγουν την 
ημέρα συμπλήρωσης τριών (3) ημερολογιακών ετών και 
στη συνέχεια καταστρέφονται από επιτροπή αποτε−
λούμενη από τον Προϊστάεμνο της Δ/νσης Κατάρτισης, 
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τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πιστοποίησης και έναν 
Γραμματέα της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., αφού συνταχθεί σχετικό 
πρακτικό.

12.2.5. Πρακτική Εξέταση της Κατηγορίας Α − χρονο−
μέτρηση της «κίνησης με μικρή ταχύτητα».

Κατά την Πρακτική Εξέταση της Κατηγορίας Α΄ χρη−
σιμοποιείται σύστημα χρονομέτρησης της «κίνησης με 
μικρή ταχύτητα» του οποίου οι ελάχιστες λειτουργίες:

i) Εισαγωγή του κωδικού του εξεταζόμενου από τον 
εξεταστή.

ii) Έναρξη της χρονομέτρησης και απεικόνιση των δευ−
τερολέπτων και των εκατοστών του δευτερολέπτου 
στην οθόνη της κεντρικής μονάδας.

iii) Στην περίπτωση αποτυχίας, εμφάνιση αντίστοιχου 
μηνύματος στην οθόνη της κεντρικής μονάδας και εκτύ−
πωση του αποτελέσματος, με παράλληλη παραγωγή 
ηχητικού σήματος.

iv) Στην περίπτωση επιτυχίας, εμφάνιση αντίστοιχου 
μηνύματος στην οθόνη της κεντρικής μονάδας και εκτύ−
πωση του αποτελέσματος, με παράλληλη παραγωγή 
διαφορετικού της περίπτωσης (iii) ηχητικού σήματος.

v) Στο χαρτί του εκτυπωτή τυπώνονται η ημερομηνία 
και ώρα εξέτασης, ο κωδικός του εξεταστικού κέντρου, 
ο κωδικός του χειριστή του συστήματος, ο κωδικός 
του εξεταζομένου, το αποτέλεσμα της εξέτασης και ο 
χρόνος της διαδρομής.

vi) Το αποτέλεσμα της εξέτασης μαζί με την ημερομη−
νία και την ώρα εξέτασης και τον κωδικό του εξεταζόμε−
νου εκτυπώνεται σε θερμικό χαρτί σε δυο (2) αντίγραφα. 
Το ένα (1) αντίγραφο δίνεται στον εξεταζόμενο. Το δεύ−
τερο αντίγραφο υπογράφεται από τον εξεταζόμενο και, 
αφού φωτοτυπηθεί σε χαρτί Α4, σφραγίζεται από την 
οικεία Π.Ε.Ε.Π. και επισυνάπτεται στο Δελτίο Πρακτικής 
Εξέτασης του εξεταζόμενου.

12.2.6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο 
Κεφάλαιο Α της παρούσας.

Άρθρο 13
Διαδικασία έκδοσης Διπλώματος Επαγγελματικής 

Κατάρτισης.

13.1. Η αρμόδια Δ/νση Κατάρτισης της Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ. 
στέλνει καταστάσεις δικαιούχων Διπλώματος στις 
Π.Ε.Ε.Π. Αττικής, Κ. Μακεδονίας και Κρήτης, με τον ταχύ−
τερο δυνατό τρόπο. Τυχόν προβλήματα που προκύπτουν 
από την αντιπαραβολή των στοιχείων όλων των εξετα−
στικών περιόδων πιστοποίησης, για τον προσδιορισμό 
των δικαιούχων Διπλώματος, λύνονται σε συνεργασία 
των Π.Ε.Ε.Π. με το Τμήμα Πιστοποίησης, της Δ/νσης 
Κατάρτισης, της Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ. 

13.2. Οι Π.Ε.Ε.Π. Αττικής, Κ. Μακεδονίας και Κρήτης 
ελέγχουν τις καταστάσεις, κάνουν τις απαραίτητες δι−
ορθώσεις και αφού ο Πρόεδρος κάθε Π.Ε.Ε.Π. τις υπο−
γράψει, τις αποστέλλουν στο Τμήμα Πιστοποίησης, της 
Δ/νσης Κατάρτισης, της Κ.Υ./Ο.Ε.Ε.Κ.

