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       Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία                                                                                                      

                                  www.eoppep.gr 
 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή 

στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 

αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2016 

 

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τις 

Πανελλαδικές Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων 

Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2016.   

 

Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. όλων των 

Ειδικοτήτων διεξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της αριθμ. 2944/2014 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β΄ 

1098/30.04.2014), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 6529/2015 (Φ.Ε.Κ. 1422/9-7-

2015) και 3694/2016 (Φ.Ε.Κ. 1354/13-5-2016) όμοιες αποφάσεις και ισχύει (βλέπε θεσμικό 

πλαίσιο πατώντας εδώ). 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

 

Α. Δικαίωμα συμμετοχής - Χρόνος – Τόπος Υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών: 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής 

Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. έχουν οι απόφοιτοι παλαιού τύπου Ι.Ε.Κ. (πριν τον Ν. 

4186/2013), οι οποίοι έλαβαν την προβλεπόμενη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(Β.Ε.Κ.). 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

http://www.eoppep.gr/images/Exetaseis_Pistopoihshs_Apofoitwn_IEK/fek_1098_2014.pdf
http://www.eoppep.gr/images/Exetaseis_Pistopoihshs_Apofoitwn_IEK/fek_1098_2014.pdf
http://www.eoppep.gr/images/Exetaseis_Pistopoihshs_Apofoitwn_IEK/fek_1098_2014.pdf
http://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/thesmikoiek
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Ως απόφοιτοι του «παλαιού τύπου Ι.Ε.Κ.» νοούνται όσοι ξεκίνησαν και ολοκλήρωσαν την 

φοίτησή τους στο Ι.Ε.Κ. του Ν. 2009/1992, συνολικής διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων, το 

οποίο καταργήθηκε με τη θέσπιση του Ν. 4186/2013. 

 

2. Οι παραπάνω απόφοιτοι Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας, από 

20.05.2016 υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

(www.eoppep.gr) και την καταθέτουν σε έντυπη μορφή μαζί με τα προβλεπόμενα 

δικαιολογητικά, ως εξής: 

 

Από 20.05.2016 έως και 31.05.2016, όλοι οι ανωτέρω απόφοιτοι των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. της 

χώρας, των Ι.Ε.Κ. άλλων Υπουργείων ή Οργανισμών ή Ν.Π.Δ.Δ., των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., 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 σε κλειστό φάκελο την Αίτηση σε έντυπη μορφή υπογεγραμμένη 

και τα Δικαιολογητικά τους, στην έδρα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41 

- Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία Αττικής) με τους εξής τρόπους: 

 Μέσω ταχυδρομείου με την ένδειξη «συστημένο», υπό την προϋπόθεση ότι ο 

κλειστός φάκελος θα φέρει σφραγίδα ταχυδρομείου με καταληκτική ημερομηνία 

την 31η 05/2016. 

 Μέσω εταιρίας ταχυμεταφοράς (courier) με αποστολή έως την 31η/05/2016 στις 

15:30.  

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα φέρει 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 2016 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Κ.: ………………………………… 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: (ΝΟΜΟΣ) ……………………(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) …………………………. 

(Προσοχή! Οι υποψήφιοι αναγράφουν το νομό και την περιφέρεια στην οποία επιθυμούν 

να εξεταστούν).  

http://www.eoppep.gr/
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Τελευταία ημέρα κατάθεσης εξετάστρων στο λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην Εθνική 

Τράπεζα ορίζεται η 30η.05.2016. 

 

Β. Για όλες τις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ., εκτός της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων 

Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών»: 

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 

αποφοίτων Ι.Ε.Κ. έχουν όσοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς την κατάρτισή τους και είναι 

δικαιούχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.). 

 

2. Μαζί με τις αιτήσεις συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής 

Κατάρτισης  υποβάλλονται από τους υποψηφίους και τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

i. Φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.). 

ii. Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει 

ταυτότητας φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου τους σε ισχύ, ή φωτοαντίγραφο της 

στρατιωτικής ταυτότητας. Εάν από τα παραπάνω δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως ή 

και το όνομα πατρός προσκομίζεται και φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως. 

iii. Απόδειξη καταβολής των εξέταστρων που κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό του 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που τηρείται για το λόγο αυτό, προκειμένου οι υποψήφιοι να συμμετάσχουν 

σε κάθε μέρος της εξέτασης. 