13.3. Η αρμόδια Δ/νση Κατάρτισης της Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ. 
αποστέλλει αντίγραφα Διπλωμάτων στις Π.Ε.Ε.Π. Ατ−
τικής, Κ. Μακεδονίας και Κρήτης, αφού έχουν γίνει οι 
διορθώσεις της παρ. (1.3.2).

13.4. Οι Π.Ε.Ε.Π. Αττικής, Κ. Μακεδονίας και Κρήτης 
ελέγχουν τα αντίγραφα των Διπλωμάτων και αφού 
γίνουν τυχόν διορθώσεις και υπογραφούν από τον 
Πρόεδρο της Π.Ε.Ε.Π., τα αποστέλλουν στο Τμήμα Πι−
στοποίησης, της Δ/νσης Κατάρτισης, της Κ.Υ./Ο.Ε.Ε.Κ., 
με τον ταχύτερο τρόπο. Ο έλεγχος των στοιχείων των 

δικαιούχων Διπλώματος γίνεται από τα αντίγραφα της 
αστυνομικής ταυτότητας και τις βεβαιώσεις επαγγελ−
ματικής κατάρτισης που τηρούνται στο αρχείο του 
Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης του δικαιούχου. Τυχόν προβλήματα 
που προκύψουν από την αντιπαραβολή των στοιχείων 
όλων των εξεταστικών περιόδων πιστοποίησης, για τον 
προσδιορισμό των δικαιούχων Διπλώματος, λύνονται σε 
συνεργασία της Π.Ε.Ε.Π. με το Τμήμα Πιστοποίησης.

13.5. Η Η αρμόδια Δ/νση Κατάρτισης της Κ.Υ. του 
Ο.Ε.Ε.Κ. ελέγχει τα αντίγραφα και εκτυπώνει τα πρω−
τότυπα Διπλώματα. Τα Διπλώματα τυπώνονται σε ειδικό 
χαρτί (PERGAMENATA BIANCO, 180 gr, μεγέθους Α4), 
φέρουν ανάγλυφη σφραγίδα του Ο.Ε.Ε.Κ., υπογράφονται 
από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Κατάρτισης και τον 
Πρόεδρο του Ο.Ε.Ε.Κ. και αποστέλλονται στις Π.Ε.Ε.Π. 
Αττικής, Κ. Μακεδονίας και Κρήτης.

13.6. Οι Π.Ε.Ε.Π. Αττικής, Κ. Μακεδονίας και Κρήτης 
ειδοποιούν τους δικαιούχους για την παραλαβή των 
Διπλωμάτων τους. Κάθε δικαιούχος παραλαμβάνει το 
Δίπλωμά του από την Π.Ε.Ε.Π. που κατέθεσε την αρχική 
αίτηση συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης 
επαγγελματικής κατάρτισης.

13.7. Οι Π.Ε.Ε.Π. Αττικής, Κ. Μακεδονίας και Κρήτης 
τηρούν βιβλίο χορήγησης Διπλωμάτων στο οποίο υπο−
γράφουν οι δικαιούχοι με την παραλαβή.

13.8. Το πρωτότυπο Δίπλωμα εκδίδεται άπαξ και σε 
καμία περίπτωση δεν αντικαθίσταται.

13.9. Οι Π.Ε.Ε.Π. Αττικής, Κ. Μακεδονίας και Κρήτης, 
μέχρι την έκδοση και χορήγηση του πρωτότυπου Δι−
πλώματος, χορηγούν στους δικαιούχους τη «Βεβαίωση 
πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης» και τη «Βε−
βαίωση με το μέσο όρο της βαθμολογίας του Θεωρη−
τικού και του Πρακτικού Μέρους».

Οι δικαιούχοι Διπλώματος καταθέτουν τα παρακάτω 
δικαιολογητικά, προκειμένου να προμηθευτούν τις ανω−
τέρω Βεβαιώσεις:

α) Βεβαίωση πραγματοποίησης 4μηνης Πρακτικής 
Άσκησης σε ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., που εκδίδεται από το Ι.Ε.Κ. που 
εποπτεύει την Πρακτική Άσκηση.

β) Εφ’ όσον έχουν κατοχυρώσει κάποιο μέρος εξέ−
τασης στο Υ.Μ.Ε., Βεβαίωση με τα στοιχεία της κατο−
χύρωσης.

13.10. Εάν κάποιος δικαιούχος ανήκει στις κατηγορίες 
των εδαφίων ε, στ και ζ, της παραγράφου 5, του άρ−
θρου 3, του π.δ. 337/2003 (Φ.Ε.Κ. 291/2003, τ. Α΄) η οποία 
αντικατέστησε την παράγραφο 9 του άρθρου 5 του 
π.δ. 208/2002 (Φ.Ε.Κ. 194/2002, τ. Α΄), ισχύει το Δίπλωμα 
που έχει λάβει και του χορηγείται επιπλέον «Βεβαίωση», 
σύμφωνα με το υπόδειγμα 8 του Παραρτήματος.

13.11. Στη «Βεβαίωση με το μέσο όρο της βαθμολογίας 
του Θεωρητικού και του Πρακτικού Μέρους» δικαιούχου 
που εμπίπτει στην κατηγορία της παρ. 5, εδάφιο γ, του 
άρθρου 3, του π.δ. 337/2003 (Φ.Ε.Κ. 291/2003, τ. Α΄) και 
συγκεκριμένα ως βαθμός Θεωρητικού Μέρους, υπολο−
γίζεται μόνο ο βαθμός του γραπτού δοκιμίου.

Άρθρο 14
Λοιπά θέματα – Μεταβατικές διατάξεις

14.1. Υποψήφιος εξεταζόμενος ο οποίος μέσα σε τρία 
(3) χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αρχικής 
αίτησης συμμετοχής του στις Εξετάσεις Πιστοποίησης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Εκπαιδευ−
τής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών» 
δεν περατώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στο σύνολό 
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τους, υποχρεούται, εφ’ όσον το επιθυμεί να καταστεί 
Διπλωματούχος να επαναλάβει εκ νέου, από την αρχή, 
όλη τη διαδικασία των εξετάσεων με νέα αίτηση και νέα 
δικαιολογητικά, με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν 
κατά το χρόνο υποβολής της νέας αυτής αίτησης.

14.2. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Εκπαιδευτής υπο−
ψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών» εξετά−
ζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα στο π.δ. 208/2002, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

14.3. Οι υποψήφιοι των περιπτώσεων (γ, δ και ε) κά−
τοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης του 
Ο.Ε.Ε.Κ. που αποκτήθηκε έως την έναρξη της εφαρ−
μογής του π.δ. 208/2002 (Φ.Ε.Κ. 194/2002, τ. Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε με το π.δ. 337/2003 (Φ.Ε.Κ. 291/2003, 
τ. Α΄) και ισχύει, συμμετέχουν μόνο στην εξέταση των 
«Σημάτων Κ.Ο.Κ.» και στο Πρακτικό Μέρος των Εξετάσεων 
Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότη−
τας «Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μο−
τοσικλετών» μέχρι την επιτυχή περάτωσή τους, οπότε και 
τους χορηγείται Βεβαίωση ολοκλήρωσης των Εξετάσεων 
Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότη−
τας, σύμφωνα με το υπόδειγμα 8 του Παραρτήματος.