Ειδικότερα: 

α) για τη συμμετοχή στο Θεωρητικό Μέρος: πενήντα ευρώ (50,00 €)  

β) για τη συμμετοχή στο Πρακτικό Μέρος: πενήντα ευρώ (50,00 €)  

 (Εθνική Τράπεζα, Αρ. Λογαριασμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 125/540044-94, ΙΒΑΝ GR89 0110 1250 

0000 1255 4004 494). 

 

Ειδικά οι απόφοιτοι Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., οι οποίοι περάτωσαν επιτυχώς την κατάρτισή τους και 

κατέστησαν δικαιούχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), η οποία δεν έχει 

ακόμη θεωρηθεί αρμοδίως από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς 

προσκομίζουν φωτοαντίγραφο της υπογεγραμμένης Β.Ε.Κ. που έχει χορηγηθεί από το 

Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. αποφοίτησής τους και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι: 

«αντίγραφο της θεωρημένης Β.Ε.Κ. θα προσκομιστεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με επιμέλειά μου 

πριν τη χορήγηση της «Βεβαίωσης Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 
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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». 

 

Είναι δυνατόν ο υποψήφιος να αιτείται συμμετοχής του στο ένα (1) μόνο μέρος των 

εξετάσεων ή και στα δύο (2). 

 

3. Οι υποψήφιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της αίτησής 

τους. 

 

4. Οι εξεταζόμενοι που απέτυχαν, μπορούν να συμμετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις 

Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης χωρίς περιορισμό, οποτεδήποτε αυτές 

διεξάγονται. 

Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει 

την επιτυχία του στο μέρος αυτό για τις έξι (6) επόμενες διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, 

κατά τη διάρκεια των οποίων συμμετέχει μόνο στις εξετάσεις του μέρους στο οποίο 

απέτυχε. Αν μέσα στο χρονικό διάστημα των έξι (6) επόμενων διαδοχικών εξεταστικών 

περιόδων δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιμασία, υποχρεούται, εφ' όσον επιθυμεί να 

καταστεί κάτοχος Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

Επιπέδου 5 ή Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 

3, να επαναλάβει εκ νέου και τα δύο (2) μέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος) με νέα αίτηση και νέα 

δικαιολογητικά, με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της νέας 

αυτής αίτησης. 

 

Γ. Για την ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και 

Μοτοσικλετών»: 

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 

για την απόκτηση του Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης επιπέδου 5 της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών αυτοκινήτων και 

μοτοσικλετών», έχουν όσοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς την κατάρτισή τους, είναι δικαιούχοι 

Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και κατέχουν τις άδειες όλων των 

κατηγοριών οδήγησης (Α, Β, C, D και CΕ).  
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Δικαίωμα συμμετοχής στις, ως άνω, Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής 

Κατάρτισης έχουν, επίσης, οι διπλωματούχοι μηχανικοί Ε.Μ.Π. ή άλλης ισότιμης σχολής, 

καθώς και οι πτυχιούχοι Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), 

Τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας και Οχημάτων, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να 

παρακολουθήσουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, προσκομίζοντας 

επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους, καθώς και ισχύουσα άδεια οδήγησης των 

οχημάτων κατηγοριών Α, Β, C, D και CΕ. 

 

2. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά 

στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και την καταθέτουν σε έντυπη μορφή μαζί με τα κατωτέρω 

δικαιολογητικά:  

i. Φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) για αποφοίτους Ι.Ε.Κ. 

ή φωτοαντίγραφο πτυχίου Ε.Μ.Π. ή άλλης ισότιμης σχολής για διπλωματούχους 

μηχανικούς ή φωτοαντίγραφο πτυχίου Α.Τ.Ε.Ι. Τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας και 

Οχημάτων για πτυχιούχους Α.Τ.Ε.Ι. 

ii. Φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης ή 

φωτοαντίγραφο 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. 208/2002, οι οποίοι δεν 

έχουν αρχίσει ή δεν έχουν ολοκληρώσει το Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων για την 

απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και 

Δικτύων. 

iii. Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει 

ταυτότητας φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου σε ισχύ ή φωτοαντίγραφο της στρατιωτικής 

ταυτότητας. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως ή και το όνομα πατρός 

προσκομίζεται και φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως. 

iv. Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης των κατηγοριών Α, Β, C, D και CΕ. Η προσκόμιση 

των ανωτέρω φωτοαντιγράφων 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. 
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v. Απόδειξη καταβολής των εξετάστρων που κατατέθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό του 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που τηρείται για το λόγο αυτό, προκειμένου οι υποψήφιοι να συμμετάσχουν 

σε κάθε μέρος της εξέτασης. 

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. 

Ειδικότερα: 

Α: για τη συμμετοχή στο Θεωρητικό Μέρος:  

1) πενήντα ευρώ (50,00 €) για τη γραπτή εξέταση και  

2) πενήντα ευρώ (50,00 €) για την προφορική εξέταση.  

Β) για τη συμμετοχή στο Πρακτικό Μέρος: πενήντα ευρώ (50,00 €) ανά κατηγορία 

οχήματος (A, B, C, D, CE)  

(Εθνική Τράπεζα, Αριθμός Λογαριασμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 125/540044-94, ΙΒΑΝ GR89 0110 

1250 0000 1255 4004 494). 

Ειδικά οι απόφοιτοι Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., οι οποίοι περάτωσαν επιτυχώς την κατάρτισή τους και 

κατέστησαν δικαιούχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), η οποία δεν έχει 

ακόμη θεωρηθεί αρμοδίως από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς 

προσκομίζουν φωτοαντίγραφο της υπογεγραμμένης Β.Ε.Κ. που έχει χορηγηθεί από το 

Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. αποφοίτησής τους και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι: 

«αντίγραφο της θεωρημένης Β.Ε.Κ. θα προσκομιστεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με επιμέλειά μου 

πριν τη χορήγηση της «Βεβαίωσης Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 

αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» και του τίτλου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

προκειμένου να παραλάβω την ως άνω Βεβαίωση Πιστοποίησης και τον τίτλο 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης». 

 

3. Οι υποψήφιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της αίτησής 

τους. 

 

Δ. Πρόγραμμα Εξετάσεων 

Το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αφού ληφθεί 

υπόψη ο αριθμός των υποψηφίων ανά ειδικότητα και Περιφέρεια. 
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Ε. Υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων 

1. Η υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών εκτός των ως άνω 

χρονικών διαστημάτων θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν γίνεται δεκτή.  

2. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. παραλαμβάνει και ελέγχει τις αιτήσεις και τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά των υποψηφίων. 

 

ΣΤ. Καταβολή Εξετάστρων 

Σας ενημερώνουμε ότι η καταβολή των εξετάστρων διενεργείται αποκλειστικά με τους 

ακόλουθους τρόπους: 

 Μέσω του Δικτύου Καταστημάτων μόνον της Εθνικής Τράπεζας. 

 Μέσω του Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας, επιλέγοντας την ομάδα 

συναλλαγών «Πληρωμές» και στη συνέχεια ακολουθώντας τα βήματα: 

1. «Θέλω να πληρώσω», 

2. «Οργανισμός»,  

3. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»,  

4. «Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. – Είσπραξη παραβόλων εξετάσεων Ι.Ε.Κ.». 

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους στις Εξετάσεις Πιστοποίησης 

Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης περιόδου 2016, θα πρέπει να 

αναφέρουν, κατά την κατάθεση των εξετάστρων, στον υπάλληλο της Εθνικής Τράπεζας τον 

Α.Φ.Μ. τους (Κωδικός Υπόχρεου).  

 

Ζ. Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης 

 

Από σήμερα, 20.5.2016, 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), ενότητα: Εξετάσεις 

Πιστοποίησης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 

Τα βήματα για τη διαδικασία υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης συμμετοχής στις Εξετάσεις 

Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. είναι τα εξής: 

 

 

 

http://www.eoppep.gr/
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ΒΗΜΑ 1ο:  

Α) Για να μπορέσετε να ξεκινήσετε τη διαδικασία υποβολής της Ηλεκτρονικής Αίτησης για 

τη συμμετοχή στις Εξετάσεις 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 Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 

αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2016 στο δεξί μέρος της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή 

πατώντας εδώ). 

 

Β) Πριν την υποβολή της Ηλεκτρονικής 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 €).   

 

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 ονοματεπώνυμο του 

υποψηφίου. 

Οι αποδείξεις καταβολής των εξετάστρων φυλάσσονται γιατί αποτελούν μέρος των 

δικαιολογητικών.  

 

 Για την ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και 

Μοτοσικλετών», καταθέτει εξέταστρα 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) ως εξής: 

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). 

 

http://www.eoppep.gr/images/Exetaseis_Pistopoihshs_Apofoitwn_IEK/directions_iek_2016.pdf
http://pistop.eoppep.gr/eop_f0054.php
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ΒΗΜΑ 2ο:  

 

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 Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης 

Περιόδου 2016 στο δεξί μέρος της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή πατώντας εδώ). 

 

 

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

     & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

 

 

                                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ 

http://www.eoppep.gr/images/Exetaseis_Pistopoihshs_Apofoitwn_IEK/directions_iek_2016.pdf
http://pistop.eoppep.gr/