Οι εμπίπτοντες στην ανωτέρω περίπτωση οι οποίοι 
μέσα σε τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία υποβο−
λής της αρχικής αίτησης δεν περατώσουν με επιτυχία 
τις εξετάσεις των «Σημάτων Κ.Ο.Κ.» και του Πρακτικού 
μέρους, υποχρεούνται να εξεταστούν εκ νέου, στα «Σή−
ματα Κ.Ο.Κ.» και στο Πρακτικό Μέρος υποβάλλοντας 
νέα αίτηση και νέα δικαιολογητικά, με βάση τις προϋ−
ποθέσεις που θα ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της 
νέας αυτής αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Γενικές διατάξεις

΄Αρθρο 15
Κωλύματα Μελών Eπιτροπών Eξεταστικών Kέντρων 

Θεωρητικού και Πρακτικού μέρους, Eπιτηρητών, 
Βαθμολογητών, Αναβαθμολογητών και Εξεταστών 

Πρακτικού Μέρους

15.1. Δεν μπορεί να συμμετέχει στις Επιτροπές που 
συγκροτούνται στα Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού 
και Πρακτικού μέρους ή τη γραμματεία τους και υπο−
χρεούται να δηλώνει το κώλυμά του εγγράφως πριν 
την έναρξη των εξετάσεων στην Επιτροπή Εξεταστικού 
Κέντρου, όποιος έχει βαθμό συγγένειας εξ αίματος ή 
αγχιστείας μέχρι και τρίτο βαθμό με εξεταζόμενο στο 
οικείο Εξεταστικό Κέντρο. 

15.2. Δεν μπορεί να οριστεί επιτηρητής, βαθμολογητής, 
αναβαθμολογητής ή εξεταστής Πρακτικού Μέρους και 
υποχρεούται να δηλώνει το κώλυμά του εγγράφως πριν 
την έναρξη των εξετάσεων ή κατά την διαπίστωση του 
κωλύματος στην Επιτροπή Εξεταστικού ή Βαθμολογικού 
Κέντρου, όποιος έχει βαθμό συγγένειας εξ αίματος ή 
αγχιστείας μέχρι και τρίτο βαθμό με εξεταζόμενο στο 
οικείο Εξεταστικό ή Βαθμολογικό Kέντρο. 

15.3. Εκπαιδευτής Δημοσίου ή Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. δεν μπο−
ρεί να ορισθεί ως Επιτηρητής Θεωρητικού Μέρους και 
Εξεταστής Πρακτικού Μέρους σε Εξεταστικό Κέντρο, 
στο οποίο υπάγονται υποψήφιοι στους οποίους παρείχε 
κατάρτιση ως Εκπαιδευτής και υποχρεούται να δηλώνει 
το κώλυμά του εγγράφως πριν την έναρξη των εξετά−
σεων στην Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου.

15.4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι συνέτρεχε κώ−

λυμα το οποίο δεν δηλώθηκε προσηκόντως κατά τα ανω−
τέρω, τότε ως προς μεν τους εξεταζόμενους οι εξετάσεις 
επαναλαμβάνονται σε τόπο και χρόνο που ορίζεται από 
το Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., 
ως προς δε τους επιτηρητές, βαθμολογητές, αναβαθμο−
λογητές ή εξεταστές Πρακτικού Μέρους όπως ορίζονται 
ανωτέρω υπό 15.1., 15.2., 15.3. του παρόντος άρθρου, με 
απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. μετά από εισήγηση της 
Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. αποκλείονται εφεξής από τις Εξετάσεις Πι−
στοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ο.Ε.Ε.Κ. 

΄Αρθρο 16
«Φυσικώς Αδύνατοι» υποψήφιοι

16.1. Στην κατηγορία των «Φυσικώς Αδυνάτων» ανήκουν 
οι υποψήφιοι εξεταζόμενοι που:

i. είναι τυφλοί, σύμφωνα με το ν. 958/1979 (Φ.Ε.Κ. 191/
Α΄/1979) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους 
κατά ποσοστό τουλάχιστον 80%,

ii. έχουν κινητική αναπηρία κατά ποσοστό τουλάχι−
στον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα 
άνω άκρα,

iii. πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,
iv. πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη 

των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους 
για γραφή,

v. η επίδοσή τους δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με 
γραπτές εξετάσεις λόγω ειδικής διαταραχής του λόγου 
(δυσλεξίας).

vi. έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, 
βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω και όσοι παρου−
σιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, 
τραυλισμός) τα οποία πιστοποιούνται από την οικεία 
υγειονομική επιτροπή, ύστερα από αίτηση του ενδια−
φερόμενου.

16.2. Όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις i, ii, iii 
και iv της ανωτέρω παραγράφου, όταν υποβάλλουν την 
αίτηση συμμετοχής τους στις Εξετάσεις Πιστοποίησης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης υποβάλλουν ταυτόχρο−
να αίτηση 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.

Ειδικά για την περίπτωση (v) απαιτείται προσκόμιση 
ειδικής διαγνωστικής έκθεσης αναγνωρισμένου δημοσί−
ου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού ή Κ.Δ.Α.Υ., με 
την οποία να πιστοποιείται ότι είναι αδύνατος ο έλεγ−
χος των γνώσεων με γραπτή εξέταση, λόγω δυσλεξίας. 
Η διαγνωστική αυτή έκθεση ισχύει για τρία (3) χρόνια 
από την έκδοσή της. Διαγνωστικές εκθέσεις από τις 
οποίες δεν προκύπτει η αδυναμία της γραπτής εξέτα−
σης λόγω της πιστοποιούμενης δυσλεξίας δεν γίνονται 
δεκτές. Οι γνωματεύσεις των υγειονομικών επιτροπών 
και οι διαγνωστικές εκθέσεις των ιατροπαιδαγωγικών 
κέντρων ή σταθμών εκδίδονται κατά προτεραιότητα 
μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου.

16.3. Όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις i, ii, 
iii, iv και v της ανωτέρω παραγράφου, εξετάζονται στο 
Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων προφορικά.

16.4. Όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στην περίπτωση vi 
της ανωτέρω 16.1. παραγράφου όταν υποβάλουν την 
αίτηση συμμετοχής τους στις εξετάσεις πιστοποίησης 
επαγγελματικής κατάρτισης υποβάλλουν ταυτόχρονα 
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αίτηση στην οποία δηλώνουν τον τρόπο που επιθυμούν 
να εξεταστούν [προφορικά (διερμηνέας νοηματικής) ή 
γραπτά] στο Θεωρητικό ή/και στο Πρακτικό Μέρος.

Όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στην περίπτωση vi της 
ανωτέρω παραγράφου, εξετάζονται στο Πρακτικό Μέ−
ρος των εξετάσεων προφορικά, όταν απαιτεί η εξέτασή 
τους γραπτές απαντήσεις.

16.5. Ειδικά για την εξέταση της φάσης των «Σημάτων 
ΚΟΚ» στο Πρακτικό Μέρος της ειδικότητας «Εκπαιδευ−
τής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών» 
οι υποψήφιοι εξεταζόμενοι που ανήκουν στην κατηγορία 
των «Φυσικώς Αδυνάτων» εξετάζονται γραπτά, όπως οι 
υπόλοιποι εξεταζόμενοι.

16.6. Με απόφαση της οικείας επιτροπής εξεταστών 
«Φυσικώς Αδυνάτων» μπορεί να παρατείνεται κατά πε−
ρίπτωση και μόνο γι’ αυτήν την κατηγορία υποψηφίων 
η διάρκεια εξέτασής τους, πέραν της καθορισμένης από 
το πρόγραμμα των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελ−
ματικής Κατάρτισης, για κάθε εξεταζόμενη ειδικότη−
τα.

16.7. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. έπειτα από 
εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. ορίζονται τα Εξεταστικά Κέ−
ντρα στα οποία θα λειτουργήσουν Επιτροπές Εξέτασης 
«Φυσικώς Αδυνάτων».

16.8. Κάθε Επιτροπή Εξέτασης «Φυσικώς Αδυνάτων» 
εξετάζει μέχρι επτά (7) εξεταζόμενους.

16.9. Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζόμενου σημει−
ώνεται ο τρόπος εξέτασης του και υπογράφεται από 
τους εξεταστές και τον Πρόεδρο του Εξεταστικού Κέ−
ντρου.

16.10. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης «Φυσικώς 
Αδυνάτων» και για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε 
έκτακτης ανάγκης παρευρίσκεται σχολίατρος ή ιατρός 
του δημοσίου ή ιδιώτης ιατρός.

Άρθρο 17
Εξέταστρα − Μεταφορά εξετάστρων

17.1. Τα εξέταστρα των Εξετάσεων Πιστοποίησης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ορίζονται με απόφαση του 
Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

17.2. Για την επανεξέταση υποψηφίου σε φάση του 
Θεωρητικού ή Πρακτικού μέρους των εξετάσεων που 
απέτυχε, ο υποψήφιος υποχρεούται στην εκ νέου κατα−
βολή του εξετάστρου συμμετοχής του στις εξετάσεις 
που αντιστοιχεί στη φάση που απέτυχε. 

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

17.4. Σε περίπτωση προβλήματος υγείας του εξεταζο−
μένου που αποδεικνύεται από έγγραφη βεβαίωση εισα−
γωγής του σε Δημόσιο Νοσοκομείο, μετά από έγγραφη 
αίτησή του στην αρμόδια Π.Ε.Ε.Π. με απόφαση του Δ.Σ. 
του Ο.Ε.Ε.Κ. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. τα εξέτα−
στρα μεταφέρονται στην επόμενη εξεταστική περίοδο. 

17.5. Σε όσους υποψήφιους εξεταζόμενους οι οποίοι 
είναι στρατεύσιμοι, δε χορηγηθεί άδεια προκειμένου να 
συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελ−
ματικής 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 
Ο.Ε.Ε.Κ. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. προσκομίζο−
ντας 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.

17.6. Ειδικά για την ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψηφί−
ων Οδηγών» σε περίπτωση που υποψήφιος αποτύχει σε 
μέρος εξέτασης το οποίο είναι προαπαιτούμενο άλλου 
και ως εκ τούτου δεν δικαιούται να συνεχίσει σε άλλο 
μέρος της Θεωρητικής ή Πρακτικής εξέτασης της ίδιας 
περιόδου, τα εξέταστρα που αντιστοιχούν στα μέρη 
της εξέτασης στα οποία δεν συμμετείχε ισχύουν για τη 
συμμετοχή του υποψήφιου σε οποιαδήποτε μεταγενέ−
στερη περίοδο Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματι−
κής Κατάρτισης δηλώσει συμμετοχή και μόνο μία φορά, 
μέσα σε μια τριετία από την ημερομηνία κατάθεσης της 
πρώτης αίτησης του υποψηφίου για συμμετοχή στις 
Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης 
αυτής της ειδικότητας.

Εάν ο υποψήφιος δεν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις 
φάσεις της εξέτασης μέσα στην τριετία, του επιστρέ−
φονται τα εξέταστρα που αντιστοιχούν σε εξετάσεις 
στις οποίες δεν συμμετείχε, μετά την υποβολή αίτησης 
στην Π.Ε.Ε.Π. που εξεταζόταν.

Άρθρο 18
Δίπλωμα, Πιστοποιητικό και Βεβαιώσεις

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

Οι ανωτέρω Βεβαιώσεις εκδίδονται για όσους εξε−
ταζόμενους έχουν επιτύχει και στα δύο (2) μέρη των 
Εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης 
και δικαιούνται Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτι−
σης 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 επι−
τύχει και στα δύο (2) μέρη των Εξετάσεων πιστοποίησης 
επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας «Εκπαιδευ−
τής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών» 
και δικαιούνται Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

18.3. Υποδείγματα του δελτίου εξεταζομένου, του 
δελτίου θεωρητικής εξέτασης, του δελτίου πρακτικής 
εξέτασης, καθώς και των δελτίων εξεταζομένου, προφο−
ρικής εξέτασης, εξέτασης «Σημάτων ΚΟΚ» και πρακτικής 
εξέτασης για την ειδικότητα «Εκπαιδευτής υποψηφίων 
οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών» επισυνάπτονται 
στο Παράρτημα της παρούσας υπό αριθμό 9 έως 19.

Άρθρο 19

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Μαΐου 2007

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ  
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